
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 84. 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:“За              
предметну локацију, која је одређена важећим планским документом, урађено је Идејно решење,            
које је достављено од ауторског пројектантског тима Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM).             
Физичка структура суседних блокова је анализирана према планском решењу из „Мастер плана“ -             
„Belgrade Waterfront Detailed Master Plan“.”, на стр. 86. “Анвелопа - просторни омотач је             
конструисан на основу физичке структуре која је дата Мастер планом „Belgrade Waterfront            
Detailed Master Plan“.“, на стр. 88. “Према концептуалном решењу Мастер плана - „Belgrade             
Waterfront Detailed Master Plan“, предметна локација за изградњу куле је и планирана као једно од               
главних места које својим садржајем (видиковац, тржни центар, близина реке) и организованим            
активностима на отвореном треба да привуче велики број људи.”, на стр. 154. “Методе рада су               
дефинисане Идејним пројектом Фаза 2, који је израдио конзорцијум ЕП Урбанизам и            
Архитектура а.д., ЕП Ентел а.д. и DNEC д.о.о. Идејним пројектом објекта, дефинисана је             
намена, планирани капацитети, висина и димензије објекта, са ситуацијом на којој је приказано             
спољно уређење и зелене површине на парцели и у непосредном окружењу. Физичка структура             
суседних блокова је анализирана према планском решењу из „Мастер плана“ - „Belgrade            
Waterfront Detailed Master Plan“. “ 
 
Нејасно је порекло документа под називом “Мастер план - „Belgrade Waterfront Detailed Master             
Plan“”. С обзиром да овај документ није прописан одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.               
гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 -             
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), нити другим прописима, нејасан је правни               
основ коришћења овог документа приликом израде Студије процене утицаја на животну средину. 
 
С обзиром на овај и друге пропусте, 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 
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