
Градоначелник града Београда, 27. јануара 2021. године, 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 и 142/20) и члана 
52. Статута Града Бeограда („Службeни лист Града Бeограда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – 
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), а у складу са Програмом заштитe животнe срeдинe („Службeни 
лист Града Бeограда”, број 72/15), Одлуком о буџeту Града Бeограда за 2021. годину („Службeни лист Града Бeограда”, број 
137/20), Рeшeњeм о оснивању Буџeтског фонда за заштиту животнe срeдинe Града Бeограда („Службeни лист Града Бeо-
града”, број 61/09), Финансијским планом прихода и расхода Сeкрeтаријата за заштиту животнe срeдинe за 2021. годину и 
актом Министарства заштитe животнe срeдинe Рeпубликe Србијe број 401-00-1481/2020-02 од 29. децембра 2020. године, 
донeо јe

ПР ОГРАМ

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 ква-
литета ваздуха 
на територији 

Београда
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Наставак реализације Програма контроле ваздуха 
на територији Београда из 2020. године. Кон-
трола квалитета чинилаца животне средине, као 
законска обавеза јединице локалне самоуправе, 
врши се систематским праћењем стања животне 
средине, односно вредности индикатора и нега-
тивних утицаја на животну средину, праћења мера 
и активности које се предузимају у циљу смањења 
негативних утицаја на квалитет животне средине 
и здравље људи. Реализација Програма контроле 
квалитета ваздуха на територији Београда, као 
законске обавезе Града, врши се мерењем загађу-
јућих материја у ваздуху пореклом од стационар-
них извора загађивања и од покретних извора 
загађивања 

 Праћење утицаја 
загађеног ваздуха 
на здравље људи и 
животну средину у 

оквиру Локалне мреже 
мерних станица и мер-
них места за праћење 

квалитета ваздуха.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 40.430.000,00 

 01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

39.323.700,00

2. План квалитета 
ваздуха

Наставак реализације из 2020. године. План ква-
литета ваздуха је основни документ за управљање 
квалитетом ваздуха на локалном нивоу. Његовом 
израдом омогућава се практично решавање про-
блема квалитета амбијенталног ваздуха у зонама, 
агломерацијама. Доноси га надлежни орган 
јединице локалне самоуправе у зонама и агломе-
рацијама у којима је ваздух треће категорије, 
односно када загађење ваздуха превазилази 
ефекте мера које се предузимају, односно када 
је угрожен капацитет животне средине и/или 
постоји стално загађење ваздуха на одређеном 
простору

Постизање утврђене 
граничне или циљне 

вредности у роковима 
предвиђеним

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 6.930.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 9.980.000,00 
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3.

Технички пре-
глед изведених 

радова ради 
прикључења 

грејних инстала-
ција објеката на 
дистрибутивни 
систем природ-

ног гаса

Градски завод за вештачења ће урадити технички 
преглед унутрашњих гасних инсталација са гасним 
генератором и топловодном и електро-инсталацијом 
ради прикључења објеката ОШ „Владимир Роловић” 
на дистрибутивни систем природног гаса. Наставак 
реалиазције из 2020. године.

Потврда квалитета 
изведених радова и 
добијање употребне 

дозволе за радове 
који су у функцији 

побољшања квалитета 
ваздуха 

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за стра-
тешко планира-
ње, управљање 

пројектима 
и климатске 

промене

 21.708,00 

 01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 217.080,00 

4.

Прикључење 
грејних инстала-
ција објекта ОШ 
„Бранко Радиче-
вић”, Бољевци, 
на дистрибу-
тивни систем 

природног гаса

На основу Упутства о утврђивању критеријума за 
одабир приоритетних објеката у јавној своји-
ни 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), Стручно радно 
тело је извршило бодовање и предложило да 
Оријентационим планом гашења котларница 
буде обухваћен објекат ОШ «Бранко Радичевић», 
Бољевци, ради прикључења на дистрибутивни 
систем природног гаса

Смањење загађења 
ваздуха из индивиду-

алних ложишта

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за стра-
тешко планира-
ње, управљање 

пројектима 
и климатске 

промене

 3.155.400,00 

 01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 1.000,00 

5.

Прикључење 
грејних инста-
лација објекта 
ОШ „Душан 

Вукасовић Дио-
ген”, Бечмени, на 
дистрибутивни 
систем природ-

ног гаса

На основу Упутства о утврђивању критеријума за 
одабир приоритетних објеката у јавној своји-
ни 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), Стручно радно тело је 
извршило бодовање и предложило да Оријентаци-
оним планом гашења котларница буде обухваћен 
објекат ОШ „Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен, 
ради прикључења на дистрибутивни систем 
природног гаса 

Смањење загађења 
ваздуха из индивиду-

алних ложишта

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за стра-
тешко планира-
ње, управљање 

пројектима 
и климатске 

промене

 3.557.040,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 1.000,00 

6.

Прикључење 
грејних инстала-
ција објекта ОШ 
„Вук Караџић”, 

Сурчин на 
дистрибутивни 
систем природ-

ног гаса

На основу Упутства о утврђивању критеријума 
за одабир приоритетних објеката у јавној својини 
Града Београда за гашење котларница, ради при-
кључења 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), Стручно радно тело је извр-
шило бодовање и предложило да Оријентационим 
планом гашења котларница буде обухваћен објекат 
ОШ „Вук Караџић”, Сурчин на дистрибутивни 
систем природног гаса 

Смањење загађења 
ваздуха из индивиду-

алних ложишта

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за стра-
тешко планира-
ње, управљање 

пројектима 
и климатске 

промене

 7.670.100,00 

 01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 1.000,00 

7.
Учешће у 

капиталу СРЦ 
„Ташмајдан”

Улагање у капитал СРЦ „Ташмајдан” се врши у циљу 
смањења утицаја ниво загађујућих материја у ваздух, 
ради развоја здравог и безбедног окружења и смање-
ња утицаја штетних фактора на животну средину и 
здравље људи. 

Смањење загађења 
ваздуха из индивиду-

алних ложишта

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за стра-
тешко планира-
ње, управљање 

пројектима 
и климатске 

промене

 54.000.000,00 

 01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 

Управљање отадом

8.

Техничка 
контрола про-

јектно техничке 
документације 
за изградњу и 

опремање тран-
сфер станице на 
територији ГО 

Младеновац 40
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00
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У току је израда пројектно техничке документа-
ције за изградњу и опремање трансфер станице на 
територији ГО Младеновац, за коју је неопходно 
извршити техничку контролу пројекта, по законом 
утврђеној процедури.

Контрола усаглашено-
сти израђене техничке 

документације са 
прописима и потврда 
квалитета изведених 

радова и добијање 
употребне дозволе 

Секретаријат 
за заштиту 

животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 

отпадом

 600.000,00 

 01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 600.000,00 

9.

Израда Локалног 
плана упра-

вљања отпадом 
града Београда 

2021.– 2030.

Законом о управљању отпадом, прописано је да 
Скупштина јединице локалне самоуправе доноси 
локални план управљања отпадом којим дефинише 
циљеве управљања отпадом на својој територији у 
складу са Националном стратегијом.
Локални план се доноси за период од 10 година, а 
поново се разматра сваких пет година и по потреби 
ревидира и доноси за наредних 10 година. 
Имајући у виду да Национална стратегија управља-
ња отпадом није донета (усвојена), а представља 
основ за доношење Локалног плана, продужен је рок 
за извршење закљученог уговора ради усаглашавања 
текста Локалног плана и текста Стратешке процене 
утицаја на животну средину, са Националном 
стратегијом управљања отпадом, као обавезом 
извршиоца. 

Успостављање система 
и организације 

управљања комунал-
ним, инертним и 

неопасним отпадом на 
начин којим се обезбе-
ђују најмањи ризици и 
опасности по животну 

средину и услови за 
превенцију настајања 
отпада, поновно иско-
ришћење и рециклажа 
отпада, искоришћење 

корисних својстава 
отпада, одлагање, ако 
не постоји друго одго-
варајуће решење, као 
и развијање свести о 
управљању отпадом.

Секретаријат 
за заштиту 

животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 

отпадом

 1.548.000,00 

 01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 7.800.000,00 
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10.

Израда ПДР 
центра за 

управљање 
комуналним 

отпадом – тран-
сфер станице у 

Младеновцу 

Наставак реализације из 2020. године. Уговором 
о ЈПП у пружању услуге третмана и одлагања 
комуналног отпада дефинисано је да отпад и 
са територије ГО Младеновац и ГО Сопот, буде 
делимично разврставан и претовар ће се вршити на 
локацији у Младеновцу. Локалним планом предви-
ђена је изградња трансфер станице у Младеновцу с 
обзиром да се изградњом исте, смањују трошкови 
транспорта отпада. Решењем градоначелника града 
Београда одређене су локације центара за сакупљање 
отпада – рециклажних центара и трансфер станица 
на територији града Београда, за које је потребно 
урадити техничку документацију. 
Наведеним Решењем одређена је локација за изград-
њу трансфер станице, на локацији Пут Младеновац– 
Дубона, КП 4638 КО Влашка, ГО Младеновац, на 
којој се тренутно налази дивља депонија. 

Стварање услова за 
изградњу центра 
за управљање ко-

муналним отпадом 
– трансфер станице у 

Младеновц

Секретаријат 
за заштиту 

животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 

отпадом

 558.547,00 

 01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 1.675.640,00 

11

Израда Плана 
детаљне регула-
ције саобраћај-
нице Широки 

пут Градска 
општина Земун 

 Наставак реализације из 2020. године. Решењима 
Градоначелника града Београда, одређене су лока-
ције за изградњу рециклажних центара и трансфер 
станицe на територији града Београд. Једна од 
локација је и локација „Широки пут”, на катастар-
ској парцели 711/1 КО Батајница, Градска општина 
Земун, за шта је претходно потребно ирадитиПлана 
детаљне регулације саобрћајнице (некатегорисани 
пут– Широки пут).

Стварање услова 
за омогућавање 

директног приступа 
катастарској парцели 
711/1 КО Батајница на 
јавну саобраћајницу.

Секретаријат 
за заштиту 

животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 

отпадом

 4.555.396,00 

 01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 6.741.551,00 

12

План за 
постављање 
подземних 

контејнера за 
селекцију отпада 

и рециклажу у 
периоду 2019-
2029. године 

На основу законом утврђених обавеза, Град Београд 
као јединица локалне самоуправе, организује упра-
вљање комуналним односно инертним и неопасним 
отпадом, обезбеђује организационе, материјалне и 
друге услове за изградњу, одржавање и функцио-
нисање комуналних објеката и за техничко и тех-
нолошко јединство система и уређује и обезбеђује 
обављање комуналних делатности и њихов развој.
Веома важан сегмент управљања отпадом предста-
вља 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 смање-
њу количина комуналног отпада и повећању степена 
селекције отпада ради рециклаже. Неопходно је 
омогућити свим корисницима комуналне услуге 
на територији града Београда, вршење селекције 
отпада, постављањем посуда за сакупљање рецикла-
билног отпада. 

Достизање одговарају-
ћег степена рецилаже

Секретаријат 
за заштиту 

животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 

отпадом

 6.579.840,00 

 01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 6.000.000,00 

13

Израда про-
јектно техничке 
документације 
за изградњу и 

опремање тран-
сфер станице на 
територији ГО 

Младеновац

 Наставак реализације из 2020. године. Локалним 
планом предвиђена је изградња трансфер станице у 
Младеновцу обзиром да се изградњом исте, смањују 
трошкове транспорта отпада. Решењем градоначел-
ника града Београда, одређене су локације центара 
за сакупљање отпада – рециклажних центара и тран-
сфер станица на територији града Београда, за које је 
потребно урадити техничку документацију. 
Наведеним Решењем одређена је локација за изград-
њу трансфер станице, на локацији Пут Младеновац– 
Дубона, КП 4638 КО Влашка, ГО Младеновац, на 
којој се тренутно налази дивља депонија. 

На основу техничке 
документације, ће се 
изградити и ставити 
у функцију трансфер 

станица у Младе-
новцу.

Секретаријат 
за заштиту 

животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 

отпадом

 3.654.000,00 

 01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 7.668.000,00 

14
Учешће у капи-
талу ЈКП „Град-

ска чистоћа“

Послови планирања и организовања 
подразумевају унапређење система управљања 
отпадом, између осталог, постављањем контејнера 
за систем одвојеног сакупљања комуналног отпада 
(папир, пластика, метал, стакло, мешани комунални 
отпад), проширењем обухвата сакупљања кому-
налног отпада, проширењем броја зелених острва, 
набавку опреме и механизације која се користи за 
маневрисање отпадом у циљу третмана отпада, као 
возила за сакупљање разврстаног отпада. У ту сврху, 
ЈКП „Градска чистоћа” извршиће набавку адекватне 
опреме за достизање наведених циљева.

Повећање капацитета 
система за управљање 
комуналним отпадом 

у граду Београду

Секретаријат 
за заштиту 

животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 

отпадом

 
436.500.000,00 

 09 – 
примања 

од продаје 
нефинан-

сијске 
имовине 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 60.000.000,00 

15

Санација одлага-
лишта отпада на 
територији града 

Београда

У складу са Локалним планом управљања отпадом 
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 от-
пада која стихијски настају на неуређеним и другим 
површинама.

 Планирана санација 
ових одлагалишта, као 
континуирани процес, 

треба да доведе до 
трајног решења 

проблема. 

Секретаријат 
за заштиту 

животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 

отпадом

 10.000.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 9.999.155,00 
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Израда софтвера 
за реализацију 

пројекта ЈПП за 
пружање услуге 

третмана и одла-
гање комуналног 

отпада

 

У складу са чланом 43. и прилогом 30. Уговора 
о ЈПП од 29.09.2017. године, а у вези пружање 
услуге третмана и одлагања комуналног отпада, 
град Београд је одговоран за Привремена про-
јектна плаћања и Пројектна плаћања приватном 
партнеру („Бео чиста енергија”) у погледу услуге 
третман и одлагања отпада. Поменуто плаћање је 
у директној вези са врстом и количином отпада 
која ће град Београд преко ЈКП „Градска чистоћа” 
предавати приватном партнеру на депонији 
Винча. Ради израде неопходне документације за 
сакупљање и транспорт отпада, израде извештаја 
о врсти и количини отпада на дневном, месечном 
и годишњем нивоу, неопходно је израдити 
посебан Софтвера. Софтвер треба да обезбеди 
електронску израду Путног налога, Протокола о 
мерењу и Документ о кретању отпада, синхро-
низацију информација са системом оператера на 
депонији, мултикориснички ниво апликације, 
формирање базе података о врсти и количини от-
пада, израду извештаја о сакупљању и транспорту 
отпада.

Евидентирање подата-
ка о врсти и количини 
отпада, израду изве-
штаја о сакупљању и 
транспорту отпада.

Секретаријат 
за заштиту 

животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 

отпадом

 27.001.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 1.000,00 

17
ЈПП-третман и 
одлагања кому-
налног отпада

У складу са чланом 43. и прилозима 4. и 30. 
Уговором о ЈПП, и Уговора о плаћању за третман 
отпада, дефинисана је обавеза Града да месечно 
обезбеди од крајњих корисника услуге третмана 
и одлагања комуналног отпада минимална 
средства у висини најмање 70% од предвиђених 
Привремених пројектних плаћања, а да Град 
Београда сноси ризик неплаћања и наплате 
Плаћања за третман отпада и да обезбеди финан-
сијска срадства за ову намену у максималном изно-
су од 30% од вредности Привременог пројектног 
плаћања. 

Обезбеђење испуњења 
уговорних обавеза у 
области управљања 

отпадом

Секретаријат 
за заштиту 

животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 

отпадом

 
287.757.800,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 

Контрола и управљање отпадним водама
Контрола и заштита површинских и подземних вода

18

Реализација 
Програма кон-

троле квалитета 
подземних вода 
на територији 

Београда
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  Наставак реализације Програма контроле квали-
тета подземних вода на територији Београда 
у 202-2021. године. Контрола квалитета чинилаца 
животне средине, као законска обавеза јединице 
локалне самоуправе, врши се систематским 
праћењем стања животне средине, односно вред-
ности индикатора и негативних утицаја на жи-
вотну средину, праћења мера и активности које 
се предузимају у циљу смањења негативних 
утицаја 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 подзем-

них вода и могућности 
њеног коришћења. 

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 4.921.432,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 4.888.526,00 

19

Реализација 
Програма кон-

троле квалитета 
површинских 

вода на терито-
рији Београда

Наставак реализације Програма контроле квали-
тета површинских вода на територији Београда у 
202-2021. године.Систематска контрола квалитета 
површинских вода на територији Београда врши се 
ради: процене еколошког статуса река и еколошког 
потенцијала канала, оцене бонитета водотоко-
ва, праћења тренда загађивања и способности 
самопречишћавања, као и оцене подобности за во-
доснабдевање, 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 њи-
хово праћење, рокови, начин достављања података, 
односно извештавања. 

Заштита изворишта 
водоснабдевања и 
здравља становни-

штва, очувања квали-
тета водних ресурса 

и превенције укључи-
вања перзистентних 
опасних неорганских 

и органских материја у 
ланце исхране.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 33.614.980,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 32.658.464,00 

20

Стратегија уре-
ђења и одржа-
вања водотока 
другог реда на 

територији града 
Београда

Стратегија представља плански документ којим се 
утврђују дугорочни правци управљања водотоцима 
II реда и на основу којег ће се спроводити реформе 
сектора вода, како би се достигли потребни стандар-
ди у управљању водотоцима II реда на територији 
града Београда.

Управљање водотоци-
ма другог реда 

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 6.000.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 

21 Биоремедијација 
језера Паригуз

Овај пројекат ће имати позитиван еколошки утицај, 
јер ће се захваљујући систему плутајућих острва 
вршити пречишћавање великих количина отпадних 
вода у језеру Пaригуз на основу природних процеса. 

Побољшање квалитета 
воде у језеру Паригуз 
на основу природних 

процеса.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за стра-
тешко планира-
ње, управљање 

пројектима 
и климатске 

промене

 5.000.000,00 

01 – 
Општи 

приходи и 
примања 

буџета
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Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 
– „Академски 

парк“
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Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 1.400.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 1.297.049,00 

23

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 

– „Космај“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 14.000.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 19.352.037,00 

24

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 
– „Бојчинска 

шума“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 11.562.825,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 10.020.352,00 

25

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 
– „Бајфордова 

шума“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 3.900.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 4.153.751,00 

26

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 

– „Велико ратно 
острво“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 10.800.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 8.576.575,00 

27

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 
– „Звездарска 

шума“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 2.457.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 3.057.541,00 
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28

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем – 
„Земунски лесни 

профил“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 2.500.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 1.955.452,00 

29

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 

– „Група стабала 
храста лужњака 

код Јозића 
колибе“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 1.325.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 1.849.728,00 

30

Програм 
управљања 

заштићеним 
подручјем – „Три 
храста лужњака 

– Баре“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 3.065.783,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 3.008.871,00 

31

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 
– „Арборетум 

Шумарског 
факултета“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 5.322.112,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 8.365.291,00 

32

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 

– „Обреновачки 
забран“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 4.925.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 7.358.503,00 

33

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 
– „Пионирски 

парк“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 960.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 2.224.081,00 
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34

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 
– „Појединачна 

стабла“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 610.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 1.212.814,00 

35

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 

– „Авала“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 10.000.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 18.202.995,00 

36

Програм 
управљања 

заштићеним по-
дручјем – „Шума 

Кошутњак“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 6.265.774,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 4.379.300,00 

37

 Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 
– „Липовичка 

шума – Дуги рт“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 3.029.790,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 4.272.056,00 

38

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 

– „Миљаковачка 
шума“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 2.500.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 3.640.118,00 

39

Програм упра-
вљања заштиће-
ним стаништем 

– „Гљиве Аде 
Циганлије“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 1.200.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 1.246.059,00 
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40

Програм упра-
вљања заштиће-
ним стаништем 
– „Зимовалиште 

малог вранца“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Повећање броја за-
штићених подручја на 
територији Београда. 

У 2020. години се 
очекује окончање про-

цедуре проглашења 
заштите предметног 

подручја .

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 100.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 1.000,00 

41

Програм 
управљања 

заштићеним по-
дручјем – „Лесни 
профил Капела у 

Батајници“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 2.000.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 1.999.812,00 

42

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 
– „Топчидерски 

парк“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 3.092.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 6.828.695,00 

43

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 

– „Форланд 
Београда“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Повећање броја за-
штићених подручја на 
територији Београда. 

У 2020. години се 
очекује окончање про-

цедуре проглашења 
заштите предметног 

подручја .

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 100.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 1.000,00 

44

Програм упра-
вљања заштиће-
ним стаништем 

– „Велико блато“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Унапређење заштите 
природног добра, 

спровођењем радова 
и активности, у 

функцији мера про-
писаних решењем и 

активностима које су 
планиране годишњим 
Програмом управља-

ња за 2020. годину.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 3.000.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 2.999.976,00 

45

Програм упра-
вљања заштиће-
ним подручјем 
– „Миоценски 
спруд Ташмај-

дан“

Реализација активности и мера заштите врши се 
на основу годишњих програма управљања, које 
доноси управљач у складу са законом, а по прет-
ходно 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 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 доно-
шења и друго.

Повећање броја за-
штићених подручја на 
територији Београда. 

У 2020. години се 
очекује окончање про-

цедуре проглашења 
заштите предметног 

подручја .

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 100.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета 

 1.000,00 
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Испитивање 
стабала у 

двориштима 
јавних установа 
на територији 
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 варијабил-
ност 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 форми-
рању младог и зрдавог зеленог мобилијара односно 
зелених површина са високом спратношћу. Мањак 
дрвореда средње старости зраве виталности је ве-
лики 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 Стратегији пошумљавања 
и Акционом плану адаптације на климатске промене 
да се велики број зелених површина у двориштима 
јавних институција неадекватно и нестручно одр-
жава. Најугроженије су централне градске оштине 
града, а затим периферни део града јер је инфра-
структурно најизграђенији. Одабир Градске општине 
Савски венац као почетак овог пројекта је баш из 
тог разлога јер је дефинисана као најугроженија 
општина са веома малим процентом квалитетних 
зелених појаса у јавним институцијама.

 Анализа здравственог 
стања и виталности 

стабала у јавним 
институцијама на 

територији Градске оп-
штине Савски Венац 
; стручна експертиза 
коришћењем научно 
прихваћених метода 
из области шумарске 
струке и науке; дефи-
нисање 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 упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 18.000.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 4.348.649,00 
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Израда студије: 
„Идентификаци-
ја и мониторинг 

генофонда 
ретких, рањивих 

и угрожених 
врста биљака 

СП „Шума 
Кошутњак“

Наставак реализације започетих уговорених актив-
ности у 2020. години. Према уговореној динамици 
реализација пројекта се наставља и у 2021. години.
Сврха ове студије је идентификација и мониторинг 
ретких, рањивих и угрожених зељастих и дрвенастих 
врста; процена степена угрожености сваке од њих; 
одређивање приоритетних врста са аспекта заштите; 
процена расположивог генофонда и дефинисање аде-
кватних мера њихове заштите и даљег коришћења. 
На овај начин примарно се штити шумски екосистем 
који представља станиште других врста.

Унапређења генофон-
даретких, рањивих 
и угрожених врста 
биљака СП „Шума 

Кошутњак”

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за стра-
тешко планира-
ње, управљање 

пројектима 
и климатске 

промене

 7.848.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 8.000.000,00 
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УРБфорДАН 
– „Управљање 
и коришћење 
урбаних шума 
као природног 

наслеђа у градо-
вима Дунавског 

региона“

Наставак активности у 2020. години на реализацији 
пројекта UrbForDan – „Management and Utilization 
of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities”. 
The Danube Transnational Proramme је у циљу 
реализације пројекта UrbForDan – „Management 
and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in 
Danube Cities” окупио неколико европских градова 
који ће учествовати у његовој реализацији. Град 
Љубљана (Словенија) је лидер пројекта, а градови 
партнери су : Београд (Србија), Беч (Аустрија), 
Загреб (Хрватска), Будимпешта (Мађарска), Цуљ 
(Румунија), Ивано-Франкивск (Украјина), FAO 
(Италија), Подгорица (Црна Гора), Сарајево (БиХ) 
и Праг (Република Чешка). У име Града Београда, 
градоначелник града Београда је потписао Annex 
IV.1 Declaration of pre-financing and co-financing 
Statement for Project Partners under the Danube 
Transnational Proramme од 29.05.2017. године (у 
даљем тексту: Annex IV.1). Пројекат се финансира 
из ЕУ фонда, тако да ЕУ рефинансира 85% укупних 
трошкова, а Град 15%. Циљ пројекта је уређење дела 
заштићеног природног добра „Авала“

Развој модела 
управљања шумама и 
природним ресурси-
ма, подизање свести 
грађана о важности 

рекреативних актив-
ности у природи, уна-
пређење друштвених 
функција природних 
ресурса; добијање мо-
дела одрживог кори-
шћења и унапређења 
шумских екосистема 
заштићеног подручја 

„Авала”, усклађеног са 
стандардима Европске 

уније.
 Партнер на пројекту 
је и ЈП „Србијашуме” 

ШГ „Београд”.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 699.775,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 13.232.093,00 
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Клевер сити 
– Заједничко 

осмишљавање 
еколошких ре-

шења прилагође-
них на локалном 

нивоу 

Наставак активности у 2020. години на реализацији 
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 обла-
сти истраживања и иновација. Основни циљ овог 
пројекта је одрживо Коришћење Природно Засно-
ваних 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 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 невладина 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 упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 2.710.603,00 

15 – неу-
трошена 
средства 
донација 

из ранијих 
година

 3.466.603,00 



Број 2 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. јануар 2021.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50

Валоризација 
природних 

вредности језера 
Бела река 

Секретаријату за заштиту животне средине 
обратило се удружење групе грађана „Бела река” са 
Авале, са иницијативом да се изврши валоризација 
вештачког језера у атару села Рипањ. Секретаријат 
извршењем валоризације природних вредности овог 
предела би утврдио о евентуално оправданим разло-
зима, како би се отпочело са процедуром прописа-
ном Законом о заштити природе ради проглашења 
овог предела у заштићено подручје.

Проглашење предела 
за заштићено подручје

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 1.000.000,00 
56 – фи-

нансијска 
помоћ ЕУ
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Студија 
угрожености 
дрвенастих 

врста у шумским 
екосистемима на 
територији града 

Београда

Шуме града Београда чине велике површине 
престарелих храстових и липових шума и културе 
четинара које се последњих неколико година 
интензивно суше због биолошких особина врста, 
биотичких утицаја , измењених еколошких услова , 
промене климе , присуства инвазивне вегетације и 
негативног антропогеног утицаја. Овај пројекат ће 
имати позитиван еколошки утицај, јер ће створити 
предуслове за унапређење стања шума, кроз стручне 
анализе и двање предлога мера санације затеченог 
стања , препоручити технологију обнављања и неге 
будућих састојина. 

Стварање предуслова 
за унапређење стања 
шума и дефинисање 
мера и технологија 

за обнављање и негу 
шумских састојина.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за стра-
тешко планира-
ње, управљање 

пројектима 
и климатске 

промене

 4.992.000,00 

01 – 
Општи 

приходи и 
примања 

буџета

 

Мере адаптације на климатске промене
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Израда Стра-
тегије утицаја 
климатских 
промена на 

интеракцију еко-
системских услу-
га у коришћењу 

и управљању 
шумским ресур-

сима Београда 
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Наставак активности у 2020. години на реализацији 
пројекта. На основу Акционог плана адаптације на кли-
матске промене са проценом рањивости дефинисана је 
изузетна осетљивост шумских екосистема на временске 
прилике изазване климатским променама 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, доприно-
сећи 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, еко-
системске услуге су описани као допринос природног 
света који ствара робу коју људи вреднују.

Смањење утицаја кли-
матских промена на 
шумске екосистеме

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

послове заштите 
природе и упра-
вљања природ-
ним ресурсима

 5.400.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 5.700.000,00 
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Израда техничке 
документације 
за спровођење 

мера адаптације 
на климатске 
промене уре-

ђењем зеленог 
крова на објекту 
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Акциони план адаптације на климатске промене са 
проценом рањивости дефинише зелену инфраструк-
туру као приоритетну меру адаптације на климатске 
промене. Зелени кров као део зелене инфраструк-
туре 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 непосред-
ној близини прометне саобраћајнице

Смањење ефеката 
урбаног топлотног 

острва у ужем град-
ском језгру.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за стра-
тешко планира-
ње, управљање 

пројектима 
и климатске 

промене

 4.500.000,00 
 56 – фи-
нансијска 
помоћ ЕУ 

 

Контрола и заштита земљишта
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Реализација 
Програма испи-
тивања загађе-

ности земљишта 
на територији 

Београда
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Наставак активности у 2020. години на реализацији 
Програма контроле квалитета чинилаца животне 
средине, који се спроводи као законска обавеза 
јединице локалне самоуправе, и врши се системат-
ским праћењем стања животне средине, односно 
вредности индикатора и негативних утицаја на 
животну средину, праћења мера и активности које се 
предузимају 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 извори-
шта водоснабдевања, зонама фреквентних саобра-
ћајница, пољопривредним површинама, подручјима 
погођеним поплавама, као и ванредно узорковање 
земљишта у случају хемијског удеса.

Анализа узорака 
земљишта у зонама 
заштите изворишта, 
пољопривредних по-
вршина, фреквантних 

саобраћајница и са 
јавних површина ради 
предизимања мера за 
смањење негативних 

утицаја загађења. 

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 5.415.400,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 5.780.423,00 
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Спровођење 
мера адаптације 

на климатске 
промене-пошу-

мљавање

Реализација Акционог плана адаптације на климатске 
промене кроз пошумљавање за 2021. годину који ће 
се изводити на површинама које су у систему одржа-
вања и газдовања јавних предузећа, на површинама 
које су у јавној својиниграда Београда,. Такође, део 
средстава ће се издвојити за израду планова пошу-
мљавања за парцеле за који исти није израђен.

Повећање површина 
под пошумљеношћу

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 44.870.240,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета
56 – фи-

нансијска 
помоћ ЕУ

 20.004.161,00 

Контрола и заштита од буке

56

Реализација 
Програма мере-
ња нивоа буке у 
животној среди-
ни на територији 

Београда
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Наставак активности у 2021. години на реализацији 
Програма контроле квалитета чинилаца животне 
средине, који се спроводи као законска обавеза 
јединице локалне самоуправе и врши се системат-
ским праћењем стања животне средине, односно 
вредности индикатора и негативних утицаја на 
животну средину, праћења мера и активности које се 
предузимају у циљу смањења негативних утицаја на 
квалитет животне средине и здравље људи. Програ-
мом мерења буке у животној средини на територији 
Београда утврђен је начин и учесталост систематског 
мерења нивоа буке у животној средини одређива-
њем еквивалентног нивоа буке за дан, вече и ноћ.

Утврђивање начина 
и учесталости 

систематског мерења 
нивоа буке у животној 
средини одређивањем 
еквивалентног нивоа 

буке за дан, вече и ноћ 
на 35 мерних места.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 470.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 469.001,00 
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57 Акустичко зони-
рање Београда

Наставак активности у 2021. години на реализацији 
активности на изради Акустичког зонирања, које 
подразумева израду предлога акустичких зона према 
важећим прописима.

Утврђивање мак-
сималних дозвоље-
них нивоа буке на 

територији Београда и 
успостављања мера за 
смањење нивоа буке у 

животној средини. 

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 16.200.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 24.830.000,00 

58

Истраживање 
метода индика-
тивних мерења 

нивоа буке у жи-
вотној средини у 

Београду

Наставак на активностима из 2020 године. Како је 
проблем повећаног нивоа буке у животној средини 
у Београду све израженији, Секретаријат 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 да-
љинско 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 реализа-
ције, 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 орга-
низационе јединице 
Града надлежне за 

контролу прекорачења 
нивоа буке поступе у 
оквиру својих надле-

жности.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 4.875.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 7.439.640,00 

59

Израда студије 
о условима који 
морају испуња-
вати угоститељ-
ски објекти ради 
заштите од буке 
на територији 
града Београда 

Наставак актовности из 2021. године на реализа-
цији Студије о условима који морају испуњавати 
угоститељски објекти ради заштите од буке на 
територији града Београда, које подразумеваују 
анализу актуелног стања, проблема који настају у 
животној средини, а изазвани су штетним утицајем 
буке пореклом од угоститељских и других објеката 
на територији града Београда који емитују музику 
и забавни програм. Предвиђено је да се у оквиру 
студије изврши категоризација различитих објеката 
(на пример категорија ресторани, сплавови, кафићи, 
ноћни клубови.итд) зависно од нивоа буке коју 
емитују у спољашњу средину. На основу тога ће се 
дефинисати предлог мера акустичне изолације за 
сваку од дефинисаних категорија објеката у зави-
сности од фактичног стања објеката као и постојеће 
законске регулативе. 

Дефинисање предлога 
мера за град Београд 
за даље поступање у 

овој области, што под-
разумева и предлог за 
давање иницијативе за 
измену прописа уко-

лико исти не регулишу 
одређену материју, 
а то се покаже као 

неопходно.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 2.388.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 4.776.000,00 

Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења
Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине

60 Штампање 
публикација
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Објављивање свих података о стању квалитета 
животне средине у Београду, 

Редовно, благовре-
мено, потпуно и 

објективно обавешта-
вање стручне и остале 

јавности о стању 
животне средине, 

појавама које се прате 
у оквиру мониторинга.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 900.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 

61
Припрема за 

штампу публи-
кација

Објављивање свих података о стању квалитета 
животне средине у Београду, 

Редовно, благовре-
мено, потпуно и 

објективно обавешта-
вање стручне и остале 

јавности о стању 
животне средине, 

појавама које се прате 
у оквиру мониторинга.

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 270.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 

Остало

62

Накнаде 
трошкова у 

поступку јавних 
набавки

 

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

Остваривање права 
понуђача у поступ-

цима јавних набавки 
и стварање услова за 

испуњење обавезе 
наручиоца у скалду 
са Законом о јавним 

набавакама

Секретаријат 
за заштиту жи-
вотне средине – 

Сектор за правне 
и економске 

послове и посло-
ве набавки

 1.440.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 720.000,00 

63

Реализација 
Програма 

систематског ис-
питивања нивоа 
радиоактивно-
сти у животној 

средини на 
територији 

Београда

Наставак актвности на реализацији Програма 
контроле квалитета чинилаца животне средине, који 
је законска обавеза јединице локалне самоуправе, 
врши се систематским праћењем стања животне 
средине, односно вредности индикатора и нега-
тивних утицаја на животну средину, праћења мера 
и активности које се предузимају у циљу смањења 
негативних утицаја на квалитет животне средине и 
здравље људи. Програм систематског испитивања 
нивоа радиоактивности у животној средини на 
територији града Београда, за 2020. и 2021. годину 
ради утврђивања присуства радионуклида у живот-
ној средини и процена нивоа излагања становни-
штва јонизујућим зрачењима. 

Систематско праћење 
степена радиоактив-
ног загађења у свим 
сегментима животне 
средине (ваздух, чвр-
сте и течне падавине, 
вода за пиће и речна 
вода, људска храна, 
сточна храна, пред-

мети опште употребе 
земљиште, концентра-
ција радона у затворе-

ном простору). 

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 12.985.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 15.828.321,00 
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64

Реализација 
Програма ме-

рења ултравио-
летног зрачења у 
животној среди-
ни на територији 

Београда

Наставак активности на реализацији Програма 
мерења ултравиолетног зрачења у животној 
средини на територији Београда. Мерење 
ултравиолентног зрачења на територији града 
Београда планирано је, због утицаја климатских 
промена, у периоду летње сезоне мај-септембар. 
Програмом мерења ултравиолетног зрачења 
у животној средини на територији Београда, 
утврђује се обим и начин мерења ултравиолетног 
зрачења (УВ) у животној средини на територији 
Београда, у 2020. и 2021. години, као и рокови 
и начини достављања података, односно извешта-
вања.

Дневно обавештавање 
јавности о прекора-
чењима дозвољеног 
нивоа обезбеђењем 

информација о 
потребним мерама 

за умањење штетних 
последица ултрави-
олетног зрачења на 

здравље становништва

Секретаријат 
за заштиту 

животне средине 
– Сектор за 

мониторинг и за-
штиту животне 

средине

 2.240.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 2.439.001,00 

65
Jавни конкурс за 
НВО – eколошки 

пројекти

Дотације осталим удружењима грађана су зако-
ном утврђене обавезе града Београда којима се, 
у остваривању система заштите животне и у 
оквиру својих обавеза, подстиче, усмерава и обез-
беђује јачање свести о значају заштите животне 
средине кроз систем образовања и васпитања, 
јавног информисања и популаризације заштите 
животне средине. Планиране активности су усме-
рене на грађане, групе грађана, њихова удружења, 
професионалне или друге организације које у 
области заштите животне средине припремају, 
пропагирају и реализују програме заштите, афир-
мишу права и нтересе у области заштите животне 
средине, предлажу активности и мере заштите, 
учествују у поступку доношења одлука у складу 
са законом, доприносе или непосредно раде на 
информисању о животној средини и укључивању 
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 за-
штиту животне 

средине

 25.000.000,00 

01 – 
општи 

приходи и 
примања 
из буџета

 30.001.000,00 

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

Градоначелник града Београда
Број 501-470/21-Г, 27. јануара 2021. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

Градоначелник града Београда, 18. јануара 2021. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), члана 77. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19), члана 5. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, 
ученику и одраслом („Службени гласник РС”, број 80/18), Споразума о оснивању Заједничког тела за подршку социјалној 
инклузији, подршку раду и координацију надзора над радом интерресорних комисија за процену потреба за пружањем 
додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику (деловодни број 610-00-00064/2017-07 од 27. јанаура 
2017. године), донео је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНИХ КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ 
ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ ЗА ТЕРИ-

ТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

I. У Решењу о образовању интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и 
социјалне подршке детету, ученику и одраслом за територију града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 20/19 и 
1/20) у тачки 2. 

За Градску општину Сурчин:
– подтачка (3) мења се тако што се, уместо Маше Јовановић, сталног члана, специјалног педагога у Градском центру за 

социјални рад – Одељење Сурчин, за сталног члана именује Зорица Орестијевић, социјални радник у Градском центру за 
социјални рад – Одељење Сурчин,

– у истој подтачки уместо Зорице Орестијевић, заменика, социјалног радника у Градском центру за социјални рад – 
Одељење Сурчин, за заменика именује Јована Зврмбаловић, специјални педагог у Градском центру за социјални рад – Оде-
љење Сурчин.
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За Градску општину Чукарица:
– подтачка (1) мења се тако што се, уместо др Дејана Јонева, заменика, специјалисте педијатрије у ДЗ „Др Симо Мило-

шевић”, за заменика именује др Јелена Митровић, специјалиста педијатрије у ДЗ „Др Симо Милошевић”,
– подтачка (2) мења се тако што се, уместо Дејана Виденовића, сталног члана, психолога у у ПУ „Чукарица”, за сталног 

члана именује Мирјана Бојовић, психолог у ОШ „Филип Кљајић Фића”,
– у истој подтачки уместо Мирјане Бојовић, заменика, психолога у ОШ „Филип Кљајић Фића”, за заменика именује Зо-

ран Бар, психолог у ОШ „Милоје Павловић”,
– подтачка (3) мења се тако што се, уместо Гордане Добросављевић, заменика, социјалног радника у Градском центру за 

социјални рад у Београду – Одељење Чукарица, за заменика именује Јелена Јовановић, социјални радник у Градском цен-
тру за социјални рад у Београду – Одељење Чукарица.

За Градску општину Вождовац:
– подтачка (1) мења се тако што се, уместо др Александре Данојлић, заменика, специјалисте педијатрије у ДЗ „Вождо-

вац” за заменика именује др Катарина Вукајловић, специјалиста педијатрије у ДЗ „Вождовац”.
За Градску општину Раковица:
– подтачка (4) мења се тако што се, уместо Мире Лазић, заменика, дипломираног дефектолога у Школи за ученике 

оштећеног вида „Вељко Рамадановић”, за заменика именује Снежана Ликар, дефектолог-тифлолог у Школи за ученике 
оштећеног вида „Вељко Рамадановић”.

За Градску општину Палилула:
– подтачка (2) мења се тако што се, уместо Весне Дукадиновић, заменика, психолога у ПУ „Бошко Буха”, за заменика 

именује Сања Чолаковић, психолог у ПУ „Бошко Буха”. 
За градску општину Гроцка:
– подтачка (1) мења се тако што се, уместо др Соње Мијић, заменика, специјалисте педијатрије у ДЗ „Гроцка”, за заме-

ника именује др Ана Томић, специјалиста педијатрије у ДЗ „Гроцка”.
За Градску општину Обреновац:
– подтачка (3) мења се тако што се, уместо Јелене Ранковић Миловановић, сталног члана, социјалног радника у Град-

ском центру за социјални рад у Београду – Одељење Обреновац, за сталног члана именује Ивана Шајновић Маркулић со-
цијални радник у Градском центру за социјални рад у Београду – Одељење Обреновац,

– у истој подтачки уместо Јелене Гољић, заменика члана, социјалног радника у Градском центру за социјални рад у Бео-
граду – Одељење Обреновац, за заменика члана именује Александра Сентић социјални радник у Градском центру за соци-
јални рад у Београду – Одељење Обреновац.

За Градску општину Барајево:
– подтачка (1) мења се тако што се, уместо др Велибора Новићевића , заменика, специјалисте педијатрије у ДЗ „Мило-

рад Влајковић” Барајево, за заменика именује др Гордана Баровић, специјалиста педијатрије у ДЗ „Милорад Влајковић” 
Барајево,

– подтачка (2) мења се тако што се, уместо Драгана Николић, сталног члана, психолога у ОШ „Павле Поповић” за стал-
ног члана именује Зоран Златић, психолога у ОШ „Кнез Сима Марковић”.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 020-170/21-Г, 18. јануара 2021. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

ПОКАЗАТЕ Љ

ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ДЕЦЕМБРУ 2020. ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава кориснике да повећање потрошачких цена у граду Београду у 
децембру 2020. године износи 0,2% у односу на претходни месец.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике
Број XI-06-053-12/21, 13. јануара 2021. године

Руководилац Сектора
Невенка Јакшић, ср.
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АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Завод за заштиту споменика културе Града Београда на основу члана 29, а у вези са чланом 27. Закона о културним до-
брима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон),

ОБА ВЕШТА ВА

Сопственике и/или правна лица који користе и управљају непокретностима, као и општине, да је извршио евидентира-
ње следећих добара која уживају претходну заштиту:

Општина Барајево
Градитељски објекти
1. Барајевска црква Светог Николе са надгробним споменицима у порти, Барајево, Јакова Радосављевића 25. 
Општина Вождовац
Градитељски објекти
1. Вождовачке цркве, Војводе Степе 136; Бели поток – Васе Чарапића 78; Кумодраж – Косовских божура 1.
Општина Гроцка
Градитељски објекти
1. Грочанске цркве, Гроцка – Булевар ослобођења 2; Винча – Мике Петровича Аласа 2; Врчин – Облаковска 13; Закло-

пача – Вука Караџића 1; Ритопек – Карађорђева 19; Умчари – Немањина 11. 
Општина Звездара
Градитељски објекти 
1. Миријевска црква Светог пророка Илије, Витезова Карађорђеве звезде 59-61. 
Општина Лазаревац
Градитељски објекти
1. Сакрална архитектура Колубарско-посавског намесништва, Барошевац – Ивањданска 51Б, Јунковац – Милића Ја-

ковљевића Солунца 2, Чибутковица – Лазаревачки друм 20, Брајковац – Дравка 4, Вреоци – Велимира Степановића 62, 
Шопић – Пролећног цвећа 3.

Општина Младеновац
Градитељски објекти
1. Сакрална архитектура Младеновачког намесништва, Велика Крсна, Влашка – Прелепац 1, Дубона, Марковац, Младе-

новац – Улица краља Александра Обреновића 27, Кораћица – Раје Степановића 7. 
2. Црква преносa моштију Светог Николе у Ковачевцу, Ковачевац, Светог Николе 17. 
Општина Обреновац
Градитељски објекти
1. Богордичина црква у Звечкој, Звечка, Драга Вуковића Корчагина 100А. 
Општина Палилула
Градитељски објекти
1. Црква Светог првомученика и архиђакона Стефана из 1834. године у Великом селу, Велико село, Теслина 2. 
Општина Раковица
Градитељски објекти
1. Миљаковачка црква Светих апостола Вартоломеја и Варнаве, Миљаковац, Мишка Крањца 4. 
Општина Сопот
Градитељски објекти
1. Сакрална архитектура Космајског намесништва, Ропочево – Лазе Ивановића 1, Мали Пожаревац – Срећка Јовано-

вића 9, Рогача – Братства и јединста 2а, Неменикуће – Милована Видаковића 42, Поповић, Тресије – подножје Космаја.
Општина Чукарица
Градитељски објекти
1. Чукаричке цркве, Чукарица – Кировљева 1; Жарково – Проте Милорада Павловића 4а; Железник – Браће Лукића 8; 

Умка – Љубе Ранковића 1, угао са Милије Станојловића.
За све интервенције на непокретностима уписаним у Евиденцију добара која уживају претходну заштиту примењују се 

одредбе Закона о културним добрима, односно неопходно је прибављање услова за предузимање мера техничке заштите и 
сагласности из надлежности Завода за заштиту споменика културе Града Београда.

Завод за заштиту споменика културе Града Београда
Број Р 279/21, 26. јануара 2021. године 

Директор
Оливера Вучковић, ср.
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 13/17, 113/17 и 95/18), и члана 
134. Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд”, бр. 117 од 29. јануара 2015. године („Службени лист Града 
Београда”, број 7/15), Анекса I број 1362 од 13. септембра 2016. године („Службени листу Града Београда”, број 94/16), Анек-
са II број 1722 од 24. октобра 2016. године („Службени лист Града Београда”, број 103/16), Анекса III број 2055 од 7. децем-
бра 2016. године („Службени лист Града Београда”, број 123/16), Анекса IV бр. 750 од 11. априла 2017. године („Службени 
лист Града Београда”, број 26/17), Анекса V бр. 162 од 29. јануара 2018. године („Службени лист Града Београда”, број 15/18), 
Анекса VI бр. 85 од 21. јануара 2019. године („Службени лист Града Београда”, број 3/19), Анекса VII бр. 1100 од 19. јула 
2019. године („Службени лист Града Београда”, број 69/19), Анекса VIII бр. 52 од 16. јануара 2020. године („Службени лист 
Града Београда”, број 1/20) и Анекса IХ бр. 249 од 26. фебруара 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 21/20), 
репрезентативни Синдикат у Јавном предузећу Спортски центар „Нови Београд”, директор Јавног предузећа Спортски 
центар „Нови Београд” и председник градске општине Нови Београд (у даљем тексту: учесници), закључују

А НЕКС Х

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД”, БР. 117 ОД 29. ЈАНАУРА 2015. ГОДИНЕ, 
АНЕКСА I БР. 1362 ОД 13. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ, АНЕКСА II БР. 1722 ОД 24. ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ, АНЕК-
СА III БР. 2055 ОД 7. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ, АНЕКСА IV БР. 750 ОД 11. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ, АНЕКСА V БР. 
162 ОД 29. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ, АНЕКСА VI БР. 85 ОД 21. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ, АНЕКСА VII БР. 1100 ОД 19. 
ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ, АНЕКСА VIII БР. 52 ОД 16. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ И АНЕКСА IХ БР. 249 ОД 26. ФЕБРУАРА 

2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
Мења се став 1. члана 133. Колективног уговора и гласи:
„Овај уговор се закључује на период од годину дана.”

Члан 2.
Овај анекс Колективног уговор ступа на снагу даном потписивања сва три потписника а објавиће се у „Службеном ли-

сту Града Београда”. 

Синдикат ЈП Спортски центар
„Нови Београд”

Број 1
Београд, 15. јануара 2021. године

Председник
Небојша Микић, ср.

ЈП Спортски центар
„Нови Београд”

Број 37
Београд, 15. јануара 2021. године

Директор
Бојан Бован, ср.

Градска општина
Нови Београд
X број 020-46

Београд, 18. јануара 2021. године
Председник

Александар Шапић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2021. годину– – –  1
Решење о измени Решења о образовању интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за територију града Београда– – – – – –  12
Показатељ повећања потрошачких цена у децембру 2020. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Колективни уговори
Анекс X Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15


