
Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2018. године, на основу члана 46. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 
и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не града Београда, пре истека времена на које су изабрани, 
због поднете писане оставке, и то:

– Александра Антића, са изборне листе Ивица Дачић – 
Социјалистичка партија Србије (СПС), Драган Марковић 
Палма – Јединствена Србија (ЈС),

– Синише Малог, са изборне листе Александар Вучић – 
Зато што волимо Београд!.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-18/18-С, 7. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2018. године, на основу члана 23. став 5. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
града Београда, и то:

– проф. др Зорана Радојичића, са изборне листе Алек-
сандар Вучић – Зато што волимо Београд!, избором за гра-
доначелника Града Београда,

– Горана Весића, са изборне листе Александар Вучић – 
Зато што волимо Београд!, избором за заменика градона-
челника Града Београда,

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-23/18-С, 7. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2018. године, на основу члана 46. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 
и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не града Београда, пре истека времена на које су изабрани, 
због поднете усмене оставке, и то:

– Светислава Гонцића, са изборне листе Александар Ву-
чић – Зато што волимо Београд!,

– Весне Станојевић, са изборне листе Александар Вучић 
– Зато што волимо Београд!,

– Аца Петровића, са изборне листе Александар Вучић – 
Зато што волимо Београд!,

– Томе Филе, са изборне листе Ивица Дачић – Социјали-
стичка партија Србије (СПС), Драган Марковић Палма – Је-
динствена Србија (ЈС).

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-24/18-С, 7. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2018. године, на основу члана 56. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука 
УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине града 
Београда изабраним на изборима, одржаним 4. марта 2018. 
године, и то:

– Миони Станковић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Зато што волимо Београд!,
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– Жарку Крешићу, са изборне листе Ивица Дачић – Со-
цијалистичка партија Србије (СПС), Драган Марковић 
Палма – Јединствена Србија (ЈС).

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 02-19/18-С, 7. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. јуна. 
2018. године, на основу члана 56. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука 
УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине града 
Београда изабраним на изборима, одржаним 4. марта 2018. 
године, и то:

– Владимиру Шуши, са изборне листе Александар Вучић 
– Зато што волимо Београд!;

– Благоју Станисављевићу, са изборне листе Александар 
Вучић – Зато што волимо Београд!;

– Марјани Красић, са изборне листе Александар Вучић – 
Зато што волимо Београд!;

– Ненаду Стојановићу, са изборне листе Александар Ву-
чић – Зато што волимо Београд!;

– Миодрагу Грдинићу, са изборне листе Александар Ву-
чић – Зато што волимо Београд!;

– Миливоју Николићу, са изборне листе Ивица Дачић – 
Социјалистичка партија Србије (СПС), Драган Марковић 
Палма – Јединствена Србија (ЈС);

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 02-28/18-С, 7. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. jуна 
2018. године, на основу члана 23. став 1. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. закон) и члана 51. став 1. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БЕОГРАДА 

1. Бира се за градоначелника града Београда, на време од 
четири године, проф. др Зоран Радојичић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-20/18-С, 7. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. jуна 
2018. године, на основу члана 23. ст. 2. и 4. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон) и члана 51. ст. 2. и 4. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

БЕОГРАДА 

1. Бира се за заменика градоначелника града Београ-
да, на време од четири године, Горан Весић, дипломирани 
правник.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-21/18-С, 7. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2018. године, на основу члана 25. став 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. закон) и члана 53. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС) донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕО-
ГРАДА

1. Бирају се за чланове Градског већа града Београда, на 
време од четири године,

1. Драгомир Петронијевић;
2. Тања Поповић;
3. Стево Марушић;
4. Милош Дангубић;
5. Гаврило Ковачевић;
6. Зоран Адамовић;
7. Елена Билић;
8. Филип Марјановић;
9. проф. др Фадиљ Еминовић;
10. Војин Вучићевић;
11. Владимир Јестратијевић;
12. Слободан Шолевић;
13. Милан Јанковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-22/18-С, 7. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



7. јун 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 41 – 3

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2018. године, на основу члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРА-

ДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се да је 7. јуна 2018. године, престала ду-
жност Синиши Малом, градоначелнику града Београда.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-25/18-С, 7. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2018. године, на основу члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16-др. закон) и члана 31. Статута града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ГРАДОНА-

ЧЕЛНИКА ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се да је 7. јуна 2018. године, престала ду-
жност Андреји Младеновићу, заменику градоначелника 
града Београда.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-26/18-С, 7. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2018. године, на основу члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВИМА ГРАДСКОГ 

ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се да је дана 7. јуна 2018. године, престала ду-
жност члановима Градског већа града Београда, и то:

– Раденку Дурковићу;
– Весни Ивић;
– Милану Јанковићу;
– Мирјани Маврић;
– Стеву Марушићу;
– Александру Марковићу;
– Аци Петровићу;

– Драгомиру Петронијевићу;
– Тањи Поповић;
– Ивани Томић;
– Стеву Таталовићу;
– Момчилу Чулићу;
– Слободану Шолевићу.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-27/18-С, 7. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени 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 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 126/16), секретар Секретаријата за ур-
банизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДИСТРИБУТИВНОГ 
ПОЛИЕТИЛЕНСКОГ ГАСОВОДА, ОД ПОСТОЈЕЋЕ ГА-
СНЕ МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (МРС) КАРА-
БУРМА ЦЕНТАР ДО ТОПЛАНЕ ВИШЊИЧКА БАЊА, 

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за изградњу 
дистрибутивног полиетиленског гасовода, од постојеће га-
сне мерно-регулационе станице (МРС) „Карабурма центар” 
до топлане „Вишњичка бања”, Градска општина Палилула (у 
даљем тексту: план детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ПД Ур-
баника, Београд, Булевар краља Александра 235/83, које је 
дужно да Нацрт плана изради у року од 15 (петнаест) месе-
ци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће предузеће Беогас а.д., Београд, Патријарха Димитрија 12в.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије Градске општине Палилула, улице: 
Стевана Христића, Патриса Лумумбе, Миријевски булевар, 
Вишњичка и Сланачки пут, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
укупне дужине око 1.910 m, површине око 4,2 ha.

5. У оквиру намене простора плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узи-
мајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да 
план детаљне регулације не представља оквир за одобравање 
будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације плана 
детаљне регулације.
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O б р а з л оже њ е

Изради плана детаљне регулације приступиће се на осно-
ву Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу 
дистрибутивног полиетиленског гасовода, од постојеће гасне 
мерно-регулационе станице (МРС) „Карабурма центар” до 
топлане „Вишњичка бања”, Градска општина Палилула.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије Градске општине Палилула, улице: 
Стевана Христића, Патриса Лумумбе, Миријевски буле-
вар, Вишњичка и Сланачки пут, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
укупне дужине око 1.910 m, површине око 4,2 ha.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће предузеће Беогас а.д., Београд, Патријарха Димитрија 12в.

Израда Плана детаљне регулације поверава се ПД Урба-
ника, Београд, Булевар краља Александра 235/83, које је ду-
жно да Нацрт плана изради у року од 15 (петнаест) месеци 
од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (број 501.3-
6/2018-V-04 од 12. јануара 2018. године) утврдио је да пред-
метни план детаљне регулације не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлежe обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу-
жбени 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 број 350.14-12/18 од 8. марта 2018. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” 
и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис број 
501.3-33/2018-V–04 oд 16. марта 2018. године), доставио 
је мишљење у кое наводи да се може донети Решење о не-
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана

ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеле-
нило – Београд” и Завод за заштиту природе Србије нису 
доставили тражена мишљења, па се у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су 
сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног Плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 број 350.14-12/18, 2. априла 2018. године

Заменик начелника
Градске управе – секретар

Секретаријата
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени 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 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 126/16), секретар Секретаријата за ур-
банизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА СУР-
ЧИНСКОГ ПОЉА УЗ САВСКИ НАСИП, ГРАДСКА ОП-

ШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације дела Сурчин-
ског поља уз Савски насип, Градска општина Нови Београд 
(у даљем тексту: план детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај и 
карактеристике планa детаљне регулације, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и макро локаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја планa детаљне регулације а на животну средину, а 
узимајући у обзир планиране намене.

3. Стратешком проценом утицаја Планa детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

4. О извршеној стратешкој процени утицаја Планa де-
таљне 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 живот-

ну 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 спро-
вођења 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 среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности,

– 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 Планa 
детаљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.
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Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Планa детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се пре-
дузећу „Далмак”, Београд, Ратних војних инвалида број 21, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) 
месеци од дана доношења Одлуке о изради плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће Зоран Радојичић, Београд, Милентија Поповића 5в.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја Плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама 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 Нацрт плана де-
таљне 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 и 145/14).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Сурчин-
ског поља уз Савски насип, Градска општина Нови Београд.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију Планa детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине број 501.3-159/2017-V-04 од 26. децембра 
2017. године, утврдио је да предметни План детаљне регу-
лације представља оквир за одобравање будућих развој-
них пројеката и подлеже обавези израде стратешке проце-
не 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 Планa детаљне ре-
гулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се посто-
јеће стање животне средине, утицај планираних садржаја 
на микро и макро локацију, док се неће разматрати преко-
гранична природа утицаја обзиром да имплементација пла-
на не може имати негативан утицај на животну средину 
друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Планa детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 број 350.14-13/18 од 15. марта 2018. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализаци-
ја” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис број 
501.3-36/2018-V–04 oд 20. марта 2018. године), ЈКП „Зеле-
нило – Београд” (допис број 8128/1 oд 28. марта 2018. годи-
не) и ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис број 
18616/1 oд 2. априла 2018. године) доставили су мишљења у 
којима наводе да се може донети Решење о приступању из-
ради стратешке процене утицаја на животну средину пред-
метног плана.

Завод за заштиту природе Србије није доставио тражено 
мишљење, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да је сагласан са Предлогом 
решења о приступању стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 број 350.14-13/18, 10. априла 2018. године
Заменик начелника

Градске управе – секретар
Секретаријата

Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени 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 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 126/16), секретар Секретаријата за ур-
банизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГОЛФ 
ТЕРЕНЕ И ОСТАЛЕ СПОРТСКЕ САДРЖАЈЕ У ЈУ-
ЖНОМ ДЕЛУ НАСЕЉА ПИНОСАВА, ГРАДСКА ОП-

ШТИНА ВОЖДОВАЦ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за голф терене 
и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, 
Градска општина Вождовац (у даљем тексту: план детаљне 
регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај и 
карактеристике планa детаљне регулације, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и макро локаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја планa детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Стратешком проценом утицаја Планa детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

4. О извршеној стратешкој процени утицаја Планa де-
таљне 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).
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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 спро-
вођења 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 среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности,

– 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 Планa 
детаљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Планa детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз План.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева 30, које 
је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 (осамнаест) 
месеци од дана доношења Одлуке о изради плана.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће обезбедиће Град Београд – Секретаријат за комуналне и 
стамбене послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја Плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама 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 Нацрт плана де-
таљне 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 и 145/14).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације за голф терене 
и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, 
Градска општина Вождовац.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију Планa детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине број 501.3-30/2018-V-04 од 22. марта 2018. 
године, утврдио је да предметни План детаљне регулације 
представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом Планa детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће 
стање животне средине, утицај планираних садржаја на ми-
кро 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 Планa детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 број 350.14-14/18 од 20. априла 2018. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализаци-
ја” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис број 
501.3-46/2018-V–04 oд 27. априла 2018. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис број I4-1/846 oд 
11. маја 2018. године) и Завода заштиту природе Србије 
(допис 03 број 020-1117/2 од 8. маја 2018. године) доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило – Београд” није доставило тражено ми-
шљење, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да је сагласан са Предлогом 
решења о приступању стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 број 350.14-14/18, 18. маја 2018. године

Заменик начелника
Градске управе – секретар

Секретаријата
Милош Вуловић, ср.
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„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. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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