
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 

 
 
Одлукама Министарства заштите животне средине, односно његовог правног претходника,         
у процедурама које су претходиле изради Студије о процени утицаја на животну средину             
пројекта изградње објекта „Кула Београд“ на КП 1508/411 КО Савски венац, прекршене су             
одредбе Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и              
36/2009) и начињена ненадокнадива штета предметном подручју, кажњива и одредбама          
Кривичног законика РС (члан 262, “Сл. гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 - испр., 107/05 - испр.,                
72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16). Процедура излагања на јавни увид Студије о              
процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта „Кула Београд“ на КП            
1508/411 КО Савски венац представља покушај легализације оваквих активности, због чега           
мора бити поништена, а одлучивање о предметном подручју враћено у законите токове. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 
 
Обавеза израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта „Кула             
Београд“ на КП 1508/411 КО Савски венац (у даљем тексту: Студија), утврђена је Решењем бр.               
53-02-1059/2016-16, од 02.08.2016. године. Правни основ израде Студије представљају         
Урбанистички пројекат за изградњу у „Блок-у 19“ подручје приобаља реке Саве за пројекат             
Београд на води, са детаљном разрадом на к.п. 1508/411 К.О. Савски венац (потврда IX-10 бр.               
350.13-7/2016 од 29.03.2016. године) и Локацијски услови (бр. 350-02-02083/2016-14 од          
16.05.2016.године). 
 
Супротно одредбама Закона о процени утицаја, у периоду између доношења Решења којим се             
утврђује обавеза процене утицаја на животну средину планираног објекта, дана 02.08.2016. године            
(Министарство пољопривреде и заштите животне средине, бр. 53-02-1059/2016-16), до дана          
излагања Студије на увид јавности (5. децембар 2017. године), на КП 1508/411 КО Савски венац               
започето је извођење радова на изградњи прве фазе објекта “Кула Београд”. Радови су започети на               
основу следећих докумената: 
 

1. Локацијски услови бр. 350-02-02083/2016-14 од 16.05.2016.године; 
2. Решење о грађевинској дозволи, којим се одобрава извођење радова на изградњи шипова у             

делу платоа објекта „Кула Београд“, I фаза - етапа 1 (бр. 351-02-00205/2016-07 од             
28.12.2016. године); 



3. Решење о грађевинској дозволи којим се одобрава извођење радова на изградњи шипова            
куле и шипова подијума, објекта „Кула Београд“, I фаза - етапа 2 (бр. 351-02-00209/2016-07              
од 30.12.2016. године); 

4. Пријава радова на изградњи на изградњи шипова у делу платоа објекта „Кула Београд“, I              
фаза - етапа 1 (бр. 351-06-00002/2017-07 од 20.01.2017. године); 

5. Пријава радова на изградњи шипова куле и шипова подијума објекта „Кула Београд“, I             
фаза - етапа 2 (бр. 351-06-00001/2017-07 од 20.01.2017. године); 

 
За потребе издавања Грађевинске дозволе (бр. 351-02-00205/2016-07 од 28.12.2016. године и бр.            
351-02-00209/2016-07 од 30.12.2016. године) Министарство пољопривреде и заштите животне         
средине донело је Решење (бр. 353-02-2312/2016-16 од 25.11.2016. године) којим је утврђено дa             
носилац пројекта није у обавези да отпочне процедуру процене утицаја на животну средину             
пројекта за прву фазу изградње објекта Кула Београд у оквиру пројекта „Београд на води“.  
 
Члан 8 став 3 тачка 1 Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр.                 
135/2004 и 36/2009) као неопходну документацију која се прилаже уз захтев за одлучивање о              
процени утицаја на животну средину, прописује и обавезу достављања “извода из урбанистичког            
плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима који није            
старији од годину дана”. 
 
Из овога следи да се студија о процени утицаја на животну средину доноси за читав обухват                
урбанистичког плана, односно на све радове предвиђене локацијским условима. У случају КП            
1508/411 КО Савски венац, то су обухват Урбанистичког пројекта за изградњу у „Блок-у 19“              
подручје приобаља реке Саве за пројекат Београд на води, са детаљном разрадом на к.п. 1508/411               
К.О. Савски венац (потврда IX-10 бр. 350.13-7/2016 од 29.03.2016. године) и Локацијски услови бр.              
350-02-02083/2016-14 од 16.05.2016.године, односно њиме утврђене фазе изградње објекта “Кула          
Београд” и то следеће:  

- Изградња објекта „Кула Београд“ је предвиђена у две фазе, а прва фаза у две етапе: 
Фаза 1 - шипови за Кулу Београд 

- Фаза 1, Етапа 1 - шипови за Кулу Београд у делу платоа око куле и подијума 
- Фаза 1, Етапа 2 - шипови за Кулу Београд у делу куле и подијума 

Фаза 2 - Кула Београд. 
 
Из горе наведеног је јасно да је донето решење о неприступању изради Студије о процени утицаја                
на животну средину за прву фазу изградње објекта “Кула Београд” у оквиру пројекта „Београд на               
води“ у потпуности противзаконито, с обзиром да је прва фаза изградње објеката “Кула Београд”              
део Локацијских услова 350-02-02083/2016-14 од 16.05.2016.године. 
 
Додатно, извођењем радова на изградњи темеља, односно шипова, за овај објекат, остварује се             
знатан утицај на животну средину предметног подручја, а у великој мери се предефинишу решења              
од значаја за процес процене утицаја на животну средину. 
 



Пропуштањем да се пропопише обавеза процене утицаја на животну средину за све фазе објекта              
прописане Локацијским условима начињена је ненадокнадива штета на животну средину, кажњива           
и одредбама Кривичног законика РС (члан 262, “Сл. гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 - испр., 107/05 -                 
испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16) 
 
Због свега наведеног предлажем следеће: 
 

1. Поништење предметне Студије. 
2. Приступање процени утицаја затеченог стања, са циљем враћања подручја у првобитно           

стање. 
3. Покретање службеног надзора од стране надлежних инспекција Министарства заштите         

животне средине и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са циљем          
поништавања решења којима се дозвољава изградња на КП 1508/411 КО Савски венац. 

4. Покретање поступака утврђивања одговорних за наношење ненадокнадиве штете подручју         
на којем је започета изградња објекта “Кула Београд”. 

 
 
 
У Београду, 
дана: 26. децембра 2017. године 
 
 
 

име и презиме:  
адреса:  

 
 

_______________________ 
  потпис 


