
Министарствo заштите животне средине 
Омладинских бригада 1, Нови Београд 

 
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 

 
 
На страници 66. Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта „Кула              
Београд“ на КП 1508/411 КО Савски венац (у даљем тексту: Студија) наведено је следеће:              
“Парцела на којој се налази пројекат је у близини станишта строго заштићених врста птица              
односно налази се на удаљености од приближно 2 км од еколошки значајног подручја „Ушће Саве               
у Дунав“ које је ИБА (Important Birds Area) подручје од међународног значаја за птице.“ На               
страници 67. Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта „Кула             
Београд“ на КП 1508/411 КО Савски венац (у даљем тексту: Студија), дата је Слика 1-17. „Положај                
пројекта у односу на природна добра,” на којој је обележена парцела одрећена за изградњу објекта               
“Кула Београд” и тачка ушћа реке Саве у Дунав са поднасловом „ИБА подручје”.  
 
Међутим, подручје ИБА на територији Града Београда није једна тачка на ушћу Саве у Дунав, већ                
обухвата 9,808ha територије уз реку Сава и реку Дунав у дужини њихових обала на подручју града                
Београда. 
 
Приказивање подручја од међународног значаја за птице, ИБА, као тачке на карти Београда, јасно              
је исказивање намере да се на неистинит начин прикаже утицај планираног објекта на животну              
средину, не само у границама Београда и Србије, већ и на међунардном плану. Овакав поступак, не                
само да доводи у питање професионални однос обађивача према повереном задатку, већ је кажњив              
и одредбама домаћег и међународног права. 
 
Стога захтевам да се у Студији ревидирају и провере сви наведени подаци и њихови извори и да се                  
о томе састави посебан документ. Овиме би се повратило поверење у процес израде Студије и               
њену законом утврђену сврху. 
 
У Београду, 
дана: 26. децембра 2017. године 
 
 

име и презиме:  
адреса:  
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  потпис 


