
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 парцели КП 1508/411 КО Савски венац већ су у току радови на извођењу фазе 1 -                 
изградња шипова за “Кулу Београд”, због чега је јавни увид у Студију о процени утицаја на                
животну средину пројекта изградње објекта „Кула Београд“ на КП 1508/411 КО Савски            
венац, у потпуности бесмислен и представља покушај легализације ових нелегалних радова.           
Због тога Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта „Кула             
Београд“ на КП 1508/411 КО Савски Венац мора бити поништена, а одлучивање о             
предметном подручју враћено у законите токове. 
 
 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 
 
Радови на КП 1508/411 КО Савски венац изводе се на основу Локацијских услова бр.              
350-02-02083/2016-14 од 16.05.2016.године и Решења о грађевинској дозволи бр.         
351-02-00205/2016-07 од 28.12.2016. године и бр. 351-02-00209/2016-07 од 30.12.2016. године. У           
поглављу 1.6. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈЕ, ова правна акта нису наведена као правни основ              
израде Студије, нити је њихово дејство, односно извођење фазе 1 - шипови за Кулу Београд,               
описано у другим деловима Студије. У делу 3.1 Опис претходних радова на извођењу пројекта и               
3.2 Опис постојећег стања објекта, планираног производног процеса или активности, њихове           
технолошке и друге карактеристике, не постоји опис већ изведених радова на КП 1508/411 КО              
Савски венац. У поглављима 2.6 Опис флоре и фауне, природних добара посебне вредности             
(заштићених) ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта и вегетације,             
2.9 Подаци о насељености, концентрацији становништва и демографским карактеристикама у          
односу на објекте и активности, поглављу 5. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА            
ЛОКАЦИЈИ И БЛИЖОЈ ОКОЛИНИ и поглављу 6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА           
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, не помињу се радови који су већ изведени на овој КП нити је описан                 
њихов утицај на стање животне средине. 
 
Игнорисањем чињенице да су на КП 1508/411 КО Савски венац већ започети радови и то на                
извођењу фазе 1 - израдња шипова објеката, чиме је већ извршен знатан утицај на животну               
средину овог подручја, обесмишљен је поступак излагања јавности на увид Студије о процени             
утицаја, а јавност намерно доведена у заблуду да ће, израдом Студије, бити осигурано да              
планирани објекат неће нанети штету подручју које ће трпети утицај изградње. 
 



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 


