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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXVI Број 50

9. мај 2022. године

Цена 265 динара

На основу члана 59. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 14. став 1. тачка 19) Пословника Градске изборне комисије („Службени лист Града Београда”, број 15/22), Градска изборна комисија на 36. седници, одржаној 9. маја 2022. године, доноси

У КУПА Н ИЗВЕ ШТА Ј
О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Укупни резултати избора за одборнике Скупштине града Београда, одржани 3. априла 2022. године, поновљени на
четири бирачка места 16. априла 2022. године и на два бирачка места 21. априла 2022. године, су:
1) Број одређених бирачких места
1.170
2) Број бирача уписаних у бирачки списак
1.600.462
3) Број бирача који је изашао на изборе
925.898 (57,85%)
4) Број бирача који су гласали
916.205 (57,25%)
5) Број неважећих гласачких листића
19.155 (2,09%)
6) Број важећих гласачких листића
897.050 (97,91%)
7) Број гласова и број мандата који је добила свака изборна листа:
Редни
број
1

Назив изборне листе
2

Број гласова
које је добила
изборна листа

Проценат од
бирача који су
гласали

Број мандата
које је добила
изборна листа

Проценат
освојених
мандата

3

4

5

6

348.345

38,02

48

43,64

1.

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све

2.

ИВИЦА ДАЧИЋ–ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ, ТОМА ФИЛA–ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА

64.050

6,99

8

7,27

3.

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

14.674

1,60

0

0,00

4.

МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници

32.029

3,50

4

3,64

5.

Владета Јанковић – Уједињени за победу Београда (Странка слободе и правде, Народна
странка, Демократска странка, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати Србије
„Слога”, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија)

195.335

21,32

26

23,64

6.

ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА БЕОГРАД – Национално демократска алтернатива – Српска коалиција НАДА – Демократска Странка Србије (ДСС) – За Краљевину
Србију (МОНАРХИСТИ) – Војислав Михаиловић

57.760

6,30

7

6,36

7.

МОРАМО – ЗА ДОБАР ГРАД – Не давимо Београд – АКЦИЈА – Еколошки устанак –
Ћута – Избор за нашу општину – платформа Солидарност – Форум Рома Србије – Добрица Веселиновић

99.078

10,81

13

11,82

8.

ДУШКО ВУЈОШЕВИЋ – БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА – НОВА СТРАНКА – 1 ОД 5 МИЛИОНА – ТОЛЕРАНЦИЈА СРБИЈЕ – „УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ” – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА –
BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА

26.219

2,86

0

0,00

9.

НЕМАЊА ШАРОВИЋ – ЗА САВ НОРМАЛАН СВЕТ

5.239

0,57

0

0,00

10.

СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић
(ЖЗС)

19.544

2,13

0

0,00

11.

Бошко Обрадовић – Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову Краљевине Србије

30.898

3,37

4

3,64

12.

РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ ЗА БЕОГРАД – АЛЕКСАНДАР БУХАНАЦ (СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА)

3.879

0,42

0

0,00

2. Овај извештај објавити у „Службеном листу Града Београда” и на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
3. Овај извештај, непосредно по завршетку избора, доставити Министарству државне управе и локалне самоуправе.
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Образложење

Чланом 59. Закона о локалним изборима прописано је
да изборна комисија у року од 96 часова од затварања бирачких места доноси и објављује за сва бирачка места укупан извештај о резултатима локалних избора који садржи:
број бирача уписаних у бирачки списак, број бирача који
је изашао на изборе, број бирача који су гласали, број неважећих гласачких листића, број важећих гласачких листића, број гласова који је добила свака изборна листа и број
мандата који је добила свака изборна листа (став 1.); да се
број бирача који су гласали утврђује на основу броја гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама (став 2.),
да ако је поднето правно средство због неправилности током спровођења гласања на бирачком месту и ако је поднето правно средство против решења којим се констатује да
се на бирачком месту не могу утврдити резултати гласања,
односно решења којим се поништава гласање на бирачком
месту, рок за доношење и објављивање укупног извештаја о
резултатима локалних избора рачуна се од дана када су изборној комисији достављене одлуке о свим поднетим правним средствима (став 3.); да ако се на појединим бирачким
местима спроводи поновно гласање, рок за доношење и
објављивање укупног извештаја о резултатима локалних
избора рачуна се од затварања бирачког места на којем је
најкасније поновљено гласање односно од дана када су локалној изборној комисији достављене одлуке о свим евентуално поднетим правним средствима у вези са поновним
гласањем (став 4.); да ако је поднет захтев да се изврши контрола записника о раду бирачког одбора по узорку, рок за
доношење и објављивање укупног извештаја о резултатима
локалних избора рачуна се од завршетка контроле записника о раду бирачког одбора (став 5.) и да против укупног
извештаја о резултатима локалних избора подносилац проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор изборној комисији у року од 72 часа од објављивања укупног
извештаја на веб-презентацији (став 6.).
Чланом 60. Закона о локалним изборима, прописано је
да изборна комисија на веб-презентацији Републичке изборне комисије објављује укупан извештај о резултатима
локалних избора и резултате гласања за свако бирачко место (став 1.); да се укупан извештај о резултатима избора
објављује на начин на који се објављују прописи јединице
локалне самоуправе (став 2.) и да непосредно по завршетку избора, изборна комисија доставља министарству које је
надлежно за локалну самоуправу укупан извештај о резултатима локалних избора (став 3.).
Градска изборна комисија констатује да су се избори за
одборнике Скупштине града Београда одржали 3. априла
2022. године на 1.170 бирачких места у граду Београду, да
су поновљени на четири бирачка места 16. априла 2022. године и на два бирачка места 21. априла 2022. године и да су
Градској изборној комисији достављене одлуке о свим поднетим правним средствима, односно да су протекли рокови
за подношење правних средстава на одлуке Градске изборне
комисије.
У складу са наведеним, стекли су се услови да у законом
прописаном року Градска изборна комисија донесе и објави
Укупан извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине града Београда.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против укупног
извештаја о резултатима избора, подносилац проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор Градској
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изборној комисији у року од 72 часа од објављивања овог
укупног извештаја на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
Градска изборна комисија
Број 013-704/22, 9. маја 2022. године
Председник
Зоран Лукић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19, 9/20 и 52/21) и члана 41. Одлуке о градској управи
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16,
2/17, 26/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БУГАРСКОГ, ЛАЗАРА ТРИФУНОВИЋА И
СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ), ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације простора између улица Александра Бугарског, Лазара Трифуновића и
спољне магистралне тангенте (СМТ), Градска општина Звездара (у даљем тексту: План детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном планом детаљне регулације, значај и
карактеристике плана детаљне регулације, карактеристике
утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Звездара, подручје између улица Александра Бугарског, Лазара Трифуновића
и спољне магистралне тангенте (СМТ), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране
мреже, површине око 16,4 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
4. Плански основ за израду Плана детаљне регулације,
представљају План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града
Београда”, број 110/19).
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) у граници обухвата Плана детаљне регулације, планиране су површине остале намене –
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зона М6 – зона мешовитих градских центара у зони ниске
спратности и зона С6 – зона трансформације породичног
становања у делимично формираним градским блоковима
у вишепородично становање и површине јавне намене –
јавне зелене површине и мрежа саобраћајница.
Према Плану генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда”, број
110/19), на делу предметне локације уз СМТ планирана је
јавна површина – шуме и шумско земљиште, на преосталом
делу предметне локације планирани су блокови.
5. Циљ израде Плана детаљне регулације је промена планиране типологије:
– у оквиру површина за мешовите градске центре у зони
ниске спратности – зона М6 у површине за мешовите градске центре у зони средње спратности зона М5,
– у оквиру површина за становање из зоне С6 – зона
трансформације породичног становања у делимично формираним градским блоковима у вишепородично становање
у зону С5 – зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у средњој зони, и
– разграничење површина јавних и осталих намена и дефинисање правила уређења и грађења у складу са могућностима предметног простора, планским и другим условљеностима.
6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације на животну средину израдиће се извештај
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12.
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну
средину (смернице које се односе на спровођење Плана и
обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана детаљне регулације.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљана мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз План.
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8. Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу АРХИПЛАН д.о.о. Аранђеловац, Кнеза Михаила
бр. 66, Аранђеловац, које је дужно да Нацрт плана детаљне
регулације изради у року од 10 месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.
9. Средства за Израду плана детаљне регулације обезбедиће Милош Бојић из Београда, Драгиње Адамовић 38б.
10. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе
на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у План детаљне
регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,
9/20 и 52/21).
11. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део Одлуке о изради плана детаљне регулације.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу
Одлуке о изради плана детаљне регулације простора између
улица Александра Бугарског, Лазара Трифуновића и спољне магистралне тангенте (СМТ), Градска општина Звездара,
која је у процесу доношења.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог Решења, имајући у
виду територију плана детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту
животне средине бр. V-04 бр. 501.3-138/2020 од 5. априла
2021. године, утврдио је да предметни план детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката и подлежe обавези израде стратешке процене
утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана детаљне регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на
микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогранична природа утицаја обзиром да имплементација Плана
не може имати негативан утицај на животну средину друге
државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-30/21 од 15. новембра
2021. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину,
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
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Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-108/2021 oд 17. новембра 2021. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис арх.бр: 72561/1 I41/2349/21 од 22. новембра 2021. године) и ЈКП „Зеленило –
Београд” (допис бр. 25322/1 од 24. новембра 2021. године)
доставили су мишљења у којима наводе да се може донети
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије није доставио мишљење у Законом прописаном року па се сматра да нема
примедбе на предложену садржину Решења о приступању
изради стратешке процене, сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

9. мај 2022.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-30/21, 6. децембра 2021. године
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.

САДРЖАЈ
Укупан извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације простора између улица Александра Бугарског, Лазара Трифуновића и спољне магистралне тангенте (СМТ), градска
општина Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна
1
2

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
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