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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 није анализиран утицај изградње објекта “Кула Београд”             
на популацију ретких и угрожених врста птица које су у складу са критеријумима Правилника о               
проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива             
(„Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016) проглашене за строго заштићене             
дивље врсте, а пре свега на популацију 35 ретких и угрожених строго заштићених врста водених               
станишта (ветрушка, ноћне грабљивице (сове, нарочито утина Asio otus), неколико врста из групе             
патака, неколико врста из групе галебова и бројне врсте из групе певачица) и строго заштићене               
врсте птица - мали вранац (Microcarbo pygmeus). 
 
На основу последњих података из 2016. године, зимујућа популација малог вранца у Београду             
износи око 4% од укупне европске популације ове врсте, а како је утврђено условима Завода за                
заштиту природе Србије (03 бр. 020-2061/2, од 27.09.2017. године) израђеним за потребе издавања             
Локацијских услова бр. 350-02-00282/2017-14, од 03.10.2017.године. Исти Завод, за потребе израде           
Урбанистичког пројекта за предметно подручје, издао је 06.11.2015. године услове 03 бр.            
020-2156/3, у којима је констатовано да зимујућа популација малог вранца у Србији износи између              
7% и 10% од укупне европске популације. Из наведеног следи да је популација малог вранца               
преполовљена у периоду од само годину дана. Овај период подудара се са почетком изградње              
објеката у обухвату 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). 
 
Због свега наведеног предлажем да се предметна Студија поништи, а изради нове студије             
приступи са професионалном и моралном одговорношћу и у складу са законим РС којима се              
штити наша животна средина. 
 
У Београду, 
дана: 26. децембра 2017. године 
 

име и презиме:  
адреса:  
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  потпис 


