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На основу чл. 157. и 160. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и
9/16 – одлука УС) и чл. 23. и 63. Одлуке о Градској управи
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 8/13 –
пречишћен текст, 9/13 – исправка, 61/13, 15/14, 34/14, 37/14
44/14, 75/14, 89/14, 11/15, 43/15 и 74/15), секретар Секретаријата за саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ УЛИЦА ЗА ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА – ПЕШАЧКЕ
ЗОНЕ
Члан 1.
Овим решењем утврђује се посебан режим саобраћаја у
централним зонама Београда, Земуна и Лазаревца, односно
одређују се улице или делови улица у којима је дозвољен искључиво саобраћај пешака – пешачка зона (даљем тексту:
улице пешачке зоне), и то:
1. Зона Кнез Михаилове улице:
– Кнеза Михаила,
– Сремска,
– Маршала Бирјузова (од пешачког пролаза ка Зеленом
венцу до Сремске),
– Космајски пролаз,
– Обилићев венац (од јавне гараже до Трга републике),
– Трг републике (од Васе Чарапића до Обилићевог венца),
– Чика Љубина,
– Лазе Пачуа,
– Марка Лека,
– Змај Јовина (од Обилићевог венца до Васе Чарапића),
– Вука Караџића (од Студентског трга до Цара Лазара),
– 1.300 каплара,
– Ускочко сокаче,
– Краља Петра Првог (од Косанчићевог венца до Кнеза
Симе Марковића и од Цара Лазара до к. бр. 22),
– Рајићева (од Кнез Михаилове до Грачаничке),
– Цара Лазара (од Краља Петра до Рајићеве и од Вука
Караџића до Николе Спасића)
– Николе Спасића,
– Ускочка,
– Делијска,
– Ђуре Јакшићa,
2. Зона Скадарске улице:
– Скадарска (од Булевара деспота Стефана до Страхињића бана),
– Зетска,
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– Симина (од Скадарске до Емилијана Јосимовића),
– Господар Јевремова (од к. бр. 56 до Скадарске),
3. Зона Магистратског трга:
– Магистратски трг – Земун,
– Господска (од Главне до Масариковог трга) – Земун,
– Велики трг (од Господске до Змај Јовине) – Земун,
– Масариков трг (од јавног паркиралишта до Господске)
– Земун
4. Остале улице:
– Нушићева (од Теразија до Дечанске),
– Андрићев венац (од кућног броја бр. 6 до Краља Милана),
– Рељина,
– Његошева (од Краља Милана до Светозара Марковића),
– Карађорђева (пролаз од Травничке бр. 2 до Карађорђеве бр. 46) – Савски венац,
– Кеј ослобођења (од Караматине до краја узводно) – Земун,
– Карађорђева – Лазаревац.
Члан 2.
У улицама пешачке зоне из члана 1. овог решења може
се вршити комунално одржавање возилима комуналних
предузећа највеће дозвољене масе до 3,5 t у времену од
01,00 до 07,00 часова, а у Улици Карађорђевој у Лазаревцу у
периоду од 00,00 до 24,00 часа.
Члан 3.
У улицама пешачке зоне:
1. Зона Кнез Михаилове улице:
– Сремска,
– Маршала Бирјузова (од пешачког пролаза ка Зеленом
венцу до Сремске),
– Космајски пролаз,
– Обилићев венац (од јавне гараже до броја 21),
– 1.300 каплара, Ускочко сокаче
– Краља Петра Првог (од Косанчићевог венца до Кнеза
Симе Марковића),
– Рајићева (од Цара Лазара до Грачаничке),
– Цара Лазара (од Краља Петра до Рајићеве и од Вука
Караџића до Николе Спасића)
– Ђуре Јакшића (од Цара Лазара до броја 9),
2. Зона Скадарске улице:
– Скадарска (од Симине до Страхињића бана),
– Зетска,
– Симина (од Скадарске до Емилијана Јосимовића),
– Господар Јевремова (од к. бр. 56 до Скадарске),
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3. Зона Магистратског трга:
– Магистратски трг – Земун,
– Господска (од Главне до Масариковог трга) – Земун,
– Масариков трг (од јавног паркиралишта до Господске)
– Земун
– Велики трг (од Господске до Змај Јовине) – Земун,
4. Остале улице:
– Нушићева (од Теразија до Дечанске),
– Рељина,
– Кеј ослобођења (од Караматине до краја узводно) – Земун,
– Карађорђева – Лазаревац
може се изузетно дозволити кретање путничких возила
за посебне потребе, тако да се крећу брзином кретања пешака, односно да не угрожавају пешаке.
Посебне потребе у смислу претходног става могу бити
кретање путничких возила ради паркирања на паркинг
месту, односно у гаражи за која власник возила има важећи
правни основ (право својине, коришћења, уговор о закупу
и др.) и ради превоза особа са инвалидитетом.
Члан 4.
У улицама пешачке зоне: Сремској, Маршала Бирјузова
(од пешачког пролаза ка Зеленом венцу до Сремске, Ђуре
Јакшића (до Цара Лазара до броја 9), Краља Петра Првог
(од Косанчићевог венца до Кнеза Симе Марковића), Рајићевој (од Цара Лазара до Грачаничке), Скадарској (од Симине до Страхињића бана), Зетској, Господар Јевремовој (од
к. бр. 56 до Скадарске), Рељиној, Нушићевој (од Теразија
до Дечанске), Господској (од Главне до Масариковог трга),
Кеју ослобођења (од Караматине до краја узводно), Велики
трг (од Господске до Змај Јовине), Масариков трг (од јавног
паркиралишта до Господске), може се возилима највеће
дозвољене масе до 3,5 t, дозволити да врше снабдевање, у
времену од 00,00 до 09,00 часова, а у улици Карађорђева у
Лазаревцу у времену од 04,00 до 10,00 часова, крећући се
брзином кретања пешака односно тако да не угрожавају пешаке.
Члан 5.
Кретање теретних возила највеће дозвољене масе веће
од 3,5 t, ради вршења неодложних послова реконструкције, адаптације, изградње објеката и одржавања јавних
манифестација у улицама пешачке зоне из члана 1. може
се дозволити на основу посебног елабората заштите уличне конструкције и друге комуналне инфраструктуре на који
сагласност даје Секретаријат за саобраћај – Дирекција за
путеве (у даљем тексту: Дирекција за путеве).
Уколико се при кретању возила из претходног става,
оштети улична конструкција и/или друга комунална инфраструктура, Дирекција за путеве или надлежно јавно
комунално предузеће ће исту довести у пређашње стање о
трошку подносиоца захтева.
Члан 6.
За кретање возила из чл. 3, 4. и 5. овог решења, Секретаријат за саобраћај издаје дозволу.
Дозвола из става 1. овог члана издаје се у форми решења
за које се плаћа локална административна такса прописана
Одлуком о локалним административним таксама.
Члан 7.
Даном почетка примене овог решења престаје да важи
Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београда – пешачке зоне, („Службени лист
Града Београда”, бр. 43/10, 36/13, 39/13, 76/14 и 35/15) .

27. април 2016.

Члан 8.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се првог дана од дана објављивања.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV-01 број 344.16 –930/2016, 27. априла 2016. године
Секретар
Душан Рафаиловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези с чланом 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14) и члана 58. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ КОМПЛЕКСА ТОПЛАНЕ, УЛИЦЕ САВСКИ НАСИП, МОСТА ГАЗЕЛА И РЕКЕ САВЕ, ГРАДСКA
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за подручје између комплекса Топлане, Улице савски насип, моста Газела
и реке Саве, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: План детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана 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, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
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– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз план.
5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 20 (двадесет)
месеци од дана ступања на снагу одлуке.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја Плана, 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 плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10) и члану 50 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за подручје између
комплекса Топлане, Улице савски насип, моста Газела и реке
Саве, Градска општина Нови Београд.
Сходно одредбама члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима
којима се уређује процена утицаја на животну средину и
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр.
501.3-17/2016-V-04 од 23. марта 2016. године, утврдио је да
предметни План представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
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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,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-1/16 од 6. априла 2016.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр.
21174 од 14. априла 2016. године) и Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 501.3-31/2016-V-04 од 19. априла 2016. године) доставили су мишљење у коме наводи да
се може донети Решење о приступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Зеленило – Београд”, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року,
па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења
о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-1/16, 21. априла 2016. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези с чланом 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 и 132/14) и члана 58. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града
Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 18,
ГРАДСКA ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације блока 18, Градска општина Нови Београд (у даљем тексту: План детаљне
регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
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микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну
средину (смернице које се односе на спровођење Плана и
обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз план.
5. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 (дванаест)
месеци од дана ступања на снагу одлуке.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, 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 плана, сходно члана 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 и 132/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.

27. април 2016.
О б р а з л ож е њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Блока 18, градска
општина Нови Београд.
Сходно одредбама члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима
којима се уређује процена утицаја на животну средину и
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр.
501.3-21/2016-V-04 од 30. марта 2016. године, утврдио је да
предметни План представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-2/16 од 4. априла 2016.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр.
21175 од 14. априла 2016. године) и Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 501.3-32/2016-V-04 од 18. априла 2016. године) доставили су мишљење у коме наводи да
се може донети Решење о приступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Зеленило – Београд”, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року,
па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења
о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-2/16, 21. априла 2016. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

27. април 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези с чланом 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 8/13 – пречишћен текст), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ТОШИН
БУНАР, ТРОГИРСКЕ, ПЕТРА КОЧИЋА И СКАДАРСКЕ,
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између Улица
Тошин бунар, Трогирске, Петра Кочића и Скадарске, градска
општина Земун (у даљем тексту: План детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП, Београд,
Захумска бр. 34.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Привредно друштво „LIDL SRBIJA SUPERMARKETI”
к.д, Београд, Тошин бунар бр. 272в.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део подручја градске општине Земун – блок између
Улица Тошин бунар, Трогирске, Петра Кочића и Скадарске,
са саобраћајном везом Улицом Петра Кочића до планираног коридора Улице Жарка Миладиновића и инфраструктурним везама до постојеће, односно планиране мреже, површине око 2,0 hа.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да План не представља 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 („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана.
O б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока између Улица Тошин бунар, Трогирске, Петра Кочића и Скадарске,
Градска општина Земун.
Израдом Плана обезбедиће се плански основ за реализацију објекта комерцијалног садржаја (трговина на мало предузећа „LIDL SRBIJA SUPERMARKETI”) уз Улицу Тошин бунар,
као намене која је компатибилна намени мешовити градски
центари у зони више спратности (зона М4) и ремоделацију
зоне постојећег породичног становања у оквиру блока, са одговарајућим саобраћајним приступом и инфраструктурним
везама до постојеће, односно планиране инфраструктуре.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део подручја градске општине Земун - блок између
Улица Тошин бунар, Трогирске, Петра Кочића и Скадарске,
са саобраћајном везом Улицом Петра Кочића до планираног коридора Улице Жарка Миладиновића и инфраструктурним везама до постојеће, односно планиране мреже, површине око 2,0 hа.

Број 36 – 5

Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу
Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП, Београд, Захумска бр. 34.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Привредно друштво „LIDL SRBIJA SUPERMARKETI”
к.д, Београд, Тошин бунар бр. 272в.
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе
Града Београда дописом бр. 501.3-7/2016-V-04 од 11. фебруара
2016. године доставио је Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове мишљење у коме је наведено да није потребна
израда стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације блока између Улица Тошин бунар, трогирске, Петра Кочића и скадарске, градска општина Земун.
У предметном мишљењу је поред осталог наведено да
планиране намене у оквиру блока који је предмет планске
разраде, Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд,
целине I-XIX, („Службени лист Града Београда”, број 20/16),
је намењен за зону мешовитих градских центара у зони
више спратности (зона М4) и површине мреже саобраћајница, не спадају у пројекте који могу имати значајн утицај
на животну средину у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08).
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући
у виду планиране намене којима нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и мишљење Секретаријата за
заштиту животне средине (бр. 501.3-7/2016-V-04 од 11. фебруара 2016. године), утврдио је да предметни план не представља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених
прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја
на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину („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. 350.14-4/2016 од 6. априла 2016.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”
и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-34/2016-V-04 од 19. априла 2016. године), доставио је
мишљење у коме наводи да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног плана.
ЈКП „Зеленило Београд”, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски завод за јавно здравље и Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” нису доставили тражено
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су сагласни са
Предлогом решења о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-4/16, 21. априла 2016. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗЕМУН
Изборна комисија Градске општине Земун, на основу
члана 15. стaв 1. тачка 9. и члана 58. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11),
на седници одржаној 27. априла 2016. године, доноси

ИЗВЕШТАЈ
О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ОДРЖАНИХ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ
1. Избори за одборнике Скупштине Градске општине Земун одржани су у складу са Одлуком о расписивању избора
за одборнике скупштина градских општина Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 9/16), дана 24. априла 2016. године, на 106 бирачких места.
2. Изборна комисија после гласања од укупно 106 бирачких одбора примила је изборни материјал од 106 бирачких
одбора и обрадила резултате са 105 бирачких места, а нису
обрађени резултати са једног бирачког места. Изборни материјал са тог бирачког места није био комплетан јер није
садржао битне елементе како би се могао oбрадити. Записником о раду Изборне комисије Градске општине Земун
на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине
Градске општине Земун одржаних 24. априла 2016. године, који је донет под бројем 013-280/16-IV-ИК од 25. априла 2016. године и објављен у „Службеном листу Града
Београда”, број 34/16 од 25. априла 2016. године, утврђени
су и објављени резултати гласања на основу изборног материјала са 105 бирачких места, што износи 99,06%, а нису
обрађени са једног бирачког места што износи 0,94%.
3. Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
4. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
– да је за изборе предато укупно гласачких листића
160.642;
– да је остало неупотребљених гласачких листића 80.476;
– да, према изводима из бирачког списка, има уписаних
бирача 160.782;
– да је, према изводима из бирачког списка, на изборима
гласало 80.168 бирача што износи 49,86%;

– да је било неважећих гласачких листића 2.077, што износи 2,59%;
– да је број гласачких листића који се налазио у гласачким кутијама 80.111;
– да је било важећих гласачких листића 78.034, што износи 97,34%;
5. На основу резултата гласања изборне листе су добиле
следећи број гласова и мандата:
Ред.
бр.

Назив изборне листе

Број
гласова
који је
добила
изборна
листа

Број
мандата
које је
добила
изборна
листа

% од
бирача
који су
гласали

1

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

35692

32

44,52%

2

Зелена Странка – Zelená Strana

1317

1

1,64%

3

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”

6015

5

7,50%

4

НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА –
НЕНАД ВИДОВИЋ

1107

0

1,38%

5

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – (ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, НОВА СТРАНКА)

4291

3

5,35%

6

СРПСКА КРАЈИНА У СРЦУ

417

0

0,52%

7

Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

10325

9

12,88%

8

БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ
– САВЕЗ ЗА БОЉИ ЗЕМУН, Либерално
демократска партија, Социјалдемократска
странка

3611

0

4,50%

9

Група Грађана ЗЕМУН СТВАР СРЦА (Српски
сабор Заветници, Српски отаџбински фронт)

1370

0

1,71%

10

СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – СЛОБОДАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ

643

0

0,80%

11

ДОКАЗАНО СЛОЖНИ ЗА ЗЕМУН И БАТАЈНИЦУ – проф. др Даница Грујичић

1724

1

2,15%

12

ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ

7045

6

8,79%

13

ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – Фронт за Земун

3214

0

4,01%

14

ДОСТА ЈЕ БИЛО ПЉАЧКЕ, КОРУПЦИЈЕ И
ЛОПОВЛУКА – МИЛОРАД РАДУЛОВИЋ

1263

0

1,58%

6. Овај извештај објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градска општина Земун
Изборна комисија
Број 013-286/16-IV–ИК, 27. априлa 2016. године
Председник
Маринко Шакан, ср.
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Страна
Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београда – пешачке зоне – – – – – – – – – – – – 1
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између Комплекса топлане, Улице савски насип, моста Газела и реке Саве, Градска
општина Нови Београд– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Блока 18, градска општина Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Тошин бунар, Трогирске, Петра Кочића и Скадарске, градска општина Земун – – – – – – – – – – – – – – – 5
Акти градских општина
ЗЕМУН
Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун одржаних 24. априла 2016. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344
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