
 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број: 353-02-1863/2022-03 

Датим: 29.07.2022. 

Нимањина 22-26 

Београд 

На основу члана 2. тачка 2. алинеја 1. и члана 14. став З. Закона о процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“, број 135,04, 36/09), члана 136. Закона о општем управном поступку (.,Службени 

гласник РС”, бр. 18/16 и 95/ 1 8-аутентично тумачење), члана о. став 1. и члана 39. став 1. тачка 4) Закона о 

министарствима („Службени гласник РС”, број 128/20), члана 23. став 2. и члана 24. став З. Закона о државној 

управи („Службени г..асник РС”, бр, 79/05, IOl,v7, 95/10. 99/14, 3C, 18 - др. закон и 47/18), а на основу захтева 

носиоца пројекта ЈКП за изградњу и обаваљање превоза путника метроом и развој градске железнице у 

Београду „Београдски метро и воз” Београд, Александар Дујановић, државни секретар Министарства -аштите 

животне средине по решењу о овлашћењу број: 021-01-1 З! 1 '2021-09 од 22.7.2021. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

1   Одређује се носиоцу пројекта ЈКП за изградњу и обаваљање превеза путника метроом и развој градске 

железнице у Београду „Београдски метро и воз” Беогргц, обим и садржај Студије о процени утицаја на 

животну средину пројекта изградње објекта Београдског метроа, Линија 1. Фаза 1, на траси утврђеној у 

Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 350-02-00075/2022-

07 од 12.05.2022. године. 

2. Обавеза Носиоца пројекта је да изради Студију о процени утицаја на животну средину прелетног пројекта 

у складу са Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 

69/05), чл. од 2. до 10. 

3. У поглављу приказ стања животне средине на локацији и ближој околини локације, потребно је приказати 

и постојеће стање чинилаца животне средине на основу резултата мерења буке, квалитета ваздуха, 

квалитета земљишта, површинских и подземних вода. 

4. Обавеза је носиоца пројекта да у Студији о процени утицаја на средину свеобухватно и детаљно опише 

све могуће значајне утицаје пројекта на животну средину укључујући и кумулативни утицај на чиниоце 

животне средине дзимајући у обзир ц реализацију других повезаних активности и пројеката у обухвату 

генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије 

разраде метро система („Сл.лист града Београда“, број 1502/2021). Опис могућих значајних утицаја 

пројекта на животну средину обухвата квалитативни и квантитативни приказ могућих промена у животној 

средини за време извођења пројекта, редовног рада и за случај удеса, као и процену да ли су промене 

привременог или трајног карактера, а нарочито у погледу квалитета ваздуха, подземних и површинских 

вода, земљишта, нивоа буке. интензитета вибрација, топлоте и зрачења, миграције становништва, 

метеоролошки параметара и климатских карактеристика, стања екосистема, планиране миграције 



становништва, промена намене и коришћења пгвршина (промена намене из пољопривредног, шумског и 

водног земљишта у грађевинско), изградња комуналне инфраструктуре, заштита природних добара 

посебних вредности и непокретних културних добара и њихове околине, планиране измене пејзажних 

карактеристика подручја и др. 

5. У поглављу: опис мера за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на 

животну средину дефинисати све мере које ће се предузети за уређење простора. техничко-те.хнолошке, 

санитарно-хигијенеке, биолошке, организационе, правне, економске, мере које се односе на заштиту 

здравјъа становништва и друге мере од значаја за локалну заједницу која ће нити изложена утицају 

предметног пројекта. 

6. Програм праћења утицаја на животну средину треба да садржи:приказ стања животне средине пре почетка 

функционисања пројекта на локацијама где се очекује утицај на животну средину; параметре на основу 

којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину: места. начин и учеста ос мерења утврђених 

параметара. За реализацију будућег мониторинга подземних вода у делу трасе кроз Макишко поље 

искористити бушотине и бунаре израђене зонама санитарне даштите изворишта за водоснабдевање 

Београд у Макишком пољу. Студијом обухватити ближе и даље окружење, правац кретања подземних 

вода, и размотрити и друге мониторинг петиције где постоје природни предуслови за то. 

   Носилац пројекта дужан је да у року од годину дана од дана коначности овог решења, псднесе захтев за 

давање сагласности на Студију процени утицаја пројекта на животну средину из тачке 1. овог решења. 

8. Уз Студију о процени утицаја потребно је приложити све услове и сагласности друих надлежних органа и 

организација у складу са посебним законом Локацијски услови, Всдни услови, услови Завода за заштиту  

природе, услови Завода за заштиту споменика културе, услови ЈКП Београдски водовоц и канализација. 

9. У Студији дају се подаци о пројекту на основу којег је израђена Студија, као о подаци о законској 

регулативи која је коришћења при изради Студије. 

О б р а з л о ж е њ е 

Носилац пројекте ЈКП за изградњу и обаваљање превоза гутника метроом и развој градске железнице у 

Бепграду „Београдски метро и воз” Београд, дана 27.05.2022. године, поднео је Министарству заштите 

животне средине, захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утица на животну средину 

пројекта изградње објекта Београдског метроа, Линија 1, Фаза 1, на траси утврђеној у Локацијским усл

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 350-02-00075/2022-07 од 12.05.2022. 

године. 

Предметни пројкат  се налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја Листа (I) — тачка 7, 

што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 

Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник 

Р.СЂбије» број 114/2008). 

Уз захтев приложени су попуњени упитници за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на 

животну средину (део I и II), као и следећа локументација: 

1. Локацијски услови број 350-02-00075/2022=07 од 12.05.2022. 

2. ЈКП «Београдски водовод и канализација» Београд, број у систему ROP-MSG-973- LOC- l-HPAP-6/2022 

од 18.02.2022. године: 



3.   ЈКП «Београдски водовод и канализација» Београд, број у систему ROP-MSGl-973-LOC-1-НРАР-7/2022 

од 18.02.2022. године; 

4. ЈКП «Београдски водовод и канализација» Београд. број у систему ROP-MSG1973-LOC-l -НРАР-8П022 

од 18.02.2022. године; 

5. „Електродистрибуција Србије” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд центар, број у 

систему ROP-MSGI-973-LOC-1-НРАР-9/2О22 од 25.02.2022. године; 

6  „Електродистрибуција Србије” -д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Баново Брдо, број у систему 

ROP-MSGI-973-LOC-l -НРАР- 10/2022 од 25.02.2022. године; 

7. Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. Београд, Дирекција за технику, Сектор за мрежне 

операције, Служба за планирање и узградњу мреже Београд, број у систему ROP-MSGl-973-LOC-lНРАР-

11,2022 од 25.02.2022. године; 

8. СББ — Српске кабловске мреже, Београд, број у систему ROP-MSGI-973-LOCA- НРАР- 13/2022 од 

23.02.2022. године: 

9. „СЕТIN” d.o.o. Београд, број у систему ROP-MSGI-973-LOC-1-LOC-1-HPAP-12/2022 од 24.02.2022. 

године; 

10. ЈКП Јавно осветљење, Београд, број у систему ROP-MSGI-973-LOC-l-HPAP-14/2022 од 3l.01.2022. 

године; 

11. ЈКП Београдске електране, Београд, број у систему ROP-MSGI-973-LOC-1- НРАР-17/2022 од 

25.02.2022. године; 

12. ЈП „Србијагас”, Nови Сад, број у систему ROP-MSGI-973-LOC-l -НРАР-2ЗПО22 од 10.03.2022. године; 

13. „Беогас” —.о.о. Београд, број у систему ROP-MSGI-9,'3-LOC-1-HPAP-29/2022 од 25.02.2622. одине; 

14. , Електромрежа Србије а.д. Београд, број у систему ROP-MSGl-973-LOC-1- НРАР-27/2О22 од 

25.02.2022. године; 

15. JКП „Зеленило Београд”, Београд, број у систему ROP-MSGI-973-LOC-1-НРАР- 15/2022 од 31.01.2022. 

године: Београдски метро, Линија 1, Фаза 1 6; 

16. ЈКП „1радска чистоћа”, Београд, број у систему ROP-MSG[-973-LOC-l-HPAP16/2022 од 31.01.2022. 

године; 

Е. Секретаријата за јавни превоз Градске управе града Београда, број у систему ROPMSGl- 973-LOC-

1НРАР-19/2О22 од 01.ОЗ.2022.  

18. Секретаријат за саобраћај, Одељења за планирање саобраћаја, Градске управе града Београда, број у 

систему ROP-MSGI-973-LOC-1-НРАР-18/2022 од 02.03.2022. године; 

19. ЈП Путеви Србије, Београд, број систему ROP-MSGI-973-LOCH-2-HPAP-Z,2022 од 09.05.2022. године; 

20. ЈП ,Путеви Београда”, Београд, број у систему  од 09.02.2022. 

године; 

21. „Инфраструктура железнице Србије” а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-9¯3- LOC-l-HPAP26/2022 

од 24.02.2022. године: 

22. Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, Београд, број 

у систему ROP-MSGl-973-LOC- -НРАР-З2ПО22 од 18.2020. године; 

23. Завода за заштиту природе Србије, Београд број у систему ROP-MSGI-973-LOC-1-НРАР-24/2022 од 

23.02.2022. године; 

24. Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, Београд. број системј ROP-

MSGI-9%-LOC-1-НРАР-2О/2О22 од З 1.01.2022. године; 

25. Министарства заштите животне средине, број 011-00-0114/2022-03 од 11.05 2022. године, 

26. Завода за заштиту споменика културе града Београда, Београд, број у систему ROPMSGl-973-LOC-

1НРАР-2 од 21.02.2022. године; 



  Републичког завода за заштиту споменика културе, Београд, број у систему ROPMSGI-93-LOC-lНРАР-

27/2020 од 01.03.2020. године; 

28. Министарства унутрашњих послова, Сжтора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, 

Београд, број у систему ROP-MSGI-973-LOC-1-НРАР-ЗЗ/2022 од 25.02.2022. године; 

29. Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, 

Београд, број у систему ROP-MSGI-973-LOC-l-НРАРЗ4,2О22 од 25.02.2022. године,  

30. ЈП „Србијашуме”, Београд, број у систему ROP-MSGI-973-LOC-1-НРАР-28'2О22 од 10.03.2022. године: 

31. Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, Београд, број ј 

систему ROP-MSGI-973-LOC-1-НРАР-25/2О22 од 14.02.2022. године; 

 

Поступајући по предметном захтеву  са сагласно члану 14. став 1. и члану 29. Закона о процени утицаја на 

животну средину обавештени су заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност ради 

добијања мишљења на поднети захтев - оглас објављен 16.06.2022 дневном листу «Вечерње новости», дана 

28.08.2021. године, као и на вебсајту http://www.ekologija.gov.rs/obavestenjajprocena-uticaia-na-zivotnu- 

oredinu 

РЕРИ Београд је дана 14.06.2922 извршио увид у захтев. На поднети захтев за одређивање обима и садржаја 

Студије о процени утицаја на животну средину, нису достављена мишљења заинтерессзаних органа, 

организација и јавности. 

На основу члана 14. став 3. и члана I 7. Закона о процени на животн) средину («Службени гламник РС», број 

135/04, 36/09), као и на основу чланова 1. до 10. Правилника о садржини студије о процени утицаја на 

животну средину («Службени глаыник РС», број 69/05), утврђен је обим и садржај за предметне Студије.  

У вези изложенок, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном леку: ротив овог решења може се изјавити жалба Влади Републике Србије, путем овог 

органа, у року од 15. дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересовне јавности 

о донетом решењу 

Доставити: 

- Архиви 

- Носиоцу пробекта 

 

  

    


