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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула
2019. године, на основу члана 8. став 2. тачка 15. и члана 12.
став 1. тачка 5) Закона о главном граду („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19),
члана 20. став 1. тач. 2. и 3. Закона о управљању отпадом
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), члана 2.
став 1 и став 3 тачка 4), члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС” , бр. 88/11 и 104/16) и
члана 31. став 1 тачка 6. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука
УС), донела је

ОД Л У КУ
О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ, ИНЕРТНИМ И НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности управљања комуналним отпадом, права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника
комуналне услуге на територији града Београда, обим и
квалитет комуналне услуге укључујући и начин плаћања
цене комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења
и наплате комуналне услуге и начин вршења надзора над
обављањем комуналне делатности управљања комуналним
отпадом.
Овом одлуком уређује се, као поверени посао уређује се
и управљање инертним и неопасним отпадом и поступак
наплате услуге у овој области на територији града Београда,
у складу са законом.
Члан 2.
Управљање комуналним отпадом у складу са законом
јесте комунална делатност сакупљања комуналног отпада,
његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући
управљање одржавање, санирање и затварање депонија, као
и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово
складиштење и третман.
Члан 3.
Комунални отпад у складу са законом јесте отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због
своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства.
Комунални амбалажни отпад у складу са законом је отпад од примарне и секундарне амбалаже који настаје као
отпад у домаћинствима (кућни отпад) или у индустрији, занатским делатностима, услужним или другим делатностима
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(комерцијални отпад), а који је сличан отпаду из домаћинства у погледу његове природе или састава, а одлаже се посебно од отпада из става 1.
Кабасти отпад у складу са законом је отпад који настаје
у домаћинствима, који због своје величине није могуће одложити у посуде за комунални отпад (намештај, санитарни
уређаји и др.).
Опасни отпад из домаћинства (кућни отпад) јесте отпад
који настаје у домаћинствима, а који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи, као
што су: отпад од електричних и електронских производа,
истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља, боје, лакови и сл.
Комунални отпад из става 1. овог члана који је по свом
саставу и карактеристикама неопасан и инертан, одлаже се
у посуде за сакупљање комуналног отпада.
II. ВРШИОЦИ И КОРИСНИЦИ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Члан 4.
Комуналну делатност управљања комуналним отпадом
обавља јавно комунално предузеће које је основао Град Београд, односно градска општина, за обављање ове комуналне
делатности, у складу са Статутом Града Београда, односно
друго привредно друштво, предузетник или привредни субјект коме Град Београд, односно градска општина повери
обављање ове делатности или појединих послова из оквира ове комуналне делатности, у складу са законом (у даљем
тексту: вршилац комуналне услуге).
Члан 5.
Вршилац комуналне услуге је јавно комунално предузеће које је основао Град Београд, односно други субјект дефинисан одредбама члана 4. ове одлуке (у даљем тексту вршилац комуналне услуге).
Вршилац комуналне услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада је јавно комунално предузеће које је основао Град Београд (у даљем тексту вршилац комуналне услуге сакупљања и транспорта отпада).
Вршилац комуналне услуге третмана и одлагања комуналног отпада је привредно друштво, предузетник или
привредни субјект коме Град Београд повери обављање ове
делатности (у даљем тексту: вршилац комуналне услуге
третмана и одлагања отпада).
Члан 6.
Корисник комуналне услуге је произвођач комуналног
отпада, односно физичко лице, правно лице и предузетник,
као власник, стамбеног, стамбено-пословног, пословног

Број 71 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

простора и отвореног пословног простора који је у функцији обављања пословне делатности, гаража и гаражног места, односно закупац, носилац права коришћења или корисник по другом основу наведених простара који су у јавној
својини (у даљем тексту: корисник комуналне услуге).
III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА И КОРИСНИКА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Члан 7.
За делове територије града Београда где је заступљен систем сакупљања отпада путем индивидуалних канти, корисник је у обавези да индивидуалне канте, у време и на место
које одреди вршилац комуналне услуге, постави уз коловоз
којим је могућ пролаз возила за сакупљање отпада, ради
њиховог пражњења.
Запремина индивидуалних канти из става 1. овог члана
мора задовољавати потребе корисника услуге.
Град Београд и вршилац комуналне услуге обезбеђују
средства за куповину прве индивидуалне канте, док је корисник комуналне услуге дужан за одржавање и замену индивидуалние канте да врши сам о свом трошку.
Члан 8.
Канте за одлагање отпада које се држе у оквиру индивидуалних домаћинстава морају бити постављене на равној
површини, затворене и прописно одржаване, како би се
спречило расипање отпада и ширење непријатних мириса.
Уколико су временски услови такви да вршиоцу услуге
онемогућавају приступ кантама, вршилац комуналне услуге није у обавези да изврши пражњење канти све док такви
услови трају, те да одмах о томе обавести кориснике услуге
и организациону једницу Градске управе Града Београда надлежне за послове управљања комуналним отпадом.
Вршилац комуналне услуге је дужан да по престанку
околости које су довеле до немогућности приступа индивидуалним кантама из става 2. овог члана, одмах изврши пражњење канти.
Члан 9.
За део територије града Београда где је заступљен систем сакупљања отпада путем кеса, корисник комуналне
услуге дужан је да кесу одложи на место и у време дефинисано Програмом сакупљања комуналног отпада из члана
27. ове одлуке.
Члан 10.
У циљу смањења стварања комуналног отпада и услед
њихове штетности по животну средину, Град Београд доноси Програм мера превенције стварања отпада од пластичних кеса, са планом за његово спровођење, а са обавезом
предузимања мера на превенцији стварања отпада од пластичних кеса, предвиђањем алтернативних решења за пластичне кесе.
IV. САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛAДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Члан 11.
Комунални отпад се сакупља у посуди за сакупљање комуналног отпада. Посуда за сакупљање комуналног отпада,
у смислу ове одлуке, је контејнер (надземни и подземни),
индивидуална канта и кеса за сакупљање отпада посебно
предвиђена за ову намену (у даљем тексту: типска посуда).
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Члан 12.
Тип посуде и начин сакупљања комуналног отпада на
територији града Београда одређује се Програмом сакупљања комуналног отпада из члана 27. ове одлуке.
Посуде за комунални отпад смештају се на парцели припадајућој објекту корисника.
Посуда за комунални отпад не сме се поставити противно забранама прописаним важећим законским прописима
(прописима из области безбедности у саобраћају којима се
обезбеђује безбедност саобраћаја и др.).
Члан 13.
Корисник комуналне услуге је дужан да врши селекцију
комуналног отпада ради рециклаже и да га одлаже у типске
посуде, за подручја на којима је обезбеђено вршење селекције комуналног отпада.
Комунални отпад који се по својој вредности и карактеристикама може поново користити, одвојено се разврстава
на месту настанка.
Члан 14.
Вршилац комуналне услуге дужан је да корисницима
комуналне услуге обезбеди одвојено сакупљање рециклабилног комуналног отпада, постављањем типских посуда за
рециклабилни комунални отпад према природи и саставу
отпада, и то: папир, картон и тетрапак; метал; стакло и пластику, у потребном броју.
Вршилац комуналне услуге дужан је да обавести кориснике комуналне услуге о начину одвојеног сакупљања комуналног отпада, достављањем обавештења са упутством
на адресе корисника, преко средстава јавног информисања
и интернет-странице вршиоца комуналне услуге, односно
оснивача.
Члан 15.
Сав рециклабилни комунални отпад се одлаже у једну
типску посуду намењену сакупљању рециклабилног комуналног отпада и није дозвољено мешање рециклабилног са
мешовитим комуналним отпадом.
Члан 16.
Комунални, односно рециклабилни отпад сакупља се и
транспортује одвојено и организовано.
Члан 17.
На делу територије града Београда где је заступљен систем сакупљања комуналног, односно рециклабилног отпада из индивидуалних канти, отпад се сакупља и транспортује мимимум једном недељно.
Члан 18.
Кабасти и опасан отпад из домаћинства сакупљају се у
посебно опремљеним центрима за сакупљање рециклабилног отпада – рециклажним центрима (у даљем тексту: рециклажни центри).
Корисник комуналне услуге је у обавези да кабасти и опасан отпад из домаћинства допреми у рециклажне центре.
Корисник комуналне услуге може допремање отпада из
става 2. овог члана учинити самостално или ангажовати вршиоца комуналне услуге који поседује дозволу за обављање
ове врсте делатности и који ће услугу транспорта обавити
уз накнаду.
Изузетно од става 2. овог члана, корисник комуналне
услуге може свој кабасти отпад одложити поред типских
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посуда за сакупљање комуналног отпада једном месечно, и
то прве суботе у месецу, осим када временски услови то не
дозвољавају.
Вршилац комуналне услуге је у обавези да кабасти отпад
одложен на начин и у време из става 3. овог члана, сакупи и
транспортује без накнаде.
Члан 19.
Вршилац комуналне услуге је у обавези да у рециклажним центрима преузима опасни отпад из домаћинства и
рециклабилни отпад од корисника комуналне услуге, и то:
папир, картон и тетрапак; метал, стакло, пластику, текстил,
отпад од електричних и електронских производа, отпадне
гуме, истрошене батерије и акумулаторе, отпадна уља, отпадне флуоресцентне цеви, као и други рециклабилни отпад, укључујући и остали опасан отпад из домаћинства.
Члан 20.
Вршилац комуналне услуге наплаћује одговарајућу накнаду за преузимање опасног отпада од правних лица, односно предузетника, према ценовнику вршиоца комуналне
услуге.
Од физичких лица се неће наплаћивати накнада за преузимање опасног отпада из домаћинстава.
Члан 21.
Локације за рециклажне центре и трансфер станице
одређује надлежни органа Града Београда.
Члан 22.
Вршилац комуналне услуге набавља типске посуде за сакупљање комуналног отпада у потребном броју и поставља
их на јавним површинама и на начин одређен техничком
документацијом за тај објекат.
Посуде за сакупљање комуналног отпада за новоизграђене стамбене објекте набавља инвеститор тих објеката у
броју одређеном техничком документацијом, а одржавање
и замену ових посуда врши о свом трошку правно лице, односно предузетник.
Посуде за сакупљање комуналног отпада за новоизграђене пословне објекте и новоизграђене или новопостављене привремене објекте (мањи монтажни објекти, киосци,
тезге и др.) набавља инвеститор, односно власник објекта у
броју који одреди правно лице, односно предузетник који је
истовремено дужан да ове посуде о свом трошку одржава и
замењује.Инвеститор,односно власник објекта дужан је да
правном лицу, односно предузетнику пружи доказ о набавци контејнера.
У посуде за сакупљање комуналног отпада је забрањено
палити смеће, бацати жар, сипати воду или другу течност,
као и бацати отпатке који не спадају у комунални отпад.
Лице које поступи супротно забрани из претходног става овог члана и на тај начин оштети или уништи типску посуду дужно је да правном лицу, односно предузетнику накнади причињену штету.
Трошкове набавке пластичних кеса сносе сами корисници.
Члан 23.
Пражњење посуда и транспорт комуналног отпада обавља се тако да се комунални отпад не расипа приликом превоза, утовара и истовара и да се не подиже прашина.
Члан 24.
Вршилац комуналне услуге који врши сакупљање отпада, сакупља и транспортује комунални отпад до постројења
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за управљање отпадом, односно до центра за сакупљање,
складиштење, трансфер станице или постројења за третман
или одлагање комуналног отпада.
Забрањено је комунални отпад истоварати и остављати
ван места одређених у ставу 1. овог члана.
Члан 25.
Организациона јединица Градске управе надлежна за
послове саобраћаја доноси решење којим утврђује у ком периоду је могуће вршити транспорт комуналног отпада ради
обезбеђивања несметаног одвијања саобраћаја.
Члан 26.
Типске посуде за сакупљање комуналног, односно рециклабилног отпада постављају се на грађевинској парцели
корисника комуналне услуге или, у смећари или посебно
одређеном простору за те намене унутар самог објекта.
Типске посуде за сакупљање комуналног, односно рециклабилног отпада се могу постављати на површинама јавне
намене, као што су: површине намењене пешачком саобраћају и паркирању моторних возила, јавне зелене површине,
површине око објеката јавне намене, површине поред и око
стамбених и пословних зграда, неуређене површине јавне
намене, као и друге површине у јавном коришћењу, уколико нема могућности да се поставе на другом месту или да
се примени други начин за одлагање комуналног отпада, а
испуњени су услови за постављање контејнера на овим површинама.
Услове за заузимање површина наведених у ставу 2. овог
члана прописује орган надлежан за послове саобраћаја, односно јавно предузеће коме су, површине на којој се планира постављање типске посуде, дате на управљање и одржавање.
Члан 27.
Градоначелник града Београда доноси Програм сакупљања комуналног отпада за територију града Београда,
на предлог организационе једнице Градске управе Града
Београда надлежне за послове управљања комуналним отпадом, а у сарадњи са вршиоцем комуналне услуге и организационом јединицом управе градске општине надлежне
за послове управљања комуналним отпадом за територију
градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин.
Програм из става 1. овог члана садржи нарочито: План
локација за постављање типских посуда за сакупљање комуналног, односно рециклабилног отпада, начин и технологију сакупљања комуналног, односно рециклабилног отпада, врсту и тип посуда, динамику транспорта комуналног,
односно рециклабилног отпада, критеријуме за утврђивање
приоритета на уклањању отпада одложеног изван депоније,
као и друга питања.
План локација за постављање типских посуда за сакупљање комуналног, односно рециклабилног отпада из става
2. овог члана, обухвата списак локација на којима се постављају контејнери за мешовити комунални и рециклабилни
отпад, сагласности из члана 26. ове одлуке, као и одговарајуће графичке прилоге – мапе, скице и фотографије.
Члан 28.
Постављање типских посуда за сакупљање комуналног,
односно рециклабилног отпада, врши се у складу са планом
из члана 27. ове одлуке, уз претходно прибављену сагласност субјекта надлежног за управљање односно одржавање површине на којој се поставља типска посуда.
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Сагласност за постављање контејнера на јавној саобраћајној површини, вршиоцу комуналне услуге даје организациона јединица Градске управе надлежна за послове саобраћаја, док сагласност за постављање контејнера на површини
датој на управљање и одржавање другом јавном предузећу,
односно другом субјекту, даје то јавно предузеће, односно
други субјект.
Подземни контејнери се постављају на површинама
наведеним у ставу 1. или 2. овог члана, односно изводе се
одређени радови за уградњу истих на основу „Плана постављања подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019–2029. године”, а на захтев инвеститора и техничке документације која се прилаже уз исти.
У случају из става 2. овог члана, вршилац комуналне
услуге дужан је да прибави сагласност субјекта из става 2.
овог члана, на скице заузећа површине предложених локација.
Члан 29.
Уз предлог локација из Плана локација за постављање
типских посуда за сакупљање комуналног, односно рециклабилног отпада, вршилац комуналне услуге доставља субјекту из члана 25. ове одлуке и скице заузећа површина из
члана 26. ове одлуке са уцртаном локацијом за постављање
контејнера у размери 1:1.000 до 1:500, са карактеристичним
детаљима у размери 1:250 до 1:100, које су оверене од стране лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта из
области саобраћаја и саобраћајне сигнализације или грађевине. Уз предлог локације, вршилац комуналне услуге доставља и фотографски приказ локације.
Члан 30.
Измене и допуне Програма из члана 27. ове одлуке врше
се по потреби (измена начина или технологије сакупљања
отпада, измена режима саобраћаја, и др), по поступку предвиђеном за доношење програма.
V. ИНЕРТНИ И НЕОПАСНИ ОТПАД
Члан 31.
Овом одлуком уређује се и начин поступања са комерцијалним, неопасним и инертним отпадом на територији
града Београда.
Члан 32.
Комерцијални отпад јесте отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама које се у целини
или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским
пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског отпада.
Неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике
опасног отпада.
Индустријски неопасни отпад, који је по својим карактеристикама сличан комуналном и комерцијалном отпаду,
је отпад из било које индустрије или са локације на којој се
налази индустрија на територији града Београда.
Инертни отпад јесте отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или биолошким променама; не
раствара се, не сагорева или на други начин физички или
хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче
неповољно на друге материје са којима долази у контакт
на начин који може да доведе до загађења животне средине или угрози здравље људи; укупно излуживање и садржај
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загађујућих материја у отпаду и екотоксичност излужених
материја морају бити у дозвољеним границама, а посебно
не смеју да угрожавају квалитет површинских и/или подземних вода.
Члан 33.
Цена за транспорт и одлагање неопасног и инертног отпада који не спада у комунални отпад, утврђује се уговором
који корисник услуге закључује са вршиоцем комуналне
услуге, односно другим овлашћеним субјектом.
VI. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 34.
Средства за обављање комуналне делатности сакупљања, транспорта, третмана и одлагања комуналног отпада,
инертног и неопасног отпада обезбеђују се из: прихода од
продаје комуналних услуга, прихода од комуналне накнаде, прихода од концесионих накнада за обављање комуналних делатности, прихода буџета Града Београда, наменских
средстава других нивоа власти и других извора у складу са
законом.
Цену комуналне услуге из става 1. овог члана утврђује
вршилац комуналне услуге на начин утврђен законом, уз
сагласност оснивача.
Члан 35.
Корисник комуналне услуге плаћа утврђену цену за обављену комуналну услугу.
Члан 36.
Цена услуге за сакупљање, транспорт, третман и одлагање комуналног отпада за домаћинства у колективном систему становања обрачунава се по квадратном метру стамбеног простора и плаћа се месечно, с тим што се посебно
обрачунава цена услуге сакупљања и транспорта, а посебно
обрачунава цена услуге третмана и одлагања комуналног
отпада, инертног и неопасног отпада.
За подручја града Београда где је заступљен систем сакупљања отпада путем индивидуалних канти, цена услуге за
домаћинства обрачунава се по запремини индивидуалних
канти и броју пражњења у току месеца, и плаћа се месечно.
Члан 37.
Корисник комуналне услуге може привремено отказати услугу из ст. 1. и 2. овог члана, под условом да докаже
да у стамбеном простору нико неће становати месец дана
и дуже.
Пријава за привремено отказивање услуге из ст. 1. и 2.
овог члана подноси се вршиоцу комуналне услуге уз подношење доказа о испуњености услова за привремено отказивање услуге.
Члан 38.
Цена услуге за сакупљање, транспорт, третман и одлагање комуналног и комерцијалног отпада за кориснике комуналне услуге као правна лица, односно друге привредне
субјекте, обрачунава се по квадратном метру пословног
простора и отвореног пословног простора који је у функцији обављања пословне делатности, и плаћа се месечно, а за
отворени пословни простор који није у функцији обављања
пословне делатности обрачунава се по контејнеру и плаћа
се месечно.
Цена услуге из става 1. овог члана сразмерна је са трошковима пружања услуге.
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Члан 39.
Корисник комуналне услуге плаћа утврђену цену за обављену комуналну услугу.
Цена услуге из чл. 35. и 36. ове одлуке утврђује се посебним актом надлежног органа Града Београда.

Члан 46.
Вршилац комуналне услуге дужан је да на писани захтев органа оснивача, врши и ванредне послове у вези са
обављањем комуналне делатности, уз обезбеђење новчаних
средстава за те послове.

Члан 40.
Корисник комуналне услуге као правно лице, односно
предузетник дужан је да вршиоцу комуналне услуге пријави почетак коришћења комуналне услуге, одмах по отпочињању обављања делатности у том простору.
У супротном, вршилац комуналне услуге задржава право да на основу података којим располаже, у складу са Законом о заштити података о личности, евидентира корисника
из става 1. овог члана и започне наплату вршења услуге.

Члан 47.
У случају наступања непланираних или неочекиваних
поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге, вршилац комуналне услуге је дужан да у року од 24 сата о
томе обавести организациону јединицу Градске управе Града Београда надлежну за послове управљања комуналним
отпадом и да истовремено предузме мере за отклањање
узрока поремећаја.
У случају наступања околности из става 1. овог члана на
територији градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац,
Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, вршилац комуналне услуге дужан је да у истом року, поред организационе
јединице из става 1. овог члана, обавести и организациону јединицу управе градске општине надлежне за послове
управљања комуналним отпадом за територију те градске
општине.

Члан 41.
Корисник комуналне услуге као физичко лице, дужан је
да вршиоцу комуналне услуге пријави почетак коришћења
комуналне услуге, у року од осам дана од дана започињања
коришћења комуналне услуге, те да у истом року пријаву
сваку промену у вези са коришћењем ове услуге.
У супротном, вршилац комуналне услуге задржава право да на основу података којим располаже, у складу са Законом о заштити података о личности, евидентира корисника
из става 1. овог члана и започне наплату вршења услуге.
Члан 42.
Корисник комуналне услуге као правно лице, односно
предузетник, има право да привремено откаже коришћење комуналне услуге из члана 2. ове одлуке под условом да
докаже да у пословном простору неће обављати делатност
месец дана и дуже.
У случају из става 1. овог члана, корисник комуналне
услуге је дужан да обавести вршиоца комуналне услуге најкасније 15 дана пре престанка коришћења услуге и достави
акт правног лица, односно предузетника којим се прекида
процес рада у правном лицу, као и акт надлежносг органа,
и да наведе обрачунски период у ком неће користити комуналну услугу.
Чињеница из става 1. овог члана доказује се у складу са
законом.
Члан 43.
Корисник комуналне услуге је дужан да вршиоцу комуналне услуге омогући вршење комуналне услуге у складу са
законом и овом одлуком.
Члан 44.
У случају да физичка и правна лица имају потребу за
додатним активностима пружаоца услуге на сакупљању,
транспорту, третману и одлагању комуналног отпада, закључују уговор са вршиоцем комуналне услуге и за то плаћају одговарајућу накнаду према ценовнику вршиоца комуналне услуге.
VII. НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 45.
Вршилац комуналне услуге дужан је да организује свој
рад и пословање на начин којим се обезбеђује трајно и несметано пружање комуналне услуге корисницима услуге и у
складу са одредбама ове одлуке обезбеди прописани обим и
квалитет услуге.

Члан 48.
Вршилац комуналне услуге дужан је да предузима мере
одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности.
VIII. НАДЗОР
Члан 49.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за управљање комуналним отпадом.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке у делу који се односи на поверене послове, врши организациона јединица
Градске управе Града Београда надлежна за послове инспекцијског надзора.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке, врши организациона јединица управе градске општине надлежна за послове
комуналне инспекције.
Контролу примене ове одлуке и комунално-полицијске
послове, у складу са Законом о комуналној полицији врши
комунална полиција.
IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај вршилац комуналне делатности, правно лице, ако:
1) корисницима комуналне услуге не обезбеди одвојено
сакупљање рециклабилног комуналног отпада у складу са
чланом 14. став 1. ове одлуке;
2) не обавести кориснике комуналне услуге о начину
одвојеног сакупљања комуналног отпада у складу са чланом 14. став 2. ове одлуке;
3) комунални, односно рециклабилни отпад не сакупља
и/или не транспортује одвојено и организовано (члан 16);
4) комунални, односно рециклабилни отпад не сакупља
према динамици из члана 12. у вези чл. 27. и 18. ове одлуке;
5) не сакупи и не транспортује кабасти отпад (члан 18.
став 4);
6) ако у рециклажним центрима не преузима опасни
отпад из домаћинства и рециклабилни отпад од корисника
(члан 19);
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7) не одреди време и место за постављање канти за сакупљање отпада или за то не прибави сагласност организационе једнице Градске управе Града Београда надлежне за
послове управљања комуналним отпадом (члан 7. ст. 1. и 2);
8) пражњење посуда и транспорт комуналног отпада
обавља супротно члану 23. ове одлуке;
9) комунални отпад истовара и оставља ван за то одређених места ( члан 24);
10) не предузима мере одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме (члан 48).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно
лице у правном лицу новчаном казном од 15.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000 динара.
Члан 51.
Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај друго правно лице, ако:
1) не постави канте, у време и на место одређено у складу са чланом 7. став 2. ове одлуке;
2) не врши селекцију комуналног отпада ради рециклаже или га не одлаже у типске посуде (члан 13. став 1);
3) комунални отпад који се по својој вредности и карактеристикама може поново користити, одвојено не разврстава на месту настанка (члан 13. став 2);
4) меша рециклабилни отпад са мешовитим комуналним отпадом (члан 15);
5) са кабастим и опасним отпадом из домаћинства не
поступа у складу са чланом 18. став 2. ове одлуке;
6) не поступа у складу са чланом 22. став 2. ове одлуке;
7) поступи супротно забрани из члана 22. став 5. ове
одлуке;
8) вршиоцу комуналне услуге не омогући вршење комуналне услуге (члан 43)
9) комунални отпад истовара и оставља ван за то одређених места (члан 24);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 15.000 динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко
лице новчаном казном од 10.000 динара.
Члан 52.
Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се
корисник комуналне услуге правно лице:
1) не одржава или не замењује канту за сакупљање отпада (члан 8. став 1);
2) кесе са отпадом не одложи на место и у време које
одреди организациона једница градске управе Града Београда надлежна за послове управљања комуналним отпадом (члан 9);
3) вршиоцу комуналне услуге не пријави почетак коришћења комуналне услуге, или не пријави одмах по отпочињању обављања делатности (члан 40).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 40.000 динара.
За прекршај из става 1. тач. 1–3. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном од 5.000 динара.
За прекршаје из чл. 50–52. комунални инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршајни налог у складу
са законом.
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X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Програм мера превенције стварања отпада од пластичних кеса, са планом за његово спровођење, донеће се у року
од 12 месеци од датума ступања на снагу ове одлуке.
Члан 54.
План постављања подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019–2029. године, донеће се у
року од 12 месеци од датума ступања на снагу ове одлуке.
Члан 55.
Програм сакупљања комуналног отпада за територију града Београда, доноси градоначелник града Београда у
року од шест месеци од датума ступања на снагу ове одлуке.
Члан 56.
Одредбе Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист
Града Београда”, бр. 27/02, 11/05, 6/10 – др. пропис, 2/11,
10/11 – др. пропис, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15 и 19/17), које су
у супротности са одредбама ове одлуке, ступањм на снагу
ове одлуке, престају да важе.
Члан 57.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивљња у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 352-458/19-С, 25. јула 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Градоначелник града Београда, 14. августа 2019. године, на
основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине
(„Службени 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 буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18 и 31/19) и члана 52. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, 17/16 – одлука
УС и 60/19), а у складу са Програмом заштите животне средине („Службени лист Града Београда”, број 72/15), Одлуком о
буџету града Београда за 2019. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 118 /18, 9/19 и 61/19), Решењем о оснивању
Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 61/09), акта Министарства заштите животне средине Републике Србије број 401-0000068/2019-02 од 17. јануара 2019. године и број 401-00-68/1902 од 6. августа 2019. године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПР ОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА
2019. ГОДИНУ
I
У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине Града Београда за 2019. годину
(„Службени лист Града Београда”, број 3/19), мења се:
Тачка I став 2, и гласи:
„Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2019. године планирана су Одлуком
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о буџету Града Београда за 2019. годину („Службени лист
Града Београда”, бр. 118 /18, 9/19 и 61/19) у укупном износу
976.412.303,00 динара, у оквиру раздела 09 – Секретаријат
за заштиту животне средине, и то:
– извор финансирања 01 – приходи из буџета, функције:
510 –Управљање отпадом; 530 – Смањење загађености; 540
– Заштита биљног и животињског света и крајолика и 550 –
Заштита животне средине – истраживање и развој у износу
од 799.766.388,00 динара;
– извор финансирања 06 – текуће донације од међународних организација, функције: 550 – Заштита животне
средине – истраживање и развој у износу од 3.466.603,00
динара;
– извор финансирања 09 – примања од продаје нефинансијске имовине, функције: 540 – Заштита биљног и
животињског света и крајолика и 550 – заштита животне
средине – истраживање и развој у износу од 90.000.000,00
динара;
– извор финансирања 13 – нераспоређени вишак прихода из претходних година, функције: 510 – Управљање отпадом; 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика и 550 – заштита животне средине – истраживање и
развој у износу од 49.240.000,00 динара;
– извор финансирања 15 – неутрошена средства донација из ранијих година, функције: 540 – Заштита биљног и
животињског света и крајолика и у износу од 33.939.312,00
динара.
II
Тачка II Програма, мења се у делу „Намена Активност/
назив плана, програма или пројекта”, тако што се под редним бројем:
„6. Израда студије: „Утицај нових дрвореда на квалитет
животне средине у Београду”, мења се износ, тако да уместо
„(5.124.000,00 динара)”, треба да стоји „(3.765.600,00 динара)”.
„7. Израда студије: „Утицај квалитета садница на успех
оснивања заштитних плантажа и „Бафер зона” на подручју територије Београда, мења се износ, тако да уместо
„(5.880.000,00 динара)”, треба да стоји „(5.760.000,00 динара)”.
„12. Мониторинг гасова са ефектом стаклене баште на
територији Београда са коришћењем густе мреже сензора
(3.840.000,00 динара)” – брише се.
„15. Реализација активности на управљању заштићеним природним добрима, мења се износ, тако да уместо
„(143.419.532,00 динара)”, треба да стоји „(143.716.376,00 динара).
– Програм управљања заштићеним подручјем „Три храста
лужњака – Баре”, мења се износ, тако да уместо „(2.026.556,00
динара)”, треба да стоји „(2.323.400,00 динара)”.
„16. Спровођење мера адаптације на климатске промене –
пошумљавање, мења се износ, тако да уместо „(100.409.346,00
динара)”, треба да стоји „(74.601.124,00 динара)”.
„24. Израда техничке документације за изградњу транспортног система за пренос топлотне енергије од постројења
за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у Винчи до топлане Коњарник (32.400.000,00 динара)” –
брише се.
„30. Опремање рециклажних центара на територији града Београда (48.000.000,00 динара)” – брише се.
„37. Набавка возила за сакупљање рециклабилног отпада (50.000.000,00 динара), мења се износ, тако да уместо
„(50.000.000,00 динара)”, треба да стоји „(41.667.000,00 динара)”.
„38. Набавка опреме и механизације за управљање отпадом – контејнери (14.000.000,00 динара), мења се износ, тако да уместо „(14.000.000,00 динара)”, треба да стоји
„(11.667.000,00 динара)”.
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„41. Услуге промоције и популаризације значаја заштите
животне средине (6.000.000,00 динара)” – брише се.
„43. Јавни конкурс НВО – еколошки пројекти мења се
износ, тако да уместо „(15.000.000,00 динара)”, треба да стоји „(15.001.000,00)”.
„47. Пројекат јавно-приватног партнерства Града Београда у пружању услуге третмана и одлагања комуналног
отпада (100.000,00 динара)” – брише се.
„49. Технички преглед изведених радова ради прикључења грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем
природног гаса, мења се износ, тако да уместо „(330.000,00
динара)”, треба да стоји „(582.000,00 динара)”.
„50. Прикључење грејних инсталација објеката на
дистрибутивни систем природног гаса, мења се износ,
тако да уместо „(12.096.303,00 динара)”, треба да стоји
„(12.329.869,00 динара)”.
„51. Надзор над извођењем радова на прикључењу грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем природног гаса, мења се износ, тако да уместо „(124.968,00 динара)”, треба да стоји „(180.968,00 динара)”.
„54. Израда техничке документације за реконструкцију
унутрашњих инсталација радијаторског грејања, топловода
и повезивање на систем даљинског грејања комплекса ЈКП
„Градска чистоћа” на локацији Мије Ковачевића 4 у Београду (5.834.400,00 динара)” – брише се.
„55. Израда Плана детаљне регулације за изградњу вода
35 kv од TS 35/10 kv до подручја санирарне депоније Винча ГО Гроцка (8.889.415,00 динара), мења се назив и износ,
тако да гласи: „Израда ПДР за изградњу водова 35 kv од ТС
35/10 kv Винча до подручја санитарне депоније Винча градске општине Звездара и Гроцка (9.517.794,00 динара)”.
„56. URBforDAN – „Управљање и коришћење урбаних
шума као природног наслеђа у градовима Дунавског региона”, мења се износ, тако да уместо „(11.467.398,00 динара)”,
треба да стоји „(9.836.194,00 динара)”.
„57. Накнаде трошкова у поступку јавних набавки мења
се износ, тако да уместо „(4.560.000,00 динара)”, треба да
стоји „(3.780.000,00 динара)”.
У тачки II, у делу „Намена Активност/назив плана, програма или пројекта”, после редног броја 57, додају се нове
активности под редним бројем:
„58. Израда техничке документације за енергетску санацију зграде ЈП „Ада Циганлија” на Ади Циганлији у Београду (5.000.000,00 динара).
У складу са закљученим Споразумом о пословној сарадњи, а на основу дописа ЈП „Ада Циганлија” V-01 број 401.149/19 од 20. маја 2019. године, приступиће се изради техничке документације за енергетску санацију зграде ЈП „Ада
Циганлија” на Ади Циганлији у Београду.
„59. Студија састојинског и здравственог стања шумских екоситема у оквиру ЈП „Ада Циганлија” (1.000.000,00
динара).
У складу са закљученим Споразумом о пословној сарадњи, а на основу дописа ЈП „Ада Циганлија” V-01 број 401.149/19 од 20. маја 2019. године, приступиће се изради Студије састојинског и здравственог стања шумских екоситема у
оквиру ЈП „Ада Циганлија”.
„60. Истраживање метода индикативних мерења нивоа
буке у животној средини (7.500.000,00 динара).
Како је проблем повећаног нивоа буке у животној средини у Београду све израженији, Секретаријат за заштиту
животне средине планира да постављањем сензора за мерење буке на локацијама које су препознате као „жаришта”
и формирањем платформе за контролу и управљање системом за надзор буке обезбеди даљинско праћење нивоа буке,
надзор стања и радних параметара сензора, да прикупља
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податке са сензора, обрађује их и омогући да организационе јединице Града надлежне за контролу прекорачења нивоа буке поступе у оквиру својих надлежности.
„61. Набавка опреме за истраживање метода индикативних мерења нивоа буке у животној средини (15.000.000,00
динара).
Како је проблем повећаног нивоа буке у животној средини у Београду све израженији, Секретаријат за заштиту
животне средине планира да постављањем сензора за мерење буке на локацијама које су препознате као „жаришта”
и формирањем платформе за контролу и управљање системом за надзор буке обезбеди даљинско праћење нивоа буке,
надзор стања и радних параметара сензора, да прикупља
податке са сензора, обрађује их и омогући да организационе јединице Града надлежне за контролу прекорачења нивоа буке поступе у оквиру својих надлежности.
„62. Израда Плана детаљне регулације саобраћајнице
Широки пут, градска општина Земун (638.000,00 динара).
Решењима градоначелника града Београда, бр. 5014180/13-Г од 17. јуна 2016. године и 501-6087/13-Г од 3.
септембра 2018. године, одређене су локације за изградњу
рециклажних центара и трансфер станицe на територији града Београд. Једна од локација је и локација „Широки
пут”, на катастарској парцели 711/1 КО Батајница, градска
општина Земун. С тим у вези, ЈКП „Градска чистоћа” поднела је захтев Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове за потврђивање „Пројекта парцелације катастарске
парцеле 711/1 КО Батајница”. У одговору на поднети захтев
наведено је да није могуће извршити парцелацију катастарске парцеле 711/1 КО Батајница, јер иста нема директан излаз на јавну саобраћајну површину, у складу са правилима
из ПГР-а, с обзиром да се приступ остварује преко некатегорисаног пута на парцели 5521/2 КО Батајница, те Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове није био у могућности да потврди наведени пројекат.
Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине покренуо је иницијативу за израду Плана детаљне регулације саобрћајнице (некатегорисани пут – Широки пут) од насеља Батајнице, дуж дела привредне зоне,
источно од ауто-пута Београд – Нови Сад, ГО Земун, а којим би био омогућен директан приступ катастарске парцеле
711/1 КО Батајница на јавну саобраћајницу.
„63. Накнада за ревизију (стручну контролу) пројекта
за грађевинску дозволу за изградњу потпорне грађевине на
депонији Винча (600.000,00 динара).
Имајући у виду чињеницу да је припремљен пројекат за
грађевинску дозволу, по коме се изводе радови на изградњи
потпорне грађевине на депонији Винча, исти подлеже ревизији (стручној контроли) комисије коју образује министар
надлежан за послове грађевинарства. Трошкове ревизије
сноси инвеститор, а висину утврђује министар надлежан за
послове грађевинарства.
„64. Набавка ђубријера за комунални отпад и рециклабилни отпад (5.000.000,00 динара).
Послови планирања и организовања управљања комуналним отпадом врше се у Секретаријату за заштиту животне средине. Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа”, чији је оснивач Град Београд, између осталих, врши и
послове сакупљања комуналног, инертног и неопасног отпада.
Предвиђено је да унапређени систем управљања отпадом, између осталог, обухвата постављање посуда за сакупљање комуналног и рециклабилног отпада (папир, пластика, метал, стакло, мешани комунални отпад), проширење
обухвата сакупљање комуналног отпада, проширење броја
зелених острва и набавку возила за сакупљање разврстаног отпада. У ту сврху, ЈКП „Градска чистоћа” спроводи

16. август 2019.

поступак јавне набавке ђубријера за комунални отпад, као
и ђубријере за рециклабилни отпад (систем одвојеног сакупљања отпада), а Град Београд обезбеђује средства. По закључењу уговора ЈКП „Градска чистоћа” са добављачем, као
и испоруком ђубријера, неопходне документације о реализацији уговора, извршиће се пребацивање средстава ЈКП
„Градска чистоћа”.
„65. Набавка подземних контејнера (50.000.000,00 динара).
Послови планирања и организовања управљања комуналним отпадом врше се у Секретаријату за заштиту животне средине. Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа”, чији је оснивач Град Београд, између осталих, врши и
послове сакупљања комуналног, инертног и неопасног отпада.
Предвиђено је да унапређени систем управљања отпадом, између осталог, обухвата постављање посуда за систем
одвојеног сакупљања комуналног отпада (папир, пластика, метал, стакло, мешани комунални отпад), проширење
обухвата сакупљање комуналног отпада, проширење броја
зелених острва и набавку возила за сакупљање разврстаног отпада. У ту сврху, ЈКП „Градска чистоћа” спроводи поступак јавне набавке подземних контејнера, а Град Београд
обезбеђује средства. По закључењу уговора ЈКП „Градска
чистоћа” са добављачем, односно испоруком и уградњом
подземних контејнера и достављања неопходне документације о реализацији уговора, извршиће се пребацивање
средстава ЈКП „Градска чистоћа”.
„66. Таксе за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената (20.000,00 динара).
Имајући у виду чињеницу да је припремљен пројекат за
грађевинску дозволу, по коме се изводе радови на изградњи
потпорне грађевине на депонији Винча, исти подлеже плаћању такси за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињене процедуре
у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
„67. Прикључење објекта ОШ „Вук Караџић” на дистрибутивни систем природног гаса (3.600.000,00 динара).
Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости („Службени лист Града Београда, број
65/15). Програм заштите животне средине („Службени
лист Града Београда”, број 72/15) Закон о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), План квалитета ваздуха за агломерацију Београд („Службени лист Града
Београда”, бр. 5/16), Упутство о утврђивању критеријума за
одабир приоритетних објеката у јавној својини Града Београда за гашење котларница, ради прикључења грејних
инсталација објеката на систем даљинског грејања или на
дистрибутивни систем природног гаса и утврђивању процедура за пренос средстава за ове намене („Службени лист
Града Београда”, број 25/19).
На основу Оријентационог плана, за изградњу прикључка на дистрибутивни систем природног гаса, објекат предметне школе је препознат као приоритет.
„68. Извођење унутрашње грејне инсталације у ОШ „Вук
Караџић” (5.520.000,00 динара).
Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости („Службени лист Града Београда, број
65/15). Програм заштите животне средине („Службени
лист Града Београда”, број 72/15) Закон о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), План квалитета ваздуха за агломерацију Београд („Службени лист Града
Београда”, број 5/16), Упутство о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката у јавној својини града
Београда за гашење котларница, ради прикључења грејних
инсталација објеката на систем даљинског грејања или на
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дистрибутивни систем природног гаса и утврђивању процедура за пренос средстава за ове намене („Службени лист
Града Београда”, број 25/19).
На основу Оријентационог плана, за изградњу унутрашње грејне инсталације, објекат предметне школе је препознат као приоритет.
„69. Прикључење објекта ОШ „Доситеј Обрадовић” на
дистрибутивни систем природног гаса (3.456.000,00 динара).
Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости („Службени лист Града Београда”, број
65/15). Програм заштите животне средине („Службени
лист Града Београда”, број 72/15) Закон о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), План квалитета ваздуха за агломерацију Београд („Службени лист Града
Београда”, број 5/16), Упутство о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката у јавној својини града
Београда за гашење котларница, ради прикључења грејних
инсталација објеката на систем даљинског грејања или на
дистрибутивни систем природног гаса и утврђивању процедура за пренос средстава за ове намене („Службени лист
Града Београда”, број 25/19).
На основу Оријентационог плана, за изградњу прикључка на дистрибутивни систем природног гаса, објекат предметне школе је препознат као приоритет.
„70. Извођење унутрашње грејне инсталације у ОШ „Доситеј Обрадовић” (5.347.200,00 динара).
Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости („Службени лист Града Београда, број
65/15). Програм заштите животне средине („Службени
лист Града Београда”, број 72/15) Закон о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), План квалитета ваздуха за агломерацију Београд („Службени лист Града
Београда”, број 5/16), Упутство о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката у јавној својини Града
Београда за гашење котларница, ради прикључења грејних
инсталација објеката на систем даљинског грејања или на
дистрибутивни систем природног гаса и утврђивању процедура за пренос средстава за ове намене („Службени лист
Града Београда”, број 25/19).
На основу Оријентационог плана, за изградњу унутрашње грејне инсталације, објекат предметне школе је препознат као приоритет.
„71. Пројекат „Clever cities” – заједничко осмишљавање еколошких решења прилагођених на локалном нивоу
(3.466.603,00 динара).
Пројекат „Clever cities” – заједничко осмишљавање еколошких решења прилагођених на локалном нивоу (Co-designing Locally tailored Ecological solutions for Value added,
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socially inclusive Regeneration in Cities), који 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 пратилац на пројекту и 19. јула 2018. године, потписао је Уговор (GRANT
AGREEMENT NUMBER — 776604 — CLEVER Cities) 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 невладина организација Центар за експерименте и урбане
студије (ЦЕУС).”
„72. Израда апликације „Моје дрво за град Београд”
(32.155.200,00 динара)
Секретаријат за заштиту животне средине обавља
изворне и поверене послове заштите и унапређења животне средине који се, између осталог, односе на праћење квалитета животне средине, предузимање мера и управљање
активностима у областима утврђеним законом и другим
прописима донетим на основу закона. Учествује у реализацији утврђене политике заштите и унапређења животне
средине у граду Београду, а кључни фактор у реализацији
активности једне модерне управе је примена модерних информационих и телекомукационих технологија.”
III
На активности обухваћене Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града
Београда за 2019. годину, прибављена је сагласност Министраства заштите животне средине број 401-00-00068/201902 од 17. јануара 2019. године и број 401-00-68/19-02 од 6.
августа 2019. године.
IV
Ове измене и допуне програма се објављују у „Службеном листу Града Београда” и на интернет-страници Града.
Градоначелник града Београда
Број 501-5793/19-Г, 14. августа 2019. године
Градоначелник
Зоран Радојичић, ср.

ПОК А ЗАТЕ Љ
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ЈУЛУ 2019. ГОДИНЕ
Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава кориснике да смањење потрошачких цена у граду Београду, у
јулу 2019. године износи 0,3% у односу на претходни месец.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу
Број XI-06-053-76/19, 13. августа 2019. године
Руководилац Сектора
Јово Самарџић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Одлука о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда
за 2019. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Показатељ потрошачких цена у јулу 2019. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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