
На основу члана 4. став 2. Одлуке о јавним паркирали-
штима („Службени лист Града Београда”, бр. 12/10 – пречи-
шћен текст, 37/11, 42/11 – исправка, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 
96/16, 36/17, 118/18, 26/19 и 52/19), и члана 26. и 46. Одлуке о 
Градској управи Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 
26/19 и 60/19), заменик начелника Градске управе Града Бео-
града – секретар Секретаријата за саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОПШТИМ

ПАРКИРАЛИШТИМА
1. У Решењу о општим паркиралиштима („Службе-

ни лист Града Београда”, бр. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11, 
36/13, 11/14, 76/14, 3/15, 23/15, 2/16, 78/16, 80/16, 82/16, 91/16, 
102/16, 40/17, 91/17, 5/18, 108/18, 1/19, 4/19, 5/19, 35/19 и 
48/19) у тачки 2. став 1. у наслову „Зона 3'', поднаслову „Ван 
круга двојке'', после дела 3.10 додаје се нови део који гласи:

„Део 3.11
– Милана Ракића – од ул. Батутова до ул. Мите Ружића;
– Булевар краља Александра – од ул. Батутова до ул. 

Мите Ружића;
– Мите Ружића – од Булевар краља Александра до ул. 

Милана Ракића;
– Цара Јована Црног;
– Дивчибарска;
– Гершићева;
– Спасе Гарде;
– Букурешка;
– Хекторовићева;
– Брсјачка;
– Војводе Довезенског;
– Арадска;
– Тихомира Вишњевца;
– Вјекослава Ковача;
– Дескашева;
– Aриљска;
– Каменогорска;
– Војводе Блажете;
– Проте Ђурића;
– Јована Ђаје – од ул. Каменогорска до ул. Милана Ракића;
– Мирка Луковића;
– Новобрдска;
– Нова;
– Војислава Илића – од ул. Станислава Сремчевића до 

ул. Господара Вучића са леве стране;
– Господара Вучића – од ул. Војислава Илића до Булевар 

краља Александра;
– Слободанке – Данке Савић;
– Косте Абрашевића;

– Милутина Ускоковића;
– Радојке Лакић;
– Генерала Михајла Живковића;
– Суботичка;
– Раваничка;
– Улцињска.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”, а примењиваће се од 1. септембра 2019. године.
Град Београд – Градска управа Града Београда

Секретаријат за саобраћај
IV-02 број 344.1-13/2019, 20. августа 2019. године

Заменик начелника Градске управе Града
Београда – секретар Секретаријата за саобраћај

Душан Рафаиловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 
92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начел-
ника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ БАТАШЕ-

ВО, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације дела привредне 
зоне Баташево, Градска општина Младеновац (у даљем тек-
сту: плана детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном плана детаљне регулације, значај и 
карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних 
садржаја на микро и макро локацију и друга питања и про-
блеми заштите животне средине у складу са критеријуми-
ма за одређивање могућих значајних утицаја плана детаљне 
регулације на животну средину, а узимајући у обзир плани-
ране намене.

3. Оквирном границом плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Младеновац, 
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блок између улица Космајске, Кајмакчаланске, железничке 
пруге Београд–Ниш и Баташевског потока, са везама сао-
браћајница и инфраструктуре до постојеће, односно плани-
ране мреже, површине око 3,5 hа.

4. Плански основ за израду Плана детаљне регулације пред-
ставља Генерални план Младеновца 2021 („Службени лист 
Града Београда”, број 9/05), према коме се предметна локација 
делом налази у површинама намењеним за објекте комуналних 
делатности и инфраструктуре, а делом у површинама намење-
ним за индустрију и производно – услужне делатности.

5. Циљ израде Плана детаљне регулације је обезбеђивање 
планског основа за изградњу привредно-производног ком-
плекса, дефинисање површина јавне намене, планско уређење 
и реконструкција постојеће локације сточне пијаце, стварање 
планских могућности и обезбеђивање капацитета техничке 
инфраструктуре за постојећу и планирану изградњу.

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

7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана 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 предметних плана 
детаљне регулације.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину плана детаљне регулације део је документације која се 
прилаже уз план.

8. Израда плана детаљне регулације биће поверена пре-
дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

Средства за израду плана детаљне регулације биће обез-
беђена из буџета Градске општине Младеновац, Младено-
вац, Јанка Катића број 6.

9. 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 детаљне 
регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10) и члана 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 и 37/19).

10. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда“.

О б р а з л оже њ е
Изради плана приступиће се на основу Одлуке о изради 

плана детаљне регулације дела привредне зоне Баташево, 
градска општина Младеновац која је у процесу доношења.

Сходно одредбама члана 5. Закона о стратешкој проце-
ни 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, чи-
њеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени 
прoписима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне среди-
не V-04 бр. 501.3-65/2019 од 30. маја 2019. године, утврдио је 
да предметни план детаљне регулације представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези 
израде стратешке процене утицаја на животну средину, у сми-
слу 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 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 плана 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 бр. 350.14-38/19 од 9. августа 2019. 
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 „Младеновац”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-120/2019 oд 16. августа 2019. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх. бр: 49887/1 од 
16. августа 2019. године), Завод за заштиту природе Србије 
(допис 03 број 020-2434/2 од 16. августа 2019. године), и ЈКП 
„Младеновац” (допис број 6147 од 19. августа 2019. године), 
доставили су мишљења у којима наводе да се може донети 
Решење о приступању изради стратешке процене 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 бр. 350.14-38/19, 20. августа 2019. године.
Заменик начелника Градске управе –

секретар секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове

Милош Вуловић, ср.
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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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о градској управи града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 
92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начел-
ника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНA И ДО-
ПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЦЕН-
ТРАЛНЕ ЗОНЕ, ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА ОПШТИНЕ 
ВРАЧАР, ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЦАРА НИ-
КОЛАЈА II, МИЛЕШЕВСКЕ, БОЈАНСКЕ, ВИЛОВСКОГ, 
ЦЕЉСКЕ, САЗОНОВЕ, СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА, 
ШУМАТОВАЧКЕ И МАКСИМА ГОРКОГ, ЗА БЛОК ИЗ-
МЕЂУ УЛИЦА ЦАРА НИКОЛАЈА II, САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ, 

ВУКИЦЕ МИТРОВИЋ И ЦЕЉСКЕ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулаци-
је дела централне зоне, Просторна целина општине Врачар, 
за подручје између улица Цара Николаја II, Милешевске, Бо-
јанске, Виловског, Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића, 
Шуматовачке и Максима Горког, за блок између улица Цара 
Николаја II, Саве Текелије, Вукице Митровић и Цељска (у да-
љем тексту: Измене и допуне плана детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-
верава се предузећу „Style Point” д.o.o., Београд, Пере Тодо-
ровића бр. 1, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 
12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

3. Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обезбедиће предузеће „ДОМО 68” д.о.о, Београд, 
Тоше Јовановића бр. 1.

4. Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије градске општине 
Врачар, блок између улица Цара Николаја II, Саве Текелије, 
Вукице Митровић и Цељске, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 0,5 hа.

5. Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-
таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се 
подручје у оквиру предложене границе плана налази у по-
вршинама намењеним за комерцијалне садржаје (K4 – зона 
пратећих комерцијалних садржаја) и површинама наме-
њеним за мешовите градске центре (М4 – зона мешовитих 
градских центара у зони више спратности).

6. Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције је да се, кроз сагледавање просторних могућности и 
ограничења саме локације, дефинишу планске могућности 
за изградњу нових садржаја, у складу са програмом инве-
ститора, обезбеде капацитети саобраћајне и техничке ин-
фраструктуре за планирану изградњу, очувају и побољшају 
услови животне средине и дефинишу одговарајуће мере за-
штите од пожара и других елементарних непогода.

1. У оквиру намене простора Измена и допуна Плана де-
таљне регулације нису планирани будући развојни пројек-
ти одређени прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину.

2. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, уз-
имајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио 
је да Измене и допуне Плана детаљне регулације не пред-
стављају оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
предвиђених прописима којима се уређује процена 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, 88/10).

3. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације измена 
и допуна плана детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е
Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације 

приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна 
Плана детаљне регулације дела централне зоне, Простор-
на целина општине Врачар, за подручје између улица Цара 
Николаја II, Милешевске, Бојанске, Виловског, Цељске, Са-
зонове, Светолика Ранковића, Шуматовачке и Максима 
Горког, за блок између улица Цара Николаја II, Саве Текели-
је, Вукице Митровић и Цељске, која је у процесу доношења.

Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије градске општине 
Врачар, блок између улица Цара Николаја II, Саве Текели-
је, Вукице Митровић и Цељске, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 0,5 hа.

Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се предузећу „Style Point” д.o.o., Београд, Пере Тодо-
ровића број 1, које је дужно да нацрт плана изради у року 
од 12 (дванаест) месеци од дана ступања на снагу Одлуке о 
изради плана.

Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обезбедиће предузеће „Домо 68” д.о.о, Београд, 
Тоше Јовановића бр. 1.

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 (V-04 бр. 501.3-
66/2019 од 29. маја 2019. године) утврдио је да предметне 
Измене и допуне Плана детаљне регулације не представљају 
оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређе-
них прописима којима се уређује процена утицаја на жи-
вотну средину и не подлежу обавези израде стратешке про-
цене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. 
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-39/19 од 7. августа 2019. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
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 V–04 
бр. 501.3-117/2019 oд 14. августа 2019. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх.бр: 49144/1 од 
14. августа 2019. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис 
20776/1 од 16. августа 2019. године) и Завод за заштиту при-
роде Србије (допис 03 број 020-2343/2 од 16. августа 2019. 
године) доставили су мишљења у којима наводе да се може 
донети Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину предметног плана.
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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 бр. 350.14-39/19, 19. августа 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 
92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начел-
ника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ „ТРАНСВЕРЗАЛА” 
НА ДЕЛУ ОД БУЛЕВАРА КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРА-
ЂОРЂЕВИЋА ДО БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВРАЧАР
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације саобраћајнице 
„Трансверзала” на делу од Булевара кнеза Александра Кара-
ђорђевића до Булевара ослобођења, градске општине Савски 
венац и Врачар (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 плана детаљне регулације, карактеристи-
ке 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 плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градских општина Савски венац и Вра-
чар. У циљу целовитог сагледавања саобраћајне деонице од 
Булевара кнеза Александра Карађорђевића до Булевара осло-
бођења као и приступа садржајима у окружењу, граница Пла-
на детаљне регулације, поред планиране трaсе саобраћајнице 
Трансверзала обухвата и околну саобраћајну мрежу и то Улицу 
делиградску све до Трга Славије, део улица Бирчанинове, Тир-
шове (од Делиградске до Булевара ослобођења), Пастерова (од 
Светозара Марковића до Булевара ослобођења), део подручја 
Клиничког центра Србије, Градски центар за физичку култу-
ру (стари ДИФ) и локацију постојеће Војне Установе „Дедиње” 
(која послује у саставу Сектора за материјалне ресурсе Мини-
старства одбране Републике Србије) све до Булевара Франша д, 
Епереа, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постоје-
ће, односно планиране мреже, површине око 25,6 ha.

4. Плански основ за израду Плана детаљне регулације 
представља План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 

20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме је подручје у оквиру 
предложене границе плана планирано за површине јавне 
намене: јавне саобраћајне површине са мрежом саобраћај-
ница, површине за објекте и комплексе јавних служби – Ј7 
специјализована здравствена заштита, Ј3 средњошколске 
установе, Ј4 високошколске установе, Ј11 комплекс посеб-
не намене, Ј12 резервисане јавне површине, површине за 
спортске објекте и комплексе и јавне зелене површине.

5. Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање план-
ског основа за реализацију саобраћајне везе од железничке 
станице у Прокопу ка центру града, од Булевара кнеза Алек-
сандра Карађорђевића до Булевара ослобођења са везама на 
околну саобраћајну мрежу, што треба да допринесе унапређе-
њу саобраћајне доступности Клиничког центра Србије.

„Постојећи комплекс Клиничког центра садржан је из три 
тзв. болничка круга, и то „Пастерова”, „Вишеградска”, „Др. Су-
ботића” и дислоцирани објекти изван поменутог круга. Пла-
нирана траса саобраћајнице трансверзала додатно раздваја 
постојећи комплекс Клиничког центра Србије, што ће имати 
последица и на реорганизацију садржаја КБЦ и обезбеђење са-
обраћајних приступа. У том смислу, у складу са потенцијалима 
и ограничењима простора и развојним плановима Министар-
ства здравља и Министарства просвете науке и технолошког 
развоја дефинисаће се правила уређења и грађења за изградњу, 
доградњу и реконструкцију неопходних садржаја унутар обу-
хваћеног подручја и инфраструктурнe капацитете локације уз 
очување и унапређење животне средине. Полазну основу пред-
стављаће и Мастер план урађен у претходном периоду којим је 
свеобухватно сагледан развој Клиничког центра у будућности.“

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

7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана 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 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 плана де-
таљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.
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Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на жи-
вотну средину плана детаљне регулације део је документа-
ције која се прилаже уз план.

8. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспо-
та Стефана број 56, које је дужно да Нацрт плана изради 
у року од 24 (двадесет четири) месеца од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљи-
ште и изградњу Београда.

9. 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 детаљне 
регулације, сходно чл. 19. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Слу-
жбени 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 и 37/19).

10. 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 саобраћајнице 
„Трансверзала” на делу од Булевара кнеза Александра Кара-
ђорђевића до Булевара ослобођења, градске општине Сав-
ски венац и Врачар, која је у процесу доношења.

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 грађевинске 
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду 
територију плана детаљне регулације, планиране намене, чи-
њеницу да су планирани будући развојни пројекти одређе-
ни прoписима којима се уређује процена утицаја на животну 
средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне сре-
дине V-04 бр. 501.3-77/2019 од 15. јула 2019. године, утврдио је 
да предметни план детаљне регулације представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлежу обавези 
израде стратешке процене утицаја на животну средину, у сми-
слу чл. 5. став 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 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 плана 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 бр. 350.14-41/19 од 7. августа 2019. 
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 V–04 
бр. 501.3-115/2019 oд 14. августа 2019. године), ЈКП„Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх.бр: 49171/1 од 
14. августа 2019. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (дописи 
бр. 20774/1 од 16. августа 2019. године) и Завод за зашти-
ту природе Србије (допис 03 број 020-2345/2 од 19. августа 
2019. године) доставили су мишљења у којима наводе да се 
може донети Решење о приступању изради стратешке про-
цене 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 бр. 350.14-41/19, 19. августа 2019. године
Заменик начелника Градске управе –

секретар секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове

Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („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 начел-
ника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДО-
ПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ 
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТО-ПУТ” У НОВОМ БЕОГРАДУ, 

ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ, ЗА БЛОК 26 
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције за подручје привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Бео-
граду, Земуну и Сурчину, за Блок 26 (Измена и допуна пла-
на детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на по-
дручју обухваћеном Изменoм и допуном Плана детаљне ре-
гулације, значај и карактеристике плана детаљне регулације, 
карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и ма-
кро локацију и друга питања и проблеми заштите животне 
средине у складу са критеријумима за одређивање могућих 
значајних утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације, 
на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.

1. Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије градске општине Зе-
мун, дефинисан са северне и источне стране границом Плана 
детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” у 
Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист града 
Београда”, број 61/09), унутрашњом регулацијом саобраћај-
нице С21 (Т4), са јужне стране регулацијом ауто-пута Бео-
град–Шид и са западне стране унутрашњом регулацијом 
саобраћанице С19, односно Блок 26 дефинисан важећим 
планом, са везама саобраћајница и инфраструктуре до по-
стојеће, односно планиране мреже, површине око 17 ha.

2. Плански основ за израду Измена и допуна плана де-
таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града 
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Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се по-
дручје у оквиру предложене границе Измена и допуна пла-
на налази у површинама јавних намена: шуме, јавни објекти 
и комплекси (школа) и мрежа саобраћајница и површинама 
осталих намена – површине за привредне зоне зона П2.

3. Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације 
је измена планираног решења дефинисаног важећим Планом 
детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” 
у Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист Града 
Београда”, број 61/09), обезбеђење капацитета саобраћајне и 
инфраструктурне мреже и објеката, дефинисање правила уре-
ђења простора и правила грађења и очување, заштита и по-
бољшање услова животне средине. Стратешком проценом ути-
цаја Измена и допуна Плана детаљне регулације на животну 
средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.

3. О извршеној стратешкој процени утицаја Измена и до-
пуна 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 жи-
вотну 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 предметних Измена 
и допуна Плана генералне регулације.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допу-
на Плана детаљне регулације на животну средину, део је до-
кументације која се прилаже уз план.

4. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације 
поверава се „Urbanistiq” d.o.o., Пере Велимировића 50, Рако-
вица, Београд , које је дужно да Нацрт измена и допуна пла-
на детаљне регулације изради у року од 4 (четири) месеца 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације обезбедиће МБМ Центар „Змај” д.о.о. Давида Пајића 18.

5. У току израде извештаја о стратешкој процени утица-
ја Измена и допуна Плана детаљне регулације, биће обавље-
на сарадња са свим надлежним и заинтересованим органи-
ма 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 нацрт измена и 
допуна Плана детаљне регулације, сходно члану 19. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 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 и 37/19).

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

О б р а з л оже њ е
Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за 

подручје привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Зе-
муну и Сурчину за Блок 26, приступиће се на основу Одлу-
ке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за 
подручје привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, 
Земуну и Сурчину за Блок 26, која је у процесу доношења. 
Овим изменама и допунама ће се преиспитати планска ре-
шења Плана детаљне регулације за подручје привредне зоне 
„Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службе-
ни лист Града Београда”, број 61/09).

Повод за доношење Одлуке о изради Измена и допуна 
Плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ау-
то-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину” за Блок 26 , 
представља иницијатива Друштву за архитектуру, урбани-
зам и инжењеринг „Urbanistiq” d.o.o., Пере Велимировића 
50, Раковица, достављена Секретаријату за урбанизам и 
грађевинске послове уз допис од 5. јула 2019. године. 

Уз допис допис „Urbanistiq” d.o.o., је доставио и мишљења:
1. ЈУП „Урбанистички завод Београда”, допис бр. 350-

930/2019 од 21. јуна 2019. године, у коме је између осталог на-
ведено „сагласни смо са покретањем иницијативе за израду 
Измена и допуна плана, с тим да се границом Измена и до-
пуна обухвати подручје између границе важећег плана, регу-
лација Ауто-пута Београд–Шид и планираних саобраћајница 
Т4 и Крак ХХ, а могућност и обим трансформације дефини-
ше приликом сарадње са надлежним институцијама“. 

2. ЈП „Путеви Србије”, допис број 953-9437/19-2 од 19. 
априла 2019. године, у којима је између осталог наведено сле-
деће: „миљења смо да је приликом планираде израде измена 
и допуна Плана детаљне регулације за подручје привредне 
зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину за кат.
парц. број 14455/1 и 14455/2 КО Земун, могуће планирати 
минималну ширину заштитног појаса зеленила уз трасу др-
жавног пута IA реда број А1 (Ауто-пут) која износи 20,00 m, 
а да је неопходно сагледати могућност промене намене повр-
шина између шума- јавно заштитно зеленило у комерцијане 
делатности са надлежним предузећима, с обзиром на дефи-
нисану намену земљишта и ретензију у важећем плану“.

У процесу сагледавања предметне иницијативе, мишље-
ња су доставили:

1. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града (допис бр. 37263/6-01 од 8. јула 2019. године), у коме је 
између осталог наведено:

– „Имајући у виду наведено, сматрамо да је постојећи 
континуални заштитни зелени појас дуж ауто-пута Бео-
град, потребно очувати, односно задржати.”

– „Уколико се приступи израде Измене и допуне плана, 
потребно је елаборате нацрта Измена и допуна плана који 
се предају у процедуру стручне контроле и јавног увида до-
ставити и Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда на мишљење у дигиталном dwg формату у држав-
ном координатном систему.“

2. Секретаријат за заштиту животне средине:
– дописом V-04 број: 501.3- 91/2019 од 8. јула 2019. годи-

не у коме је, између осталог, затражено од Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове појашњење компатибил-
ности намена из плана вишег реда. 

– дописом V-04 број: 501.3- 91/2019 од 9. јула 2019. годи-
не (достављено Секретаријату за урбанизам и грађевинске 
послове преко Друштва за архитектуру, урбанизам и инже-
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њеринг „Urbanistiq” d.o.o. уз допис од 11. јула 2019. године) у 
коме је између осталог наведено да је потребна израда стра-
тешке процене утицаја на животну средину Измена и допу-
на плана детаљне регулације.

С обзиром на то да је Секретаријат за заштиту живот-
не средине, накнадно дана 9. јула 2019. године формирао 
мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције, како је прописано одредбама члана 46. став 6. 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), није било потребно одговарати на до-
пис истог секретаријата од 8. јула 2019. године.

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 Измена и допуна Плана детаљне плани-
ране 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 V-04 бр. 501.3-91/2019 од 9. јула 
2019. године, утврдио је да предметнe Изменe и допунe пла-
на детаљне регулације представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката и подлежу обавези израде стра-
тешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом Измена и допуна пла-
на детаљне регулације, у оквиру стратешке процене, разматра-
ће се постојеће стање животне средине, утицај планираних 
садржаја на микро и макро локацију, док се неће разматрати 
прекогранична природа утицаја обзиром да имплементација 
Измена и допуна Плана детаљне регулације не може имати не-
гативан утицај на животну средину друге државе.

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. 350.14-45/19 од 13. августа 2019. 
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 V–04 
бр. 501.3-122/2019 oд 19. августа 2019. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис архивски бр. 50017 број: 
I4-1/2372 од 16. августа 2019. године), ЈКП „Зеленило –  Бео-
град”. (допис бр. 21093/1 oд 16. августа 2019. године) и Завод 
за заштиту природе Србије, допис 03 број: 020-2433/2 од 16. 
августа 2019. године, доставили су мишљења у којима наводе 
да се може донети Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске упра-
ве - секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је Решење као у диспозитиву.

Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допу-
на 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).

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-45/19, 20. августа 2019. године
Заменик начелника Градске управе –

секретар секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове

Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („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 начел-
ника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ГЕНЕРАЛНОГ УР-

БАНИСТИЧКОГ ПЛАНА БЕОГРАДА 2041
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Генералног урбанистичког плана Београ-
да 2041 (у даљем тексту: ГУП).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на по-
дручју обухваћеном ГУП-ом, значај и карактеристике плана 
детаљне регулације, карактеристике утицаја планираних 
садржаја на микро и макролокацију и друга питања и про-
блеми заштите животне средине у складу са критеријумима 
за одређивање могућих значајних утицаја ГУП-а, на живот-
ну средину, а узимајући у обзир планиране намене.

3. Оквирном границом Генералног урбанистичког пла-
на Београда 2041. обухваћена је територија дефисана Гене-
ралним урбанистичким планом Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 11/16) и то целе територије градских 
општина: Врачар, Звездара, Нови Београд, Савски венац, 
Стари град, Чукарица и Раковица и делови територија град-
ских општина: Земун, Вождовац, Палилула, Сурчин и Гроц-
ка, површине око 77.851 ha.

Границом Генералног урбанистичког плана Београда 
2041, обухваћени су грађевинско подручје и површине ван 
грађевинског подручја, чије разграничење ће се прецизно 
утврдити приликом израде овог плана.

4. Плански основ за израду Генералног урбанистичког 
плана Београда 2041 представља Регионални просторни 
план административног подручја града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 10/04, 38/11 и 86/18).

5. Основни циљ израде новог Генералног урбанистичког 
плана Београда 2041 је преиспитивање важећег Генералног 
урбанистичког плана Београда („Службени лист Града Бео-
града”, број 11/16) и израда новог стратешког развојног плана 
са општим елементима просторног развоја, којим ће се обез-
бедити квалитативно унапређење управљања урбаним разво-
јем града у домену одрживог коришћења, уређења, изградње 
и заштите простора и континуални просперитет Београда.

6. Стратешком проценом утицаја ГУП-а на животну сре-
дину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.

7. О извршеној стратешкој процени утицаја ГУП-а на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни 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 
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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 ГУП-а.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја ГУП-а на жи-
вотну средину плана детаљне регулације део је документа-
ције која се прилаже уз план.

8. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота 
Стефана бр. 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року 
од 24 (двадесетчетири) месеца од дана ступања на снагу 
Одлуке о изради плана детаљне регулације.

Средства за израду Генералног урбанистичког плана 
Београда 2041, обезбедиће Град Београд – Секретаријат за 
комуналне и стамбене послове, а наручилац Плана је Ди-
рекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

9. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја ГУП-а, биће обављена сарадња са свим надлежним и 
заинтересованим органима и организацијама које имају ин-
терес у доношењу одлука које се односе на заштиту живот-
не средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт генерал-
ног урбанистичког плана Београда 2041, сходно члану 19. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члану 50. За-
кона 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 и 37/19).

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

О б р а з л оже њ е
Изради предметног ГУП-а приступиће се на основу 

Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Београда 
2041, која је у процесу доношења.

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 ГУП-а, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине 
V-04 бр. 501.3-105/2019 од 22. јула 2019. године, утврдио је 
да предметни ГУП представља оквир за одобравање буду-
ћих развојних пројеката и подлежу обавези израде страте-
шке 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 ГУП-а, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација ГУП-а не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја ГУП-а 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 чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-47/19 од 12. августа 2019. 
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 V–04 
бр. 501.3-119/2019 oд 16. августа 2019. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис архивски бр. 49879 
број: I4-1/2365 од 12. августа 2019. године), ЈКП „Зеленило – 
Београд”. (допис бр. 21004/1 oд 16. августа 2019. године) и 
Завод за заштиту природе Србије, допис 03 број: 020-2439/2 
од 16. августа 2019. године, доставили су мишљења у који-
ма наводе да се може донети Решење о приступању изради 
стратешке процене 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 бр. 350.14-47/19, 19. августа 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („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 начел-
ника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДО-
ПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИН-
СКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНE I–XIX)

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Плана генералне регу-
лације грађевинског подручја седишта јединице локалне са-
моуправе – град Београд (целинe I–XIX), (Измене и допуне 
плана генералне регулације).



20. август 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 72 – 9

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на по-
дручју обухваћеном Изменама и допунама Плана генералне 
регулације, значај и карактеристике плана генералне регу-
лације, карактеристике утицаја планираних садржаја на ми-
кро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите 
животне средине у складу са критеријумима за одређивање 
могућих значајних утицаја Измена и допуна Плана гене-
ралне регулације, на животну средину, а узимајући у обзир 
планиране намене.

3. Оквирном границом Измена и допуна Плана генерал-
не регулације обухваћено је грађевинско подручје целих 
општина Стари град, Врачар, Савски венац, Нови Београд, 
Чукарица, Раковица и делова општина Земун, Палилула, 
Звездара, Вождовац, Сурчин и Гроцка, који су обухваћени 
Планом генералне регулације грађевинског подручја седи-
шта јединице локалне самоуправе – град Београд (целинe 
I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17), са везама саобраћајница и инфраструкту-
ре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 
51.776 ha.

4. Плански основ за израду Измена и допуна плана ге-
нералне регулације представља Генерални урбанистички 
план Београда („Службени лист Града Београда”, број 11/16) 
којим је одређен обухват грађевинског подручја, као и поде-
ла на целине за даљу планску разраду плановима генералне 
регулације за грађевинско подручје.

5. Циљ израде Измене и допуне Плана генералне регу-
лације је дефинисање начина уређења простора и коришће-
ња грађевинског земљишта, преиспитивање решења датих 
важећим плановима детаљне регулације, преиспитаним 
регулационим плановима и преиспитаним детаљним ур-
банистичким плановима, донетим у складу са раније важе-
ћим законима о планирању, дефинисање површина јавне 
намене, траса коридора и капацитета за саобраћајну, енер-
гетску и комуналну инфраструктуру, дефинисање услова за 
изградњу објеката у зонама за које није планирана израда 
плана детаљне регулације, дефинисање зона за које ће се 
обавезно доносити планови детаљне регулације и дефини-
сање локација за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат, односно расписује конкурс.

Циљ израде Измена и допуна Плана генералне регула-
ције у првој фази су:

– измене и допуне начина спровођења Плана генералне 
регулације у циљу усклађивања са новим Изменама и допу-
нама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, број 31/19), којим је дефинисано да важећи плански 
документи донети пре 1. јануара 1993. године, престају да 
важе по истеку 24 месеца од дана ступања на снагу овог 
закона. У првој фази ће се преиспитати 104 важећа плана, 
који ће престати да важе 30. априла 2021. године, а који 
обухватају површину од око 3.000 ha и дефинисати начин 
спровођења наведених површина, односно преиспитаће се 
могућност дефинисања непосредне примене правила грађе-
ња (за које је у следећим фазама потребно прибавити ажур-
не геодетске подлоге) или дефинисати обавеза израде плана 
детаљне регулације.

– ажурирање спровођења Плана генералне регулације у 
складу са планским документима која су донета од дана ње-
говог усвајања;

– усклађивање Плана генералне регулације са мерама за-
штите споменика културе и споменика природе, које су до-
нете од дана његовог усвајања;

– усклађивање са новим, у међувремену донетим, стра-
тешким документима;

– преиспитивање локација и норматива за површине 
јавне намене, односно јавне службе и комплексе, у складу са 
условима надлежних институција;“

– корекције уочених техничких грешака у правилима 
уређења и грађења, компатибилности намене површина и 
др. и појашњење појмовника.

6. Стратешком проценом утицаја Измене и допуне Пла-
на генералне регулације на животну средину, неће се разма-
трати прекогранична природа утицаја.

7. О извршеној стратешкој процени утицаја Измена и 
допуна Плана генералне 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 предметних Измена 
и допуна Плана генералне регулације.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допу-
на Плана генералне регулације на животну средину, део је 
документације која се прилаже уз план.

8. Израда Измена и допуна Плана генералне регулације 
поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, 
Булевар деспота Стефана бр. 56, које је дужно да нацрт из-
мена и допуна плана генералне регулације изради у року од 
48 (четрдесетосам) месеци од дана ступања на снагу Одлуке 
о изради Плана детаљне регулације, односно да нацрт прве 
фазе Измена и допуна Плана генералне регулације изради у 
року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

9. Средства за израду Измена и допуна Плана генералне 
регулације обезбедиће Град Београд – Секретаријат за ко-
муналне и стамбене послове, а наручилац Плана је Дирек-
ција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

10. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја Измена и допуна Плана генералне 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 нацрт измена и 
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допуна Плана генералне регулације, сходно члану 19. За-
кона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. За-
кона 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 и 37/19).

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

О б р а з л оже њ е

Изради Измена и допуна Плана генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне само-
управе – град Београд (целинe I–XIX), приступиће се на 
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локал-
не самоуправе – град Београд (целинe I–XIX), која је у про-
цесу доношења.

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 грађевинске 
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду 
територију Измена и допуна Плана генералне, планиране 
намене, 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 V-04 бр. 501.3-104/2019 од 19. јула 2019. го-
дине, утврдио је да предметнe Изменe и допунe плана гене-
ралне регулације представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлежу обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. 
и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом Измена и допуна 
плана генералне регулације, у оквиру стратешке процене, 
разматраће се постојеће стање животне средине, утицај 
планираних садржаја на микро и макролокацију, док се 
неће разматрати прекогранична природа утицаја обзиром 
да имплементација Измена и допуна Плана генералне регу-
лације не може имати негативан утицај на животну средину 
друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допу-
на Плана генералне 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. 350.14-48/19 од 12. августа 2019. 
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 V–04 
бр. 501.3-121/2019 oд 16. августа 2019. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис архивски бр. 49880 
број: I4-1/2363 од 12. августа 2019. године), ЈКП „Зеленило – 
Београд”. (допис бр. 21003/1 oд 16. августа 2019. године) и 
Завод за заштиту природе Србије, допис 03 број: 020-2438/2 
од 16. августа 2019. године, доставили су мишљења у који-
ма наводе да се може донети Решење о приступању изради 
стратешке процене 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 бр. 350.14-48/19, 19. августа 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („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 начел-
ника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ СПОЉНЕ МА-
ГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ), ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА, 
КАНАЛА 5-39 И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД – 

ПАНЧЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације подручја између 
спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, ка-
нала 5–39 и железничке пруге Београд – Панчево, градска оп-
штина Палилула (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 плана детаљне регулације, карактеристи-
ке 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 плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Оквирна граница Плана детаљне регулације обухва-
та подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), 
Панчевачког пута, канала 5–39 и железничке пруге Београд 
– Панчево, градска општина Палилула, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 294 ha.

4. Плански основ за израду Плана детаљне регулације 
представља 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) према коме су на овом подручју планиране површине 
јавне намене – водене површине, шуме, јавне зелене површи-
не и мрежа саобараћајница и површине остале намене – при-
вредне зоне (П1), привредни паркови, становање (С4 – зона 
породичног становања – санација неплански формираних 
блокова) и остале зелене површине. 

5. Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање 
планског основа за реализацију планираних садржаја, де-
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финисање правила уређења и грађења, капацитета изград-
ње у складу са потенцијалима и ограничењима простора, 
саобраћајно и инфраструктурно опремање локације и очу-
вање и унапређење животне средине.

6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранична 
природа утицаја.

7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана 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 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 плана де-
таљне регулације.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја плана на жи-
вотну средину плана детаљне регулације део је документа-
ције која се прилаже уз план.

8. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота 
Стефана бр. 56, које је дужно да нацрт плана изради у року 
од 24 (двадесетчетири) месеца од дана ступања на снагу 
Одлуке о изради плана детаљне регулације.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Град Београд – Секретаријат за стамбене и комуналне 
послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљи-
ште и изградњу Београда. 

9. 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 детаљ-
не регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој проце-
ни 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 и 37/19).

10. 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 Средства за израду Плана детаљне регула-
ције обезбедиће Град Београд – Секретаријат за стамбене и 
комуналне послове, а наручилац је Дирекција за грађевин-
ско земљиште и изградњуБеограда, која је у процесу доно-
шења.

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 плана 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 зашти-
ту животне средине V-04 бр. 501.3-88/2019 од 16. јула 2019. 
године, утврдио је да предметни план детаљне регулације 
представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката и подлежу 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 плана детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постоје-
ће стање животне средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогра-
нична 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 („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 бр. 350.14-49/19 од 14. августа 2019. 
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 V–04 
бр. 501.3-123/2019 oд 19. августа 2019. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис архивски бр. 50019 
број: I4-1 /2371од 16. августа 2019. године), ЈКП „Зеленило – 
Београд”. (допис бр. 21094/1 oд 16. августа 2019. године) и 
Завод за заштиту природе Србије, допис 03 број: 020-2432/2 
од 16. августа 2019. године, доставили су мишљења у који-
ма наводе да се може донети Решење о приступању изради 
стратешке процене 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 бр. 350.14-49/19, 19. августа 2019. године

Заменик начелника Градске управе –
секретар секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ОБРЕНОВАЦ

Комисија за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Обреновац на седници одржаној 15. 
августа 2019. године, на основу члана 28 став 8. Закона о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 
97/08, 53/10, 66/11 – Одлукa УС, 67/13 – Одлукa УС, 112/13 – Аутентично тумачење и 8/15 – Одлукa УС), члана 38 Статута 
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 60. Послов-
ника Скупштине Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст), поступа-
јући по Захтеву Агенције за борбу против корупције бр. 014-020-00-0186/18-11 од 1. августа 2019. године и Решењу дирек-
тора ове Агенције бр. 014-020-00-0186/18-11 од 1. априла 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

1. Утврђује се да Миодрагу Митровићу, престаје јавна функција заменика председника градске општине Обреновац и 
радни однос у Градској општини Обреновац, са даном доношења ове одлуке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Комисија за кадровска и административна питања
VII-01 бр. 020-81, 15. августа 2019. године

Председник
Бојана Блажић, ср.

САДРЖАЈ

Страна
Решење о допуни Решења о општим паркирали-

штима  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Решење о приступњу изради стратешке процене 

утицаја на животну средину Плана детаљне регу-
лације дела Привредне зоне Баташево, градска оп-
штина Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Измена и допу-
на Плана детаљне регулације дела централне зоне, 
Просторна целина општине Врачар, за подручје 
између улица Цара Николаја II, Милешевске, Бојан-
ске, Виловског, Цељске, Сазонове, Светолика Ран-
ковића, Шуматовачке и Максима Горког, за блок из-
међу улица Цара Николаја II, Саве Текелије, Вукице 
Митровић и Цељске  – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину Плана детаљне ре-
гулације саобраћајнице „Трансверзала” на делу од 
Булевара кнеза Александра Карађорђевића до Буле-
вара ослобођења, градске општине Савски венац и 
Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину Измена и допуна

Страна
Плана детаљне регулације за подручје привредне 
зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сур-
чину, за Блок 26 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину Генералног урбани-
стичког плана Београда 2041  – – – – – – – – – – – –  7

Решење о приступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Измена и допуна 
Плана генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе – град Бео-
град (целинe I–XIX)  – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о приступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације подручја између спољне магистралне 
тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и 
железничке пруге Београд – Панчево, градска оп-
штина Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Акти градских општина
ОБРЕНОВАЦ

Одлука Комисије за кадровска и администра-
тивна питања VII-01 број 020-81 од 15. августа 2019. 
године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

„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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


