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П Р И М Е Д Б А у поступку јавногу увида у: 
 

Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта „Кула 
Београд“ на КП 1508/411 КО Савски венац, Град Београд 

 
Студијом о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта „Кула Београд“ на КП              
1508/411 КО Савски венац, Град Београд нису у довољној мери утврђене обавезне активности на              
ублажавању последица убрзања ветра у зонама око планираног објекта. 
 
Наиме, у делу 6.2.3 Утицај на метереолошке параметре и климатске карактеристике (целина 6.2             
Могући утицаји током рада пројекта, поглавља 6 ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА НА            
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ) наведено је следеће: “Обим подручја у основи највиших зграда ће            
вероватно бити изложен убрзању ветра. Величина овог ефекта ће се односити на завршни облик,              
висину, оријентацију и масиве објеката. По ветровитом дану пешаци могу осетити изложеност            
овим јаким струјањима ветра у подножју фасада високих објеката; - Даља процена захтева да се               
одреди локација најгоре погођених подручја, ниво изложености и врсту потребног ублажавања.           
Мапа планираних активности ће помоћи у одлучивању о врсти и локацији ових мера за              
ублажавање.” Овај део подудара се са одредбама Стратешке процене утицаја на животну средину             
Просторног плана подручја посебне намене за уређење дела приобаља града Београда - подручја             
приобаља реке Саве за пројекат “Београд на води” (Сл. гласник РС, бр. 7/15), који је цитиран и у                  
делу 2.5 Приказ климатских карактеристика са одговарајућим метеоролошким подацима,         
поднаслов Ветар, поглавља 2 ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ           
ПРОЈЕКТА, у којој је додатно наведено и следеће: “Даље од највиших објеката, кеј и променада ће                
вероватно бити погодни за седење, стајање и шетњу. Већина области у оквиру Мастер плана,              
вероватно ће бити погодна за шетњу и пословне пешачке комуникације.“ 
 
Неопходно је, предметном Студијом, са сигурношћу утврдити да ће Савско шеталиште бити            
погодно за седење, стајање и шетњу, као и све области Савског амфитеатра, односно прописати              
јасне мере за уклањање последица убрзања ветра у зонама око планираног објекта. Уколико то              
није могуће, неопходно је прописати забрану изградње високог објекта на подручју Савског            
амфитеатра. 
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