
Заменик градоначелника града Београда, 9. фебруара 2022. годинe, на основу члана 100. ст. 3. и 5. Закона о заштити 
животнe срeдинe („Службeни гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 
– др. закон и 95/18 – др. закон), чл. 64–67. Закона о буџeтском систeму („Службeни гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 142/20 
и 118/21) члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службeни лист Града Бeограда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13, „Службeни гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службeни лист Града Бeограда”, број 60/19), а у складу са Програ-
мом заштитe животнe срeдинe („Службeни лист Града Бeограда”, број 72/15), Одлуком о буџeту Града Бeограда за 2022. 
годину („Службeни лист Града Бeограда”, број 120/21), Рeшeњeм о оснивању Буџeтског фонда за заштиту животнe срeди-
нe града Бeограда („Службeни лист Града Бeограда”, број 61/09), Финансијским планом прихода и расхода Сeкрeтаријата 
за заштиту животнe срeдинe за 2022. годину и актом Министарства заштитe животнe срeдинe Рeпубликe Србијe број 
401-00-00022/2022-02 од 8. фебруара 2022. године, донeо јe
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КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 
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Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена

1. Реализација 
Програма контроле 
квалитета ваздуха 
на територији 
Београда

Контрола квалитета чинилаца животне 
средине, као законска обавеза јединице 
локалне самоуправе, врши се систематским 
праћењем стања животне средине, односно 
вредности индикатора и негативних утицаја 
на животну средину, праћења мера и актив-
ности које се предузимају у циљу смањења 
негативних утицаја на квалитет животне 
средине и здравље људи. 
Реализација Програма контроле квали-
тета ваздуха на територији Београда, као 
законске обавезе Града, врши се мерењем 
загађујућих материја у ваздуху пореклом 
од стационарних извора загађивања и од 
покретних извора загађивања 

Праћење утицаја загађеног 
ваздуха на здравље људи и 
животну средину у оквиру 
Локалне мреже мерних 
станица и мерних места за 
праћење квалитета ваздуха.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за мониторинг и 
заштиту животне 
средине

142.452.300,00  01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

40.430.000,00

2. Активности на 
замени котларница 
у циљу смањења 
загађења ваздуха и 
енергетске ефика-
сности

Замена котларница у јавним објектима, а у 
складу са Законом о заштити животне средине

Побољшање квалитета 
ваздуха и смањење емисије 
гасова

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за стратешко 
планирање, упра-
вљање пројектима 
и климатске 
промене

5.232.012,00  01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 5.232.013,00 
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3. Набавка мерних 

станица са про-
грамским решењем 
за прорачунавање 
квалитета ваздуха и 
предикцију загађења 
и израда
израда софтвера 
за прорачунавање 
квалитета ваздуха и 
предикцију загађења

 

 У складу са одредбама Закона о заштити 
ваздуха, град Београд као јединица локалне 
самоуправе, има обавезу да донесе и реализује 
Програм контроле квалитета ваздуха на тери-
торији Београда. Програм је дефинисао Локал-
ну мрежу мерних места (35 мерних места). Да 
би грађанима биле доступне што прецизније 
информације о стању квалитета ваздуха неоп-
ходно је проширити Локалну мрежу.
Секретаријат израдом софтвера обезбе-
ђује, обрађује и агрегира велике количине 
сирових података у реалном времену, иден-
тификује привидне или латентне корела-
ције, израчунава КПИ у реалном времену и 
упоређује их с праговима који представљају 
циљеве, шаље упозорења, покреће радње, 
генерише прогнозе и пружа кориснички 
интерфејс за приступ необрађеним или 
обрађеним подацима.

Праћење утицаја загађеног 
ваздуха на здравље људи и 
животну средину
Софтвер обезбеђује, 
обрађује и агрегира велике 
количине сирових пода-
така у реалном времену, 
идентификује привидне 
или латентне корелације, 
израчунава КПИ у реалном 
времену и упоређује их с 
праговима који предста-
вљају циљеве 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за мониторинг и 
заштиту животне 
средине и 
Сектор за страте-
шко планирање, 
управљање про-
јектима и климат-
ске промене И 

190.400.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 95.167.441,00

Управљање отпадом
4. Активности на 

стварању услова за 
директан приступ 
центра за сакупља-
ње отпада

 Решењима Градоначелника града Београда, 
одређене су локације за изградњу рецикла-
жних центара и трансфер станицe на терито-
рији града Београд

Приступ центру за саку-
пљање отпада 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за управљање 
отпадом

 2.153.027,00  01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 4.655.396,00 

5. Услуга по уговору 
ЈПП (Активности 
проширења капа-
цитета на депонији 
Винча)

ГО Гроцка и ГО Барајево исказале су заинте-
ресованост да се прикључе Пројекту за реали-
зацију Уговора о јавно приватном партнерству 
за третман и одлагање комуналног отпада на 
депонији Винча, што су подржали и Град Бео-
град и приватни партнер као уговорне стране 
Уговора о ЈПП

Прикључење ових општина 
исказује повећање капаци-
тета нове санитарне депо-
није, што има за последицу 
и обезбеђење додатних 
стрдстава дефинисано 
Анексом 3 Уговора о ЈПП

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за управљање 
отпадом

976.212.915,00 07 – тран-
сфери од 
других ни-
воа власти

0,00

6. План за постављање 
подземних контеј-
нера за селекцију 
отпада и рециклажу 
у периоду 2019-2029. 
године –V-VII фаза

На основу законом утврђених обавеза, град 
Београд као јединица локалне самоуправе, 
организује управљање комуналним односно 
инертним и неопасним отпадом, обезбеђује 
организационе, материјалне и друге услове 
за изградњу, одржавање и функционисање 
комуналних објеката и за техничко и техноло-
шко јединство система и уређује и обезбеђује 
обављање комуналних делатности и њихов 
развој.
Веома важан сегмент управљања отпадом 
представља селекција комуналног, инертног 
и неопасног отпада, ради рециклаже. Да 
би се испуниле законске обавезе у погледу 
селекције и рециклаже отпада, као и циљеви, 
неопходно је предузимање мера на смањењу 
количина комуналног отпада и повећању 
степена селекције отпада ради рециклаже. 
Неопходно је омогућити свим корисницима 
комуналне услуге на територији града Бео-
града, вршење селекције отпада, поставља-
њем посуда за сакупљање рециклабилног 
отпада. 

Достизање одговарајућег 
степена рециклаже

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за управљање 
отпадом

 87.080,00  01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 6.579.840,00

7. Санација одлага-
лишта отпада на 
територији града 
Београда

У складу са Локалним планом управљања от-
падом града Београда 2011-2020. („Службени 
лист Града Београда”, број 28/11) и Законом 
о управљању отпадом („Службени гласник 
РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018 – др. 
закон) континуирано се предузимају мере 
на уклањању тзв. дивљих депонија односно 
санацији одлагалишта отпада на територији 
града Београда. Број дивљих депонија из 
године у годину расте, и поред чињенице да се 
оне редовно уклањају. Поред ружне слике коју 
стварају, увек је присутна опасност пре свега, 
по здравље људи, затим за животну средину 
обзиром да нужно долази до загађења земље, 
воде и ваздуха. Стога се спроводе акције на 
санацији ових „дивљих” одлагалишта отпада 
која стихијски настају на неуређеним и дру-
гим површинама.

 Планирана санација ових 
одлагалишта, као конти-
нуирани процес, треба да 
доведе до трајног решења 
проблема. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за управљање 
отпадом

 819.409,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

10.000.000,00 

8. ЈПП-третман и 
одлагања комунал-
ног отпада

У складу са чланом 43, и Прилозима 4. и 30. 
Уговором о ЈПП, и Уговора о плаћању за трет-
ман отпада, дефинисана је обавеза Града да 
месечно обезбеди од крајњих корисника услу-
ге третмана и одлагања комуналног отпада 
минимална средства у висини најмање 70% од 
предвиђених Привремених пројектних плаћа-
ња, а да Град Београда сноси ризик неплаћања 
и наплате Плаћања за третман отпада и да 
обезбеди финансијска срадства за ову намену 
у максималном износу од 30% од вредности 
Привременог пројектног плаћања. 

Обезбеђење испуњења уго-
ворних обавеза у области 
управљања отпадом

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за управљање 
отпадом

 97.718.377,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

139.204.290,00 
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9. Активности на 

реализацији уговора 
о ЈПП

 

Ради реализације Уговора о јавно-приватном 
партнерству о пружању услуге третмана и 
одлагања комуналног отпада на депонији 
Винча, закљученог између града Београ-
да-Градске управе Града Београда – Секрета-
ријата за заштиту животне средине и групе 
понуђача, конзорцијума „The Consortium 
of SUEZ Groupe SAS & I-Environment 
Investments limited” као најповољнијег 
понуђача и BEO ČISTA ENERGIJA D.O.O. 
BEOGRAD, 

Почетак рада нове санитар-
не депоније у Винчи

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за управљање 
отпадом

116.624.000,00  01-Општи 
приходи и 
примања 
буџета 77.455.202,00

10. Набавка грађевин-
ског земљишта за 
изградњу трансфер 
станице Младе-
новац

Град Београд, као локална самоуправа 
обавезан је да узме учешће у одређивању и 
припремању локација, изградњу и рад по-
стројења за складиштење, третман, односно 
поновно искоришћење или одлагање отпада, 
опремању и раду центара за сакупљање отпа-
да из домаћинства. Решењем Градоначелника 
града о одређивању локација за формирање 
трансфер станица са центром за сакупљање 
отпада на територији града Београда, између 
осталих, одређене су катастарске парцеле 
број 4646/2, 4646/3 и 4648/1 и део 5962/1, 
КО Влашка у ГО Младеновац за формирање 
трансфер станице са центром за сакупљање 
отпада.
За потребе изградње и опремања предмет-
не локације овај Секретаријат је спровео 
процедуру израде Плана детаљне регулације 
за изградњу и опремање трансфер станице 
са центром за сакупљање отпада („Службени 
лист Града Београда”, бр. 10/21).
Како је увидом у расположиву документацију 
Републичког геодетског завода констатовано 
да су катастарске парцеле бр. 4646/2, 4646/3 
и 4648/1 све у КО Влашка у ГО Младеновац у 
власништву физичких лица те је за потребе 
изградње и опремања трансфер станице са 
центром за сакупљање отпада неопходно 
извршити експропријацију наведених ката-
старских парцела.

Извршење обавеза Града 
и Секретаријата у погледу 
изградње и опремања тран-
сфер станице са центром за 
сакупљање отпада

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за управљање 
отпадом

2.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

2.000.000,00

11. Центри за сакупља-
ње отпада

Центар за сакупљање отпада је мобилна једи-
ница која служи за сакупљање и привремено 
складиштење селектованог опасног отпада и 
посебних токова отпада, из домаћинства.
Локалним планом управљања отпадом гра-
да Београда 2021-2030, предвиђено је
 постављање мобилних центара за саку-
пљање отпада ради правилног раздвајања 
отпада, и то пре свега правилног поступања 
са посебним фркцијама из комуналног 
отпада, и то пре свега правилног поступања 
са посебним фракцијама из комуналног 
отпада, као што су отпадна електрична и 
електронска опрема из домаћинства, бате-
рије, гуме, итд.

Локалним планом управља-
ње отпадом града Београда 
2021-2030, предвиђено 
је постављање мобилних 
центара за сакупљање 
отпада ради правилног 
раздвајања отпада, и то пре 
свега правилног поступања 
са посебним фракцијама 
из комуналног отпада, као 
што су отпадна електрична 
и електронска опрема из 
домаћинства, батерије, гуме

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за управљање 
отпадом

44.280.000,00 09-примања 
од продаје 
нефинансиј-
ске имовине

0,00

12. Прва фаза на 
изградњи и опре-
мању центра за 
сакупљање отпада 
Добановци 

Активности ради формирања центра за 
сакупљање отпада, а због унапређење система 
управљање отпадом у граду Београду на овој 
локацији планирано је да се складишти и 
третира кабасти отпад.

Да се стекну услови за из-
градњу и опремање центра 
за сакупљање отпада у 
Добановцима

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за управљање 
отпадом

12.300.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

19.140.001,00

13. Интерактивна табла 
за едукацију деце о 
селекцији отпада и 
рециклажи

Програм заштите животне средине града 
Београда предвиђа подизање свести станов-
ништва о значају управљања отпадом и то 
кроз развијање свести о потреби правилног 
поступања са отпадом, пре свега код деце и 
омладине. Предмет пројекта је услуга израде 
малог техничког уређаја – интерактивне 
табле за едукацију деце о селекцији отпада и 
рециклажи

Циљ је да се деци на њима 
разумљив, пријемчив и 
занимљив начин представи 
поступање са отпадом 
и одвојено сакупљање и 
разврставање отпада.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за стратешко 
планирање, упра-
вљање пројектима 
и климатске 
промене

1.360.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

1.000.000,00 

14. Изградња центра 
за сакупљање от-
пада на територији 
градске општине 
Младеновац

Локалним планом предвиђена је изградња 
трансфер станице у Младеновцу, у складу 
са Решењем Градоначелника града Београда 
број 501-6336/20-Г од 03.11.2020.( Службени 
лист Града Београда”, бр. 122/20 и 62/21)којим 
су одређене локације центара за формирање 
трансфер станица са центром за сакупљање 
отпада и постројењем за раздвајање рецикла-
била на територији града Београда

 Циљ је да се изградњом 
трансфер станице смање 
трошкови транспорта 
отпада а у складу са 
израђеном пројектном 
документацијом и исхо-
дованом грађевинском 
дозволом неопходно 
је обезбедити средства 
неопходна за: изградњу 
објекта, уређење терена 
, саобраћајне и друге 
инфраструктуре.

Секретаријат за 
животне средине 
– Сектор за упра-
вљање отпадом 
заштиту

250.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета
09-примања 
од продаје 
нефинансиј-
ске имовине

0,00
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Контрола и управљање отпадним водама

Контрола и заштита површинских и подземних вода
15. Реализација Про-

грама контроле ква-
литета подземних 
вода на територији 
Београда

Контрола квалитета чинилаца животне сре-
дине, као законска обавеза јединице локалне 
самоуправе, врши се систематским праћењем 
стања животне средине, односно вредности 
индикатора и негативних утицаја на животну 
средину, праћења мера и активности које се 
предузимају у циљу смањења негативних ути-
цаја на квалитет животне средине и здравље 
људи.Програм контроле квалитета подземних 
вода на територији Београда се реализује у 
циљу праћења квалитета воде, стања животне 
средине и процене ризика са здравственог 
аспекта у случају њеног коришћења, са укупно 
32 објекта јавних чесама. 

Праћење здравствене 
исправности подземних 
вода и могућности њеног 
коришћења. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за мониторинг и 
заштиту животне 
средине

 10.156.206,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

4.921.432,00 

16. Реализација Програ-
ма контроле квали-
тета површинских 
вода на територији 
Београда

Систематска контрола квалитета површин-
ских вода на територији Београда врши се 
ради: процене еколошког статуса река и еко-
лошког потенцијала канала, оцене бонитета 
водотокова, праћења тренда загађивања и 
способности самопречишћавања, као и оцене 
подобности за водоснабдевање, рекреацију 
грађана и наводњавање. Програмом контроле 
квалитета воде река и канала на територији 
града Београда, утврђен је број водних тела 
и број и распоред мерних места, обим, врста 
и учесталост мерења, аналитичке методе за 
систематске контроле, индикаторе загађења и 
њихово праћење, рокови, начин достављања 
података, односно извештавања. 

Заштита изворишта водо-
снабдевања становништва, 
очувања квалитета водних 
ресурса и превенције 
укључивања перзистентних 
опасних неорганских и 
органских материја у ланце 
исхране.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за мониторинг и 
заштиту животне 
средине

57.777.450,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

33.614.980,00

17. Стратегија уређења 
и одржавања водо-
тока другог реда на 
територији града 
Београда 

Стратегија представља плански документ ко-
јим се утврђују дугорочни правци управљања 
водотоцима II реда и на основу којег ће се 
спроводити реформе сектора вода, како би 
се достигли потребни стандарди у управља-
њу водотоцима II реда на територији града 
Београда.

Управљање водотоцима 
другог реда 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове зашти-
те природе и упра-
вљања природним 
ресурсима

5.040.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

4.920.001,00 

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине
18. Програм управљања 

заштићеним по-
дручјем – „Академ-
ски парк“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управља-
ња за 2022. годину, које доноси управљач у 
складу са законом, а по претходно прибавље-
ној сагласности Секретаријата за заштиту 
животне средине. Програми се доносе и 
реализују на годишњем нивоу, усклађени су са 
плановима и обухватају основне активности и 
мере спровођења утврђеног режима заштите 
које се односе на: чување и надзор, праћење 
стања, негу, заштиту и уређење заштићеног 
подручја, као и израду вишегодишњег плана и 
годишњег програма управљања, привременог 
програма управљања за подручја која су у 
процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022.годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 1.200.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 
813.324,00 

19. Програм управљања 
заштићеним по-
дручјем – „Космај“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управља-
ња за 2022. годину, које доноси управљач у 
складу са законом, а по претходно прибавље-
ној сагласности Секретаријата за заштиту 
животне средине. Програми се доносе и 
реализују на годишњем нивоу, усклађени су са 
плановима и обухватају основне активности и 
мере спровођења утврђеног режима заштите 
које се односе на: чување и надзор, праћење 
стања, негу, заштиту и уређење заштићеног 
подручја, као и израду вишегодишњег плана и 
годишњег програма управљања, привременог 
програма управљања за подручја која су у 
процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 18.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

13.991.703,00 

20. Програм управљања 
заштићеним по-
дручјем – „Бојчин-
ска шума“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управља-
ња за 2022. годину, које доноси управљач у 
складу са законом, а по претходно прибавље-
ној сагласности Секретаријата за заштиту 
животне средине. Програми се доносе и 
реализују на годишњем нивоу, усклађени су са 
плановима и обухватају основне активности и 
мере спровођења утврђеног режима заштите 
које се односе на: чување и надзор, праћење 
стања, негу, заштиту и уређење заштићеног 
подручја, као и израду вишегодишњег плана и 
годишњег програма управљања, привременог 
програма управљања за подручја која су у 
процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

15.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 11.562.209,00 
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21. Програм управљања 

заштићеним по-
дручјем – „Бајфор-
дова шума“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања за 
2022. годину, које доноси управљач у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласно-
сти Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

36.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

09-примања 
од продаје 
нефинансиј-
ске имовине

 3.844.835,00 

22. Програм управља-
ња заштићеним 
подручјем – „Велико 
ратно острво“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања за 
2022. годину, које доноси управљач у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласно-
сти Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 14.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 10.520.250,00 

23. Програм управљања 
заштићеним по-
дручјем – „Звездар-
ска шума“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања 
за 2022., које доноси управљач у складу са зако-
ном, а по претходно прибављеној сагласности 
Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 3.500.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 2.436.046,00 

24. Програм управљања 
заштићеним по-
дручјем – „Земунски 
лесни профил“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања за 
2022. годину, које доноси управљач у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласно-
сти Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

3.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

2.499.607,00 

25. Програм управља-
ња заштићеним 
подручјем – „Група 
стабала храста 
лужњака код Јозића 
колибе“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управља-
ња за 2022. годину, које доноси управљач у 
складу са законом, а по претходно прибавље-
ној сагласности Секретаријата за заштиту 
животне средине. Програми се доносе и 
реализују на годишњем нивоу, усклађени су са 
плановима и обухватају основне активности и 
мере спровођења утврђеног режима заштите 
које се односе на: чување и надзор, праћење 
стања, негу, заштиту и уређење заштићеног 
подручја, као и израду вишегодишњег плана и 
годишњег програма управљања, привременог 
програма управљања за подручја која су у 
процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 1.500.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 1.325.000,00 

26. Програм управља-
ња заштићеним 
подручјем – „Три 
храста лужњака – 
Баре“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управља-
ња за 2022. годину, које доноси управљач у 
складу са законом, а по претходно прибавље-
ној сагласности Секретаријата за заштиту 
животне средине. Програми се доносе и 
реализују на годишњем нивоу, усклађени су са 
плановима и обухватају основне активности и 
мере спровођења утврђеног режима заштите 
које се односе на: чување и надзор, праћење 
стања, негу, заштиту и уређење заштићеног 
подручја, као и израду вишегодишњег плана и 
годишњег програма управљања, привременог 
програма управљања за подручја која су у 
процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 2.100.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 3.065.783,00 
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27. Програм управља-

ња заштићеним 
подручјем – „Арбо-
ретум Шумарског 
факултета“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања за 
2022. годину, које доноси управљач у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласно-
сти Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 8.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 5.316.301,00 

28. Програм управљања 
заштићеним по-
дручјем – „Обрено-
вачки забран“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања за 
2022. годину, које доноси управљач у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласно-
сти Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 7.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 4.925.000,00 

29. Програм управљања 
заштићеним по-
дручјем – „Пионир-
ски парк“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања за 
2022. годину, које доноси управљач у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласно-
сти Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 900.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 955.284,00 

30. Програм управљања 
заштићеним по-
дручјем – „Поједи-
начна стабла“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања за 
2022. годину, које доноси управљач у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласно-
сти Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

900.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 597.913,00 

31. Програм управљања 
заштићеним по-
дручјем – „Авала“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управља-
ња за 2022. годину, које доноси управљач у 
складу са законом, а по претходно прибавље-
ној сагласности Секретаријата за заштиту 
животне средине. Програми се доносе и 
реализују на годишњем нивоу, усклађени су са 
плановима и обухватају основне активности и 
мере спровођења утврђеног режима заштите 
које се односе на: чување и надзор, праћење 
стања, негу, заштиту и уређење заштићеног 
подручја, као и израду вишегодишњег плана и 
годишњег програма управљања, привременог 
програма управљања за подручја која су у 
процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

25.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

09-примања 
од продаје 
нефинансиј-
ске имовине 

 9.997.722,00

32.  Програм управља-
ња заштићеним 
подручјем – „Ко-
шутњак” 

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управља-
ња за 2022. годину које доноси управљач у 
складу са законом, а по претходно прибавље-
ној сагласности Секретаријата за заштиту 
животне средине. Програми се доносе и 
реализују на годишњем нивоу, усклађени су са 
плановима и обухватају основне активности и 
мере спровођења утврђеног режима заштите 
које се односе на: чување и надзор, праћење 
стања, негу, заштиту и уређење заштићеног 
подручја, као и израду вишегодишњег плана и 
годишњег програма управљања, привременог 
програма управљања за подручја која су у 
процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

6.500.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

11.118.774,00 
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33.  Програм управља-

ња заштићеним по-
дручјем – „Липович-
ка шума – Дуги рт“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања за 
2022. годину, које доноси управљач у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласно-
сти Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

5.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 3.027.831,00 

34. Програм управљања 
заштићеним по-
дручјем – „Миљако-
вачка шума“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања за 
2022. годину, које доноси управљач у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласно-
сти Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

4.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 2.497.637,00 

35. Програм управљања 
заштићеним стани-
штем – „Гљиве Аде 
Циганлије“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања за 
2022. годину које доноси управљач у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласно-
сти Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 1.200.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 1.199.955,00 

36. Програм управља-
ња заштићеним 
подручјем – „Лесни 
профил Капела у 
Батајници“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања за 
2022. Годину које доноси управљач у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласно-
сти Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 3.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 1.999.689,00 

37. Програм управљања 
заштићеним по-
дручјем – „Топчи-
дерски парк“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управља-
ња за 2022. годину, које доноси управљач у 
складу са законом, а по претходно прибавље-
ној сагласности Секретаријата за заштиту 
животне средине. Програми се доносе и 
реализују на годишњем нивоу, усклађени су са 
плановима и обухватају основне активности и 
мере спровођења утврђеног режима заштите 
које се односе на: чување и надзор, праћење 
стања, негу, заштиту и уређење заштићеног 
подручја, као и израду вишегодишњег плана и 
годишњег програма управљања, привременог 
програма управљања за подручја која су у 
процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 3.500.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 3.056.214,00 

38. Програм управљања 
заштићеним по-
дручјем – „Форланд 
Београда“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управља-
ња за 2022. годину, које доноси управљач у 
складу са законом, а по претходно прибавље-
ној сагласности Секретаријата за заштиту 
животне средине. Програми се доносе и 
реализују на годишњем нивоу, усклађени су са 
плановима и обухватају основне активности и 
мере спровођења утврђеног режима заштите 
које се односе на: чување и надзор, праћење 
стања, негу, заштиту и уређење заштићеног 
подручја, као и израду вишегодишњег плана и 
годишњег програма управљања, привременог 
програма управљања за подручја која су у 
процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 5.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 100.000,00 
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39. Програм управљања 

заштићеним ста-
ништем – „Велико 
блато“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања за 
2022. годину, које доноси управљач у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласно-
сти Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 7.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 2.997.979,00 

40. Програм управља-
ња заштићеним 
подручјем – 
„Миоценски спруд 
Ташмајдан“

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања за 
2022. годину, које доноси управљач у складу са 
законом, а по претходно прибављеној сагласно-
сти Секретаријата за заштиту животне средине. 
Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају 
основне активности и мере спровођења утврђе-
ног режима заштите које се односе на: чување и 
надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите при-
родног добра, спровођењем 
радова и активности, у 
функцији мера прописа-
них решењем и активно-
стима које су планиране 
годишњим Програмом 
управљања за 2022. годину.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 2.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 100.000,00

41. Испитивање стабала 
у двориштима јав-
них установа на те-
риторији Београда, 
ГО Савски венац 

Наставак реализације започетих уговорених 
активности у 2020. години. Актуелне прогнозе, 
за југоисточну Европу, већ предвиђају веће 
годишње температуре, већи број топлих дана 
током године (топлотни таласи и суше), промену 
падавина, учесталост екстремних догађаја и 
већу варијабилност климе, што ће утицати на 
квалитет живота у градовима у Србији.
Такође град Београд ће у будућности имати 
великих проблема приликом утицаја ектремних 
температура на становништво града уколико 
убрзано не почне да делује на формирању младог 
и зрдавог зеленог мобилијара односно зелених 
површина са високом спратношћу. Мањак дрво-
реда средње старости зраве виталности је велики 
проблем и временом може да ескалира у праву 
катастрофу када су климатске промене у питању, 
повећан број алергија, осетљивости дисајних 
путева, повећање крвног притиска утичу на 
целокупно зрдавствено стање популације у граду 
Београду. С тим у вези препознато је у Стратеги-
ји пошумљавања и Акционом плану адаптације 
на климатске промене да се велики број зелених 
површина у двориштима јавних институција 
неадекватно и нестручно одржава. Најугроже-
није су централне градске оштине града, а затим 
периферни део града јер је инфраструктурно 
најизграђенији. Одабир Градске општине Савски 
венац као почетак овог пројекта је баш из тог 
разлога јер је дефинисана као најугроженија оп-
штина са веома малим процентом квалитетних 
зелених појаса у јавним институцијама.
И за наставак испитивања стабала која се 
налазе на територији града Београда.

 Анализа здравственог ста-
ња и виталности стабала у 
јавним институцијама на 
територији Градске општи-
не Савски Венац ; стручна 
експертиза коришћењем 
научно прихваћених ме-
тода из области шумарске 
струке и науке; дефинисање 
места садње нових стабала, 
као и давање препорука 
за избор врста и начина 
садње.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

 
24.160.000,00 

01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 21.600.000,00 

42. Клевер сити – Зајед-
ничко осмишљава-
ње еколошких реше-
ња прилагођених на 
локалном нивоу 

Наставак активности у 2020. години на реа-
лизацији пројекта Clever cities – Co-designing 
Locally tailored Ecological solutions for Value 
added, socially inclusive Regeneration in Cities. 
Овај пројекат се финансира из програма 
Европске комисије Horizon 2020 „Smart and 
Sustainable Cities – Nature-Based Solutions” је део 
програма финасирања од Европске комисије 
у области истраживања и иновација. Основни 
циљ овог пројекта је одрживо Коришћење 
Природно Заснованих Решења (Nature-Based 
Solutions) за решавање проблема са којима се 
суочавају градови у урбаним срединама.
Град Београд, је прихватио да буде град прати-
лац на пројекту и потписао је Уговор (GRANT 
AGREEMENT NUMBER — 776604 — CLEVER 
Cities) дана 19.07.2018. године о приступању 
партнерству за реализацију пројекта Clever 
cities – Co-designing Locally tailored Ecological 
solutions for Value added, socially inclusive 
Regeneration in Cities. Партнери на реализацији 
овог пројекта у Србији су Град Београд и невла-
дина организација Центар за експерименте и 
урбане студије (ЦЕУС).
Средства обезбеђена за ангажовање експерата 
на реализацији пројекта и друге активности 
планиране Пројектом. 

Уређење једног дела града 
а све у циљу природно 
одрживих решења и зелене 
инфраструктуре 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

804.014,00 15 – неу-
трошена 
средства 
донација 
из ранијих 
година

2.714.436,00 
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43.
Продукција филма 
за промоцију зашти-
ћених природних 
добара

 За потребе промоције заштићених подручја 
града Београда израдиће се филмови кратког 
формата који ће представити све значајне 
природне карактеристике предела изузетних 
одлика а биће коришћени за представљање 
града Београда на међуродним пројектима и 
догађајима. 

 Промоција заштићених 
подручја

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

5.000.000,00 01 – Општи 
приходи и 
примања 
буџета
15-неу-
трошена 
средства 
донација-
,помоћи и 
трансфера 
из ранијих 
година

0,00 

44. Валоризација при-
родних вредности

Секретаријат за заштиту животне средине по-
креће иницијативе да се изврши валоризација 
одређених подручја града Београда за које се 
сматра да је потребно ставити под заштиту.

Проглашење предела за 
заштићено подручје

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

2.000.000,00 01 – Општи 
приходи и 
примања 
буџета

1.000.000,00

45. Идентификовање, 
праћење и конзер-
вација (генофон-
да) ендемичних, 
ретких и угрожених 
дрвенастих врста на 
подручју ПИО“Ко-
смај“

На овај начин примарно се штити шумски 
екосистем који представља важно станиште за 
велики број врста. Пројекат је трогодишњи.

Идентификовање, праћење 
и конзервација (генофон-
да) ендемичних, ретких и 
угрожених дрвенастих врста; 
процена степена угрожено-
сти сваке од њих; одређива-
ње приоритетних врста са 
аспекта заштите; процена 
расположивог генофонда 
и дефинисање адекватних 
мера њихове заштите и 
даљег коришћења.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за стратешко 
планирање, упра-
вљање пројектима 
и климатске 
промене

4.860.000,00 01 – Општи 
приходи и 
примања 
буџета

984.000,00

46. Могућност примене 
рекултивације и 
ремедијације у циљу 
побољшања стања 
животне средине 
града Београда 

Заштита од ерозије, као елемент система 
заштите животне средине на територији града 
Београда, треба да буде интегрисана у актуел-
не стратегијске концепте управљања градским 
простором -бафер зоне и пошумљавање

Један од циљева ових ис-
траживања је испитивање 
потенцијала различитих 
врста врба у рекултивацији 
и ремедијацији фитореме-
дијацији тешких метала.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима 

8.070.000,00 01 – Општи 
приходи и 
примања 
буџета

9.990.000,00

47. Екстерна контрола 
реализације про-
грама управљања 
у заштићеним 
подручјима

За поједине активности из Програма упра-
вљања заштићеним подручјима, због сложене 
природе, специфичности и комплексности, 
постоји потреба да се обезбеди екстерна кон-
трола активности у заштићеним подручјима.

Екстерна контрола 
активности у заштићеним 
подручјима.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

3.000.000,00 01 – Општи 
приходи и 
примања 
буџета

0,00

48. Стратегија зелене 
инфраструктуре 
града Београда 

Израда Стратегије подразумева планско, 
пројектантско и управљачко успостaвљање уна-
пређење и очување зелене инфраструктуре. Уз 
помоћ Стратегије добићемо преглед и анализу 
постојећег стања. У складу са тим поставиће се 
циљеви који ће допринети решавању проблема 
мањка јавних зелених површина у насељеним 
местима. Такође на основу Стратегије урадиће се 
и Акциони план који ће садржати мере и актив-
ности за постизање циљева. Такође, Акциони 
план ће садржати и институције које ће бити 
одговорне за спровођење мера и активности као 
и средства која су потребна да би се оне урадиле.

Решавање проблема мањка 
јавних зелених површина у 
насељеним местима 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине –Сектор 
за стратешко 
планирање, упра-
вљање пројектима 
и климатске 
промене 

1.000.000,00 01 – Општи 
приходи и 
примања 
буџета

0,00

49. Студија одређи-
вања калоријског 
и ремедијационог 
потенцијала дрвена-
стих врста биљака 
у циљу заштите и 
унапређења живот-
не средине

Испитивање могућности коришћења дрвена-
стих врста биљака за пречишћавање дегради-
раних делова површинских копова од тешких 
метала као и добијање основних информација 
о карактеристикама испитиваних клонова 
након спроведене фитоекстракције.

Циљ овог пројекта је 
испитивање могућности 
коришћења дрвенастих 
врста биљака за пречишћа-
вање деградираних делова 
површинских копова од 
тешких метала као и добија-
ње основних информација о 
карактеристикама испити-
ваних клонова након спро-
ведене фитоекстракције.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за стратешко 
планирање, упра-
вљање пројектима 
и климатске 
промене

2.000.000,00 01 – Општи 
приходи и 
примања 
буџета

0,00

Мере адаптације на климатске промене
50. Израда Стратегије 

утицаја климатских 
промена на интерак-
цију екосистемских 
услуга у коришће-
њу и управљању 
шумским ресурсима 
Београда 

На основу Акционог плана адаптације на климат-
ске промене са проценом рањивости дефинисана 
је изузетна осетљивост шумских екосистема на 
временске прилике изазване климатским проме-
нама и приказана је изузетна висока осетљивост 
и рањивост шума на ове екстремне временске 
прилике, док је способност адаптације ниска. 
Шуме играју кључну улогу у пружању прихода 
и подржавању средстава за живот, доприносећи 
истовремено ублажавању климатских промена 
и другим важним екосистемским услугама. 
Екосистемске услуге имају вишеструке користи 
које екосистеми пружају људима кроз директни 
и индиректни допринос људском благостању. 
Из економске перспективе, екосистемске услуге 
су описани као допринос природног света који 
ствара робу коју људи вреднују

Смањење утицаја климат-
ских промена на шумске 
екосистеме

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

3.960.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

5.400.000,00



Број 10 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 9. фебруар 2022.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
51. Акциони план 

повећања шумови-
тости на градским 
општинама Ракови-
ца, Нови Београд и 
Звездара

Акционим планом извршиће се анализа свих 
предуслова за ново пошумљавање на предмте-
ним општинама што обихвата анализу посто-
јеће планске документације, идентификовање 
површина погодних за пошумљавање, анализу 
свих природних фактора, одредити врсте и 
тип садног материјала као и технологију садње 
и предвидети калкулацију трошкова за пошу-
мљавање на предметне три општине

Пошумљавање нових 
површина града Београда 
(општине Раковица, Нови 
Београд и Звездара)

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине -
Сектор за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

13.500.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

6.820.000,00

52. Адаптација на 
климатске промене 
уређењем зелених 
површина у школ-
ским двориштима 

Озелењавање девет школских дворишта на 
територији града Београда, за које је израђена 
пројектно техничка документација,. Све 
активности ће се реализовати на основу поме-
нуте документације и предмера и предрачуна 
који је саставни део прибављених пројеката.

Побољшање услова за децу 
школског узраста, уређе-
њем дворишта у смислу 
зелене инфраструктуре и 
адаптације на климатске 
промене

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине -
Сектор за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

565.000.00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

0,00

53. Спровођење мера 
адаптације на 
климатске промене 
уређењем зеленог 
крова на објекту ГО 
Вождовац

Акциони план адаптације на климатске 
промене са проценом рањивости дефинише 
зелену инфраструктуру као приоритетну меру 
адаптације на климатске промене. Зелени кров 
као део зелене инфраструктуре има велики 
утицај за смањење ефекта урбаног топлотног 
острва, посебно ће позитиван утицај имати 
на објекту ГО Вождовац, јер поред тога што 
се налази у ужем градском језгру, налази се у 
непосредној близини прометне саобраћајнице

Смањење ефекта урбаног 
топлотног острва

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за стратешко 
планирање, упра-
вљање пројектима 
и климатске 
промене

11.058.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

2.006.880,00

Контрола и заштита земљишта
54. Реализација Про-

грама испитивања 
загађености земљи-
шта на територији 
Београда

Програма контроле квалитета чинилаца жи-
вотне средине, који се спроводи као законска 
обавеза јединице локалне самоуправе, и врши 
се систематским праћењем стања животне 
средине, односно вредности индикатора и 
негативних утицаја на животну средину, 
праћења мера и активности које се предузи-
мају у циљу смањења негативних утицаја на 
квалитет животне средине и здравље људи. 
Програм испитивања загађености земљишта 
на територији Београда обухвата анализе 
узорака земљишта са 48 локалитета, у току 
године, у зони заштите изворишта водоснаб-
девања, зонама фреквентних саобраћајница, 
пољопривредним површинама, подручјима 
погођеним поплавама, као и ванредно узорко-
вање земљишта у случају хемијског удеса.

Анализа узорака земљишта 
у зонама заштите изво-
ришта, пољопривредних 
површина, фреквантних 
саобраћајница и са јавних 
површина ради предизима-
ња мера за смањење нега-
тивних утицаја загађења. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за мониторинг и 
заштиту животне 
средине

15.124.800,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

5.415.400,00 

Контрола и заштита од буке
55. Реализација Про-

грама мерења нивоа 
буке у животној сре-
дини на територији 
Београда

Наставак активности у 2022. години на реали-
зацији Програма контроле квалитета чинилаца 
животне средине, који се спроводи као законска 
обавеза јединице локалне самоуправе и врши се 
систематским праћењем стања животне среди-
не, односно вредности индикатора и негативних 
утицаја на животну средину, праћења мера и 
активности које се предузимају у циљу смањења 
негативних утицаја на квалитет животне сре-
дине и здравље људи. Програмом мерења буке у 
животној средини на територији Београда утвр-
ђен је начин и учесталост систематског мерења 
нивоа буке у животној средини одређивањем 
еквивалентног нивоа буке за дан, вече и ноћ.

Утврђивање начина и 
учесталости систематског 
мерења нивоа буке у жи-
вотној средини одређива-
њем еквивалентног нивоа 
буке за дан, вече и ноћ на 
40 мерних места.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за мониторинг и 
заштиту животне 
средине

1.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 456.400,00 

56. Акустичко зонира-
ње Београда

Наставак активности у 2022. години на реа-
лизацији активности на изради Акустичког 
зонирања, које подразумева израду предлога 
акустичких зона према важећим прописима.

Утврђивање максималних 
дозвољених нивоа буке 
на територији Београда 
и успостављања мера за 
смањење нивоа буке у 
животној средини. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за мониторинг и 
заштиту животне 
средине

 13.680.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

16.200.000,00 

57. Истраживање ме-
тода индикативних 
мерења нивоа буке у 
животној средини у 
Београду

Наставак на активностима из 2021. године. Како 
је проблем повећаног нивоа буке у животној 
средини у Београду све израженији, Секретари-
јат за заштиту животне средине је постављањем 
сензора за мерење буке на локацијама које су 
препознате као „жаришта” и формирањем 
платформе за контролу и управљање системом 
за надзор буке обезбедио даљинско праћење 
нивоа буке, надзор стања и радних параметара 
сензора, и омогућио да организационе јединице 
Града надлежне за контролу прекорачења нивоа 
буке (Секретаријат за инспекцијске послове и 
Секретаријат за послове комуналне милиције) 
поступе у оквиру својих надлежности. 
Наведена средства су потребна за наставак 
реализације, и то: техничку подршку у раду 
са платформом за годину дана, изнајмљивање 
платформе на Cloud ресурсима укључујући 
3G/4G конективност за период од годину дана, 
као и монтажу/демонтажу сензора и каблирање 
на локацији

Омогућавање да органи-
зационе јединице Града 
надлежне за контролу 
прекорачења нивоа буке 
поступе у оквиру својих 
надлежности.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за мониторинг и 
заштиту животне 
средине

 9.999.960,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

09– при-
мања од 
продаје не-
финансијске 
имовине

 4.875.000,00 
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Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине
58. Израда видео 

спотова и визуала за 
промоцију заштите 
животне средине

Услуга обухвата израду видео спотова и 
визуала за заштиту животне средине, као и 
спољно оглашавање за потребе Секретаријата 
за заштиту животне средине, са порукама јав-
ности о важности и начинима индивидуалне 
одговорности сваког појединца у унапређењу 
и заштити животне средине у Београду

Извршење обавазе дефини-
саних Законом о заштити 
животне средине и Закон 
о слободном приступу 
информацијама од јавног 
значаја ради пружања 
правовремених информа-
ција из области заштите 
животне средине

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за мониторинг и 
заштиту животне 
средине

5.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

4.872.000,00

59. Медијски пласман 
материјала за 
промоцију заштите 
животне средине

Услуга обухвата емитовање спотова на тв, ин-
тернет активности на друштвеним мрежама, 
спољно оглашавање (билборди, дигитални 
рекламни панои и др).

Извршење обавазе дефини-
саних Законом о заштити 
животне средине и Закон 
о слободном приступу 
информацијама од јавног 
значаја ради пружања 
правовремених информа-
ција из области заштите 
животне средине

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за мониторинг и 
заштиту животне 
средине

6.000.000,00 09-примања 
од продаје 
нефинансиј-
ске имовине

1.530.000,00

Остало
60. Накнаде трошкова 

у поступку јавних 
набавки

  У односу на број планираних поступка јавних 
набавки потребно је обезбедити средства за 
трошкове накнаде по евентуалним захтевима 
за заштиту права понуђача.

Остваривање права пону-
ђача у поступцима јавних 
набавки и стварање услова 
за испуњење обавезе нару-
чиоца у скалду са Законом 
о јавним набавакама

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за правне и еко-
номске послове и 
послове набавки

1.920.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

0,00 

61. Реализација Про-
грама систематског 
испитивања нивоа 
радиоактивности у 
животној средини 
на територији 
Београда

Наставак актвности на реализацији Програма 
контроле квалитета чинилаца животне среди-
не, који је законска обавеза јединице локалне 
самоуправе, врши се систематским праћењем 
стања животне средине, односно вредности 
индикатора и негативних утицаја на животну 
средину, праћења мера и активности које се 
предузимају у циљу смањења негативних ути-
цаја на квалитет животне средине и здравље 
људи. 

Систематско праћење 
степена радиоактивног за-
гађења у свим сегментима 
животне средине (ваздух, 
чврсте и течне падавине, 
вода за пиће и речна вода, 
људска храна, сточна храна, 
предмети опште употребе 
земљиште, концентраци-
ја радона у затвореном 
простору). 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за мониторинг и 
заштиту животне 
средине

 20.996.800,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 12.985.000,00 

62. Реализација 
Програма мерења 
ултравиолетног 
зрачења у животној 
средини на терито-
рији Београда

Наставак активности на реализацији 
Програма мерења ултравиолетног зрачења у 
животној средини на територији Београда. 
Мерење ултравиолентног зрачења на терито-
рији града Београда планирано је, због утицаја 
климатских промена, у периоду летње сезоне 
мај-септембар.

Дневно обавештавање 
јавности о прекораче-
њима дозвољеног нивоа 
обезбеђењем информа-
ција о потребним мерама 
за умањење штетних 
последица ултравиолет-
ног зрачења на здравље 
становништва

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за мониторинг и 
заштиту животне 
средине

3.400.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

2.240.000,00 

63. Jавни конкурс за 
НВО – eколошки 
пројекти

Дотације осталим удружењима грађана су за-
коном утврђене обавезе града Београда којима 
се, у остваривању система заштите животне и 
у оквиру својих обавеза, подстиче, усмерава 
и обезбеђује јачање свести о значају заштите 
животне средине кроз систем образовања и 
васпитања, јавног информисања и популари-
зације заштите животне средине. Планиране 
активности су усмерене на грађане, групе 
грађана, њихова удружења, професионалне 
или друге организације које у области заштите 
животне средине припремају, пропагирају 
и реализују програме заштите, афирмишу 
права и 
нтересе у области заштите животне средине, 
предлажу активности и мере заштите, уче-
ствују у поступку доношења одлука у складу 
са законом, доприносе или непосредно раде 
на информисању о животној средини и укљу-
чивању шире јавности у очување и заштиту 
природе и животне средине.

Учешће невладиног 
сектора у подизању свести 
о значају заштите животне 
средине

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за мониторинг и 
заштиту животне 
средине

25.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

25.000.000,00

64. Услуге одржавања 
апликације „Моје 
дрво” 

Услуге одржавања апликације „Моје дрво” 
су потребне како би се на електорнски начин 
наставила активност пошумљавања и садње 
нових стабала на територији града Београ-
да. Софтвер се мора редовно одржавати а 
ажурирати. 

Потребно је техничко 
одржавање апликације 
(софтвера) и помоћ у 
транскакцијама новчаних 
средстава при куповини 
садница од стране кори-
сника апликације. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове 
заштите природе 
и управљања 
природним 
ресурсима

2.750.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

1.000.000,00 

65. Израда апликације 
Интерактивни еко-
лошки речник 

Програм заштите животне средине града 
Београда предвиђа подизање свести станов-
ништва о значају заштите животне средине, 
а пре свега код деце и омладине. Интрактиви 
еколошки речник представља апликацију 
посебно прилагођену деци.

Програм заштите животне 
средине града Београда 
предвиђа подизање свести 
становништва о значају 
заштите животне средине, 
а пре свега код деце и 
омладине.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за стратешко пла-
нирање, управљање 
пројектима и кли-
матске промене

3.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

0,00
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66. Урбано шумарство Активности на реализацији пројекта урбаног 

шумарства
Промоција заштите живот-
не средине и пошумљавања

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине –Сектор 
за послове зашти-
те природе и упра-
вљања природним 
ресурсима

1.000.000,00 09– при-
мања од 
продаје не-
финансијске 
имовине

0,00

Овај програма се објављује у „Службеном листу Града Београда” и на интернет-страници Града Београда.

Заменик градоначелника града Београда
Број 501-1260/22-Г-01, 9. фебруара 2022. године

Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чланом 41. Одлуке о Град-
ској управи Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 
26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), заменик начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове Градске управе града Београда, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕ-
ДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА УЖИЧКЕ, КРАЈИШКЕ, КАЧАНИЧКЕ И 

ИЛИЧИЋЕВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину Плана детаљне ре-
гулације за део блока између улица Ужичке, Крајишке Кача-
ничке и Иличићеве, Градска општина Савски венац.

2. Израда плана детаљне регулације поверава се Бироу 
за пројектовање и консалтинг „Урбо Интегра”, Београд, 
Стевана Сремца 20/5, које је дужно да нацрт плана изради 
у року од шест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о 
изради плана детаљне регулације.

3. Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-
диће предузеће „Дека инжењеринг” д.о.о., Београд, Андре 
Николића 1–3.

4. Оквирном границом плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Савски венац, део 
блока између улица Ужичке, Крајишке, Качаничке и Иличи-
ћеве (цела КП 20180/1 КО Савски венац) са везама саобра-
ћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планира-
не мреже, површине око 1,4 ha.

5. Плански основ за израду плана детаљне регулације 
представљају:

– План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17, 97/17 и 72/21), према коме је подручје у оквиру пре-
дложене границе планирано за површине осталих намена – 
површине за становање (С3 – зона породичног становања у 
формираним градским блоковима у заштићеним целинама) 
и спроводи се непосредном применом правила грађења. 

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме у граници обухвата плана нису планирaне јавне 
зелене површине.

6. Циљ израде Плана детаљне регулације је дефиниса-
ње правила уређења и грађења у складу са потенцијалима 
предметног простора, како би се омогућило формирање 
кондоминијумског стамбеног комплекса са већим бројем 
породичних стамбених вила високе технолошке опремље-
ности у оквиру једне грађевинске парцеле.

7. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке 
наведене у овом решењу, утврдио је да план детаљне регула-
ције не представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката предвиђених прописима којима се уређује проце-
на утицаја на животну средину, у смислу одредбе члана 5. 
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

8. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Изме-
на и допуна плана детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е

Изради плана детаљне регулације приступиће се на 
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за део 
блока између улица Ужичке, Крајишке Качаничке и Иличи-
ћеве, Градска општина Савски венац.

Оквирном границом плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине Савски венац, део 
блока између улица Ужичке, Крајишке, Качаничке и Иличи-
ћеве (цела КП 20180/1 КО Савски венац) са везама саобра-
ћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планира-
не мреже, површине око 1,4 ha.

Израда плана детаљне регулације поверава се Бироу за 
пројектовање и консалтинг „Урбо Интегра”, Београд, Стева-
на Сремца 20/5, које је дужно да нацрт плана изради у року 
од шест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради 
плана детаљне регулације.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбеди-
ће предузеће „Дека инжењеринг” д.о.о., Београд, Андре Ни-
колића 1–3.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе града Београда, имајући у виду планирану 
намену којом нису планирани будући развојни пројекти 
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине V-04 бр. 501.3-110/2021 од 23. новембра 
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2021. године, утврдио је да предметни план детаљне регула-
ције не представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката одређених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде 
стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу 
одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).

Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-36/2021 од 10. ја-
нуара 2022. године, Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове Градске управе Града Београда, доставио је на 
мишљење Предлог решења о неприступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину Измена и до-
пуна плана детаљне регулације: Секретаријату за заштиту 
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – 
Београд”.

ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр. 
1613/1, I4-1/53-22 од 17. јануара 2022. године) Секретаријат 

за заштиту животне средине (допис V–04 бр. 501.3-4/2022 
oд 13. јануара 2022. године) и Завод за заштиту природе 
Србије (допис 03 бр. 021-82/2 од 26. јануара 2022. године) 
доставили су мишљења у којима наводе да се може донети 
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило – Беогрaд” није доставило тражено ми-
шљење у законском року, тако да се може сматрати да је са-
гласно да се донесе Решење о неприступању изради страте-
шке процене утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-36/2021, 4. фебруара 2022. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на 
седници одржаној 9. фебруара 2022. године, на основу члана 
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 25/15, 
94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), а у вези са одред-
бама чл. 72. и 96. Закон о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 14/22) и члана 92. Пословника Скупштине 
Градске општине Стари град („Службени лист Града Бео-
града”, број 103/20 – пречишћен текст), на основу предлога 
Административне комисије Скупштине Градске општине 
Стари град, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Потврђује се мандат Милини Урошевић, одборници у 
Скупштини Градске општине Стари град, изабраној на из-
борима одржаним 21. јуна 2020. године, са Изборне листе 
Александар Вучић – За нашу децу.

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата. 

Мандат новог одборника траје до истека мандата одбор-
ника коме је престао мандат.

Против одлуке скупштине донете у вези са потврђива-
њем мандата новог одборника подносилац проглашене из-
борне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат 
за одборника на изборној листи са које је изабран нови од-
борник могу поднети жалбу Управном суду у Београду на 
чијем се подручју налази седиште Скупштине у року од се-
дам дана од дана доношења одлуке.

Жалба се подноси преко Скупштине, која је дужна да 
у року од два дана од дана пријема жалбе достави исту са 
списима Управном суду у Београду.

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-120/2022, 9. фебруара 2022. године

Председник
Душан Петрић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на 
седници одржаној 9. фебруара 2022. године, на основу члана 
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 25/15, 
94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), а у вези са одред-
бама чл. 72. и 96. Закон о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 14/22) и члана 92. Пословника Скупштине 
Градске општине Стари град („Службени лист Града Бео-
града”, број 103/20 – пречишћен текст), на основу предлога 
Административне комисије Скупштине Градске општине 
Стари град, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Потврђује се мандат Јовану Стефановићу, одборнику у 
Скупштини Градске општине Стари град, изабраном на из-
борима одржаним 21. јуна 2020. године, са Изборне листе 
Александар Вучић – За нашу децу.

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата. 
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Мандат новог одборника траје до истека мандата одбор-
ника коме је престао мандат.

Против одлуке скупштине донете у вези са потврђива-
њем мандата новог одборника подносилац проглашене из-
борне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат 
за одборника на изборној листи са које је изабран нови од-
борник могу поднети жалбу Управном суду у Београду на 
чијем се подручју налази седиште Скупштине у року од се-
дам дана од дана доношења одлуке.

Жалба се подноси преко Скупштине, која је дужна да 
у року од два дана од дана пријема жалбе достави исту са 
списима Управном суду у Београду.

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-121/2022, 9. фебруара 2022. године

Председник
Душан Петрић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на 
седници одржаној 9. фебруара 2022. године, на основу члана 
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 25/15, 
94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), а у вези са одред-
бама чл. 72. и 96. Закон о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 14/22) и члана 92. Пословника Скупштине 
Градске општине Стари град („Службени лист Града Бео-
града”, број 103/20 – пречишћен текст), на основу предлога 
Административне комисије Скупштине Градске општине 
Стари град, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Потврђује се мандат Бојани Радосављевић, одборници у 
Скупштини Градске општине Стари град, изабраној на из-
борима одржаним 21. јуна 2020. године, са Изборне листе 
Александар Вучић – За нашу децу.

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата. 

Мандат новог одборника траје до истека мандата одбор-
ника коме је престао мандат.

Против одлуке скупштине донете у вези са потврђива-
њем мандата новог одборника подносилац проглашене из-
борне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат 
за одборника на изборној листи са које је изабран нови од-
борник могу поднети жалбу Управном суду у Београду на 
чијем се подручју налази седиште Скупштине у року од се-
дам дана од дана доношења одлуке.

Жалба се подноси преко Скупштине, која је дужна да 
у року од два дана од дана пријема жалбе достави исту са 
списима Управном суду у Београду.

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-122/2022, 9. фебруара 2022. године

Председник
Душан Петрић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници одржаној 9. фебруара 2022. године, на основу чл. 
18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, број 14/22) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута Градске 
општине Стари град („Службени лист Града Београда”, бр. 
4/14 – други пречишћен текст, 25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 
73/19, 3/20 и 117/20), донела је 

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕ-
НИКA ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА ЧЛАНО-
ВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У СТАЛ-

НОМ САСТАВУ

1. Разрешавају се чланства у Изборној комисији Градске 
општине Стари град у сталном саставу:

1) Снежана Ђурић, председник, дипл. правник,
– Радоје Малиџан, заменик председника, дипл. правник;
2) Марко Јанковић, члан,
– Ивана Врхоци, заменик члана;
3) Бојан Алкалај, члан,
– Марија Благојевић, заменик члана;
4) Наташа Белча, члан,
– Наташа Коњевић, заменик члана;
5) Јован Стефановић, члан,
– Дејан Михајловић, заменик члана;
6) Озрен Огризовић, члан,
– Саша Бјелица, заменик члана;
7) Драгана Павловић, члан,
– Ђорђе Крстић, заменик члана;
8) Владимир Путник, члан,
– Емилија Павловић, заменик члана;
9) Дуња Лековић, члан,
– Михаило Остојић, заменик члана;
10) Ива Николић, члан,
– Никола Радојковић, заменик члана;
11) Виолета Вукић, секретар, дипл. правник,
– Бошко Ражнатовић, заменик секретара, дипл. правник;
2. Именују се у Изборну комисију Градске општине Ста-

ри град у сталном саставу:
1) за председника Снежана Ђурић, дипл. правник,
– за заменика председника Радоје Малиџан, дипл. правник;
2) за члана Марко Јанковић,
– за заменика члана Марија Благојевић;
3) за члана Виолета Вукић,
– за заменика члана Дејан Михаиловић;
4) за члана Наташа Белча,
– за заменика члана Михајло Јевтић;
5) за члана Драгана Павловић,
– за заменика члана Ђорђе Крстић;
6) за члана Владимир Путник,
– за заменика члана Емилија Павловић;
7) за члана Озрен Огризовић,
– за заменика члана Саша Бјелица;
8) за члана Дуња Лековић,
– за заменика члана Михаило Остојић;
9) за члана Ива Николић,
– за заменика члана Никола Радојковић;
10) за секретара Крсто Благојевић, дипл. правник,
– за заменика секретара Бошко Ражнатовић, дипл. правник.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а обја-

вљује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
4. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
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О б р а з л оже њ е

Како је Скупштина Републике Србије донела нови За-
кон о локалним изборима ради усклађивања са законом, 
потребно је донети нову одлуку о разрешењу и именова-
њу председника, заменикa председника, чланова, заменика 
чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије 
Градске општине Стари град у сталном саставу.

Чланом 18. став 1. тачка 2) и ст. 2, 3. и 4. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) 
прописано је да изборну комисију у сталном саставу чине 
председник, осам чланова, заменик председника и осам за-
меника чланова у јединици локалне самоуправе која има 
највише 100.000 уписаних бирача.

Председника, чланове, заменика председника и замени-
ке чланова изборне комисије именује скупштина.

Одлука о именовању чланова и заменика чланова из-
борне комисије објављује се на веб-презентацији Републич-
ке изборне комисије (у даљем тексту: веб-презентација).

Мандат сталног састава изборне комисије престаје када 
нов сазив скупштине именује нов стални састав изборне 
комисије.

Чланом 96. Закона о локалним изборима, прописано је 
да скупштина образује изборну комисију у складу са овим 
законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу. 
Закон о локалним изборима је ступио на снагу 8. фебруара 
2022. године, односно наредног дана од дана када је обја-
вљен у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима пропи-
сано је да орган за спровођење локалних избора чине пред-
седник и други чланови органа за спровођење локалних из-
бора и њихови заменици.

С обзиром на то да у Градској општини Стари град на 
дан ступања на снагу Закона има 53.607 бирача уписаних у 
Јединствени бирачки списак, Изборну комисију, у складу са 
чланом 18. став 1. Закона, чине председник, осам чланова, 
заменик председника и осам заменика чланова.

Чланом 19. Закона прописано је да за председника и за-
меника председника изборне комисије може да буде имено-
вано само оно лице које има високо образовање у области 
правних наука.

У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чла-
нова изборне комисије у сталном саставу именују се на пре-
длог одборничких група сразмерно њиховој заступљености 
у укупном броју одборника који припадају одборничким 
групама, с тим да ниједна одборничка група не може да пре-
дложи више од половине чланова и заменика чланова из-
борне комисије у сталном саставу.

У складу са наведеним, а имајући у виду да у Скупшти-
ни Градске општине Стари град формирано је пет одбор-
ничких група право да предложе лица у Изборну комиси-
ју припада следећим одборничким групама: Одборничкој 
групи „Александар Вучић – За нашу децу” са 30 одборника, 
Одборничкој групи „Нови Стари град” са пет одборника, 
Одборничкој групи „Ивица Дачић – СПС-ЈС” са шест од-
борника, Одборничкој групи „Чувари Старог града – Ује-
дињена опозиција” са пет одборника и Одборничкој групи 
„Срце града – Покрет слободних грађана и независне ком-
шијске иницијативе” са пет одборника.

С обзиром да Одборничка група „Александар Вучић – За 
нашу децу” има 30 одборника, односно више од половине 
од укупног броја одборника Скупштине Градске општине 
Стари град, она има право да предложи председника, заме-
ника председника, три члана и три заменика члана Изборне 
комисије.

У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду избор-
не комисије без права одлучивања су секретар изборне ко-
мисије и заменик секретара изборне комисије, које именује 
скупштина на предлог председника скупштине, при чему за 
секретара и заменика секретара могу да буду именовани се-
кретар скупштине, заменик секретара скупштине, начелник 
општинске, односно градске управе, заменик начелника оп-
штинске, односно градске управе или лице из реда запосле-
них у општинској, односно градској управи које има високо 
образовање у области правних наука.

У складу са наведеним, Одборничка група „Александар 
Вучић – За нашу децу” је у Изборну комисију предложила 
председника, заменика председника, три члана и три заме-
ника члана (под редним бројем 2, 3 и 4), Одборничка група 
„Ивица Дачић – СПС-ЈС” је у Изборну комисију предложила 
два члана и два заменика члана (под редним бројем 5 и 6), Од-
борничка група „Чувари Старог града – Уједињена опозиција” 
у Изборну комисију предложила је једног члана и једног заме-
ника члана (под редним бројем 7), Одборничка група „Нови 
Стари град” је у Изборну комисију предложила једног члан и 
једног заменика члана (под редним бројем 8) и Одборничка 
група „Срце града – Покрет слободних грађана и независне 
комшијске иницијативе” је у Изборну комисију предложила 
једног члан и једног заменика члана (под редним бројем 9).

Председник Скупштине градске општине је за секретара 
Изборне комисије предложио Крста Благојевића, секретара 
Скупштине Градске општине Стари град, а за заменика се-
кретара Бошка Ражнатовића.

Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о 
именовању чланова и заменика чланова изборне комисије 
објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

У складу са наведеним Скупштина Градске општине 
Стари град донела је Одлуку као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке сва-
ки подносилац изборне листе која је освојила мандате у по-
стојећем сазиву Скупштине може поднети жалбу Управном 
суду у Београду у року од седам дана од њеног објављивања 
на веб-презентацији Републичке изборне комисије. Жалба се 
подноси преко Скупштине, која је дужна да у року од 24 часа 
од пријема жалбе достави исту Управном суду у Београду.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-124/2022, 9. фебруара 2022. године

Председник
Душан Петрић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници одржаној 9. фебруара 2022. године, на основу чл. 
59. и 60. Статута Градске општине Стари град („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 
25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20) и чл.39. и 
49. Пословника Скупштине Градске општине Стари град 
(„Службени лист Града Београда”, број 103/20 – пречишћен 
текст), на предлог Административне комисије Скупштине 
Градске општине Стари град, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА 
ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Мења се Решење Скупштине Градске општине Стари 
град број 020-4-61/2020 од 24. августа 2020. године о обра-
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зовању Савета за грађевинске и комуналне послове Скуп-
штине Градске општине Стари град, допуњено Решењем 
број 020-4-77/2020 од 11. септембра 2020. године, измењено 
Решењем број 020-4-45/2021 од 21. маја 2021. године, допу-
њено Решењем број 020-4-59/2021 од 21. јуна 2021. године и 
измењено Решењем број 020-4-81/2021 од 6. септембра 2021. 
године, у тачки II. тако што се разрешава дужности пред-
седница Савета Марина Гргић, из реда одборника и именује 
за члана, из реда грађана, а Слободан Дмитровић, из реда 
одборника разрешава дужности члана и именује за пред-
седника Савета.

У свему осталом Решење број 020-4-61/2020 од 24. ав-
густа 2020. године са допунама Решења број 020-4-77/2020 
од 11. септембра 2020. године, изменом Решења број 020-4-
45/2021 од 21. маја 2021. године, допуном Решења број 020-4-
59/2021 од 21. јуна 2021. године и изменом Решења број 020-
4-81/2021 од 6. септембра 2021. године, остаје неизмењено.

Oвo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-123/2022, 9. фебруара 2022. године

Председник
Душан Петрић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, 
нa сeдници oдржаној 9. фебруара 2022. гoдинe, на основу 
члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 
25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20) и члaнa 15. 
Одлуке о оснивању Установе културе Градске општине Ста-
ри град „Пароброд” („Службени лист Града Београда”, број 
8/10, 43/13, 94/16, 91/18 и 142/20), а у вези са чланом 74. За-
кона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 
30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), у вези захтева број 
403-354/2021, а у својству оснивача, доноси 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД” ЗА 2022. ГОДИНУ СА 

ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ

Даје се сагласност:
– на Финансијски план пословања Установе културе 

Градске општине Стари град „Пароброд” за 2022. годину, 
који је донео Управни одбор установе културе, број 507/21, 
на седници одржаној 31. децембра 2021. године.

Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град

I-01 број 020-111/2022, 9. фебруара 2022. године

Председник
Душан Петрић, ср.

ГРОЦКА

Веће Градске општине Гроцка на седници одржаној 8. 
фебруара 2022. године, на основу члана 51. став 1. тачка 9. и 
члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/18), и члана 5. По-
словника о раду Већа Градске општине Гроцка број: 110-4 од 
1. јула 2010. године и бр. 110-1 од 2. децембра 2014. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ

I. Тијани Бјеловук, дипл. правнику из Београда, престаје 
мандат начелника Управе Градске општине Гроцка, закључ-
но са 8. фебруаром 2022. године, због поднете оставке.

II. Решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службени листу Града Београда”.

Веће Градске општине Гроцка
Број 112-14, 8. фебруара 2022. године

Председник
Драган Пантелић, ср.

Веће Градске општине Гроцка на седници одржаној 8. 
фебруара 2022. године, на основу члана 56. Закона о запо-
сленима у аутономним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 
113/17 – др. закон и 95/18), и члана 5. Пословника о раду 
Већа Градске општине Гроцка број: 110-4 од 1. јула 2010. го-
дине и бр. 110-1 од 2. децембра 2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. Биљана Бокаловић Ђорђевић, дипл. правник из Гроц-
ке поставља се за в.д. начелника Управе Градске општине 
Гроцка.

II. Именована на рад ступа 9. фебруара 2022. године.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Гроцка
Број 112-15, 8. фебруара 2022. године

Председник
Драган Пантелић, ср.
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ИСПРАВКЕ

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Колективном уговору код послодавца Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП који је објављен у „Службеном листу Града Београда”, број 129 од 24. де-
цембра 2021. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕО-
ГРАДА Ј.П.

У Колективном уговору код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. („Службени 
лист Града Београда”, број 129/21), у члану 8, после става 6. треба да стоји став који гласи: 

„Послодавац и репрезентативни синдикат дужни су да у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог уговора прего-
варају и донесу нову табелу зарада.”

Из Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
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