
Градоначeлник града Бeограда, 12. јула 2021. годинe, на основу члана 100. ст. 3. и 5. Закона о заштити животнe срeди-
нe („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 149/20) и члана 52. Ста-
тута Града Бeограда („Службeни лист Града Бeограда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службeни гласник РС”, број 7/16 – одлука УС 
и „Службeни лист Града Бeограда”, број 60/19), а у складу са Програмом заштитe животнe срeдинe („Службeни лист Града 
Бeограда”, број 72/15), Одлуком о буџeту Града Бeограда за 2021. годину („Службeни лист Града Бeограда”, бр. 137/20, 14/21 
и 39/21), 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, 
број 011-260/2021-08 од 8. марта 2021. године, број 401-00-515/2021-02 од 12. априла 2021. године и број 401-00-1481/2020-02 
од 15. јуна 2021. године, донeо јe

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БЕО-
ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена

Управљање отадом
14 Учешће у 

капиталу 
ЈКП „Градска 
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 кому-
нални отпад), проширењем обухвата сакупљања 
комуналног отпада, проширењем броја зелених 
острва, набавку опреме и механизације која се 
користи за маневрисање отпадом у циљу третмана 
отпада, као возила за сакупљање разврстаног от-
пада. 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

486.500.000,00  09 – примања од 
продаје нефинан-
сијске имовине 01 
– општи приходи 
и примања из 
буџета
13– нераспоређени 
вишак прихода из 
ранијих година

 60.000.000,00 

17. ЈПП-третман 
и одлагања 
комуналног 
отпада

У складу са чланом 43, и прилозима 4. и 30. Угово-
ром о ЈПП, и Уговора о плаћању за третман отпада, 
дефинисана је обавеза Града да месечно обезбеди од 
крајњих корисника услуге третмана и одлагања ко-
муналног отпада минимална средства у висини нај-
мање 70% од предвиђених Привремених пројектних 
плаћања, а да Град Београда сноси ризик неплаћања 
и наплате Плаћања за третман отпада и да обезбеди 
финансијска срадства за ову намену у максималном 
износу од 30% од вредности Привременог пројект-
ног плаћања. 

Обезбеђење испуњења 
уговорних обавеза у 
области управљања 
отпадом

Секретаријат 
за заштиту 
животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 
отпадом

 
134.204.290,00

01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
17е Израда 

техничке 
документа-
ције центра 
за сакупљање 
отпада Доба-
новци

Решењем градоначелника града Београда о одређи-
вању локација за формирање центара за сакупљање 
отпада на територији града Београда, одређена су ка-
тастарске парцеле број 4728/1, 4728/2, 4728/3, 4728/4 
и 4728/5 КО Добановци, ГО Сурчин, за формирање 
центра за сакупљање отпада, а због унапређење 
система управљање отпадом у граду Београду на овој 
локацији планирано је да се складишти и третира 
кабасти отпад.
Техничка документације се израђује за потребе 
изградње и опремање центра за складиштење и трет-
ман кабасти отпада на КП бр. 4728/1 и КП.бр. 4728/2, 
КО Добановци.

Извршење обавезе Гра-
да Београда, као локал-
не самоуправе, да узме 
учешће у одређивању и 
припремању локација, 
изградњу и рад постро-
јења за складиштење, 
третман, односно 
поновно искоришћење 
или одлагање отпада, 
опремању и раду цента-
ра за сакупљање отпада 
из домаћинства, који 
није могуће одложити 
у контејнере за кому-
нални отпад (кабасти, 
биоразградиви и други 
отпад). 

Секретаријат 
за заштиту 
животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 
отпадом

19.269.000,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета 

-

17ж Техничка 
контрола 
техничке 
документације 
центра за саку-
пљање отпада 
Добановци

Након израде техничке документације центра за са-
купљање отпада Добановци неопходно је 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 прихо-
ди и примања из 
буџета

-

17з Набавка 
грађевинског 
земљишта 
за изградњу 
рециклажног 
центра 

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

Извршење обавеза 
Града и Секретаријата 
у погледу изградње и 
опремања трансфер 
станице са центром за 
сакупљање отпада

Секретаријат 
за заштиту 
животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 
отпадом

2.000.000,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета

-

17и Израда Ак-
ционог плана 
управљања 
отпадом од 
грађења и ру-
шења у граду 
Београду за 
период
2022–2030

Законом о управљању отпадом, отпад од грађења и 
рушења дефинисан је као отпад који настаје у току 
обављања грађевинских радова на градилиштима или 
припремних радова који претходе грађењу објеката, као 
и отпад настао услед рушења и реконструкције објеката.
Град Београд је у обавези да успостави систем збриња-
вања грађевинског отпада, земљишта из ископа и шута 
у складу са хијерархијом управљања отпада (превенци-
ја, припрема за поновну употребу, рециклажа, остале 
операције поновног искоришћења, одлагање).
Локалним планом управљања отпадом града Бео-
града за период 2021–2030. дефинисан је Програм 
управљања отпадом од грађења и рушења. 
Акциони план управљања отпадом од грађења 
и рушења у граду Београду за период 2022–2030, 
потребно је урадити на основу Програма управљања 
грађевинским отпадом који је део Локалног плана 
управљања отпадом града Београда за период 2021–
2030. и Националне стратегије управљања отпадом.

Програмом управља-
ња отпадом од грађења 
и рушења ће се пове-
ћати рециклажа на 
40% до 2029. године, 
односно искоришћење 
грађевинског отпада 
који претходе грађењу 
објеката, као и отпада 
од рушења, као и 
квалитет рецикли-
раних материјала из 
грађевинског отпада и 
отпада од рушења.

Секретаријат 
за заштиту 
животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 
отпадом

8.512.000,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета

 -

17ј Мапирање 
дивљих 
депонија из 
ваздуха на те-
риторији ГО 
Палилула и 
ГО Вождовац

У складу са Законом о управљању отпадом и Одлуком 
о управљању комуналним, инертним и неопасним 
отпадом Секретаријат за заштиту животне средине 
предузима мере на уклањању дивљих депонија, одно-
сно на санацији одлагалишта отпада на територији 
града Београда са јавних површина. Чланом 43. Зако-
на предвиђено је да је јединица локалне самоуправе 
дужна да изради пројекат санације и рекултивације за 
постојеће несанитарне депоније – сметлишта.

Решавање проблема 
санације постојећих 
дивљих депонија као 
и превенције настанка 
нових.

Секретаријат 
за заштиту 
животне сре-
дине – Сектор 
за управљање 
отпадом

2.200.000,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета

 -

17к Интерак-
тивна табла 
за едукацију 
деце о селек-
цији отпада и 
рециклажи

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

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

Секретаријат 
за заштиту 
животне сре-
дине – Сектор 
за стратешко 
планирање, 
управљање 
пројектима 
и климатске 
промене

1.000.000,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета

 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Контрола и управљање отпадним водама

Контрола и заштита површинских и подземних вода
21 Биоремеди-

јација језера 
Паригуз

Брише се      

21а Израда Ката-
стра стајаћих 
екосистема за 
потребе ГИС 
зелених по-
вршина града 
Београда

Прикупљање геопросторних података и информаци-
је о стању истих екостема допринеће софтверском и 
савременом начину управљања.

Заштита стајаћих еко-
система и препорука 
о мерама за њихово 
унапређење је основни 
циљ овог пројекта.

Секретаријат 
за заштиту жи-
вотне средине 
– Сектор за по-
слове заштите 
природе и 
управљања 
природним 
ресурсима

4.366.945,00 56 – финансијска 
помоћ ЕУ

-

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине
36  Програм 

управљања 
заштићеним 
подручјем – 
„Кошутњак” 

Реализација активности и мера заштите врши се на 
основу годишњих програма управљања, које доноси 
управљач у складу са законом, а по претходно приба-
вљеној сагласности Секретаријата за заштиту животне 
средине. Програми се доносе и реализују на годишњем 
нивоу, усклађени су са плановима и обухватају основ-
не 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 про-
грама управљања, привременог програма управљања 
за подручја која су у процедури доношења 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 жи-
вотне средине 
– Сектор за по-
слове заштите 
природе и 
управљања 
природним 
ресурсима

11.165.774,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета 

 4.379.300,00 

46 Испитивање 
стабала у 
дворишти-
ма јавних 
установа на 
територији 
Београда, ГО 
Савски венац 

Наставак реализације започетих уговорених активно-
сти у 2020. години. Актуелне прогнозе, за југоисточну 
Европу, већ предвиђају веће годишње температуре, 
већи број топлих дана током године (топлотни таласи 
и суше), промену падавина, учесталост екстремних 
догађаја и већу варијабилност климе, што ће утицати 
на квалитет живота у градовима у Србији.
Такође град Београд ће у будућности имати великих 
проблема приликом утицаја ектремних температура на 
становништво града уколико убрзано не почне да делу-
је на формирању младог и зрдавог зеленог мобилијара 
односно зелених површина са високом спратношћу. 
Мањак дрвореда средње старости зраве виталности 
је велики проблем и временом може да ескалира у 
праву катастрофу када су климатске промене у питању, 
повећан број алергија, осетљивости дисајних путева, 
повећање крвног притиска утичу на целокупно зрдав-
ствено 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 институ-
ција неадекватно и нестручно одржава. Најугроженије 
су централне градске оштине града, а затим периферни 
део града јер је инфраструктурно најизграђенији. 
Одабир Градске општине Савски венац као почетак 
овог пројекта је баш из тог разлога јер је дефинисана 
као најугроженија 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 жи-
вотне средине 
– Сектор за по-
слове заштите 
природе и 
управљања 
природним 
ресурсима

21.600.000,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета
13 – нераспоређе-
ни вишак прихода 
из ранијих година

 4.348.649,00 

49 Клевер сити 
– Заједничко 
осмишљава-
ње еколошких 
решења 
прилагођених 
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 
области истраживања и иновација. Основни циљ 
овог пројекта је одрживо Коришћење Природно 
Заснованих Решења (Nature-Based Solutions) за 
решавање проблема са којима се суочавају градови у 
урбаним срединама.
Град Београд, је прихватио да буде град прати-
лац на пројекту и потписао је Уговор (GRANT 
AGREEMENT NUMBER — 776604 — CLEVER Cities) 
дана 19.07.2018. године о приступању партнерству 
за реализацију пројекта Clever cities – Co-designing 
Locally tailored Ecological solutions for Value added, 
socially inclusive Regeneration in Cities. Партнери на 
реализацији овог пројекта у Србији су Град Београд 
и 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 жи-
вотне средине 
– Сектор за по-
слове заштите 
природе и 
управљања 
природним 
ресурсима

 
2.714.436,00

15 – неутрошена 
средства донација 
из ранијих година

 3.466.603,00 

51 Студија 
угрожености 
дрвенастих 
врста у 
шумским 
екосистемима 
на територији 
града Бео-
града

Брише се  .     



Број 62 – 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 16. јул 2021.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
51 б Учешће у 

капиталу ЈКП 
„Зеленило – 
Београд”

Набавка механизације за потребе унапређења упра-
вљања заштићеним подручјима који су у систему 
ЈКП „Зеленило – Београд”. Механизација која ће се 
набавити користиће се за унапређење природних 
добара и за њихово одржавање (мултифункционалне 
машине за заливање и третирање површина

Повећање капацитета 
система управљача 
заштитћеним подруч-
јима

Секретаријат 
за заштиту жи-
вотне средине 
– Сектор за по-
слове заштите 
природе и 
управљања 
природним 
ресурсима

10.000.000,00 01 – Општи при-
ходи и примања 
буџета

-

51в Валоризација 
природних 
вредности 
подручја 
„Шупља 
стена”

Овом валоризацијом би се испунили услови за поче-
так израде Студије заштите овог дела града Београда.

Проширење површина 
под заштитом на 
подручју Авале је један 
од циљева Секрета-
ријата

Секретаријат 
за заштиту жи-
вотне средине 
– Сектор за по-
слове заштите 
природе и 
управљања 
природним 
ресурсима

1.000.000,00 01 – Општи при-
ходи и примања 
буџета

-

51г Иденти-
фиковање, 
праћење и 
конзервација 
(геофонда) 
ендемичних, 
ретких и 
угрожених 
дрвенастих 
врста на по-
дручју ПИО 
„Космај”

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

Идентификовање, 
праћење и конзер-
вација (генофонда) 
ендемичних, ретких и 
угрожених дрвенастих 
врста; процена степена 
угрожености сваке 
од њих; одређивање 
приоритетних врста 
са аспекта заштите; 
процена расположивог 
генофонда и дефини-
сање адекватних мера 
њихове заштите и 
даљег коришћења.

Секретаријат 
за заштиту 
животне сре-
дине – Сектор 
за стратешко 
планирање, 
управљање 
пројектима 
и климатске 
промене

1.000.000,00 01 – Општи при-
ходи и примања 
буџета

-

Мере адаптације на климатске промене
53 Израда 

техничке до-
кументације 
за спрово-
ђење мера 
адаптације 
на климатске 
промене 
уређењем 
зеленог крова 
на објекту ГО 
Вождовац

Брише се  

53а Акцио-
ни план 
повећања 
шумовитости 
на градским 
општинама 
Раковица, 
Нови Београд 
и Звездара

Бригом о градским шумама ствара се структурна 
мрежа зелених површина града, формира прстен 
зеленила града, ветрозаштитним појасевима и ко-
ридорима повезују се новонастала насеља Београда, 
санирају клизишта и остала деградирана земљишта и 
мочварна подручја.

Унапређује се 
спортско-рекреатив-
на функција шума, 
повећавају површине 
заштићених подручја, 
побољшавају зеленило 
приобаља, заштита 
од ерозије и заштита 
водних ресурса.

Секретаријат 
за заштиту жи-
вотне средине 
– Сектор за по-
слове заштите 
природе и 
управљања 
природним 
ресурсима

6.000.000,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета
56 – финансијска 
помоћ ЕУ

-

53б Адаптација 
на климатске 
промене 
уређењем 
зелених 
површина у 
школским 
двориштима 

Озелењавање девет школских дворишта на терито-
рији града Београда, за које је израђена пројектно 
техничка документација. Све активности ће се 
реализовати на основу поменуте документације и 
предмера и предрачуна који је саставни део приба-
вљених пројеката.

Побољшање услова 
за децу школског 
узраста, уређењем 
дворишта у смислу 
зелене инфраструк-
туре и адаптације на 
климатске промене

Секретаријат 
за заштиту жи-
вотне средине 
– Сектор за по-
слове заштите 
природе и 
управљања 
природним 
ресурсима

48.458.340,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета

-

53в Стручни 
надзор над 
извођењем 
радова за 
адаптацију 
на климатске 
промене уре-
ђењем зеле-
них површина 
у школским 
двориштима 

Обезбеђење стручног надзора у току извођења 
радова на озелењавању девет школских дворишта 
на територији града Београда, за које је израђена 
пројектно техничка документација

 Обезбеђење надзора у 
току извођења радова 
и испуњење законских 
обавеза

Секретаријат 
за заштиту жи-
вотне средине 
– Сектор за по-
слове заштите 
природе и 
управљања 
природним 
ресурсима

1.500.000,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета

-

53г Спрово-
ђење мера 
адаптације 
на климатске 
промене 
уређењем 
зеленог крова 
на објекту ГО 
Вождовац

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 инфраструктуре 
има велики утицај за смањење ефекта урбаног то-
плотног острва, посебно ће позитиван утицај имати 
на објекту ГО Вождовац, јер поред тога што се налази 
у ужем градском језгру, налази се у непосредној 
близини прометне саобраћајнице

Поштовање обавеза 
прописаних Законом 
о планирању и изград-
њи у за реализацију 
ове актвинсоти је 
неопходно прибавити 
техничку докумен-
тацију

Секретаријат 
за заштиту 
животне сре-
дине – Сектор 
за стратешко 
планирање, 
управљање 
пројектима 
и климатске 
промене

2.020.000,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета

-
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Контрола и заштита земљишта

55 Спрово-
ђење мера 
адаптације 
на климатске 
промене-по-
шумљавање

Реализација Акционог плана адаптације на климат-
ске промене кроз пошумљавање за 2021. годину који 
ће се изводити на површинама које су у систему одр-
жавања и газдовања јавних предузећа, на површи-
нама које су у јавној својини Града Београда. Такође, 
део средстава ће се издвојити за израду планова 
пошумљавања за парцеле за који исти није израђен.

Повећање површина 
под пошумљеношћу

Секретаријат 
за заштиту 
животне сре-
дине – Сектор 
за мониторинг 
и заштиту жи-
вотне средине
Сектор за по-
слове заштите 
природе и 
управљања 
природним 
ресурсима

 35.630.693,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета
56 – финансијска 
помоћ ЕУ

 20.004.161,00 

Контрола и заштита од буке
Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине
60 Штампање 

публикација
Брише се

61 Припрема 
за штампу 
публикација

Брише се

61а Израда видео 
спотова и 
визуала за 
промоција 
заштите 
животне 
средине

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

Извршење обавазе 
дефинисаних Законом 
о заштити животне 
средине и Закон о 
слободном приступу 
информацијама од 
јавног значаја ради 
пружања правовре-
мених информација 
из области заштите 
животне средине

Секретаријат 
за заштиту 
животне сре-
дине – Сектор 
за мониторинг 
и заштиту жи-
вотне средине

5.000.000,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета

-

61б Медијски 
пласман 
материјала 
за промоцију 
заштите 
животне 
средине

Услуга обухвата емитовање спотова на тв, интернет 
активности на друштвеним мрежама, спољно огла-
шавање (билборди, дигитални рекламни панои и др).

Извршење обавазе 
дефинисаних Законом 
о заштити животне 
средине и Закон о 
слободном приступу 
информацијама од 
јавног значаја ради 
пружања правовре-
мених информација 
из области заштите 
животне средине

Секретаријат 
за заштиту 
животне сре-
дине – Сектор 
за мониторинг 
и заштиту жи-
вотне средине

5.000.000,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета

-

Остало
65 Jавни кон-

курс за НВО 
– eколошки 
пројекти

Дотације осталим удружењима грађана су законом 
утврђене обавезе града Београда којима се, у оства-
ривању система заштите животне и у оквиру својих 
обавеза, подстиче, усмерава и обезбеђује јачање 
свести о значају заштите животне средине кроз 
систем образовања и васпитања, јавног информи-
сања и популаризације заштите животне средине. 
Планиране активности су усмерене на грађане, групе 
грађана, њихова удружења, професионалне или друге 
организације које у области заштите животне сре-
дине припремају, пропагирају и реализују програме 
заштите, афирмишу права и 
нтересе у области заштите животне средине, предла-
жу 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 сре-
дине – Сектор 
за мониторинг 
и заштиту жи-
вотне средине

35.000.000,00 01 – општи прихо-
ди и примања из 
буџета
07– трансфери 
од других нивоа 
власти

 30.001.000,00 

Ове измене и допуне програма се објављују у „Службеном листу Града Београда” и на интернет-страници Града Београда.

Градоначелник града Београда
Број 501-4705/21-Г, 12. јула 2021. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.
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Градоначелник града Београда, 14. јула 2021. године, на 
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон и 37/19), члана 52. тачка 6. Статута Града Београ-
да („Службени 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), донео је

РЕШЕЊЕ

I. Решење градоначелника града Београда о одређивању 
локација за формирање трансфер станица са центром за са-
купљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила 
на територији града Београда, број 501-6336/20-Г од 3. но-
вембра 2020. године у ставу I. тачка 2. алинеја 6. мења се и 
гласи: 

„Пресецање „Широког пута” и ауто-пута, катастарске 
парцеле број 711/1 и 712/2 КО Батајница, ГО Земун”.

II. У осталом делу решење остаје непромењено.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 501-4770/21-Г, 14. јула 2021. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

На основу члана 59. став. 5. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), 
чл. 14–26. став 2. и члана 40. Одлуке о Градској управи Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 36/17, 92/18, 103/18 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19 и 
101/19), заменик начелника Градске управе Града Београда – 
секретар Секретаријата за финансије, доноси

ПРА ВИЛНИК О ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕ-
УТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА БЕОГРА-

ДА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку преноса неутроше-

них буџетских средстава Града Београда на рачун извршења 

буџета Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
76/15 и 18/19), у члану 2. после става 1, додаје се нови став 
који гласи: 

„У износ неутрошених средстава за повраћај не спадају 
средства на рачуну редовног пословања индиректних кори-
сника буџетских средстава Града Београда са стањем на дан 
31. децембар, која су пренета тим корисницима од другог 
нивоа власти, као и уплате које нису пренете администра-
тивним трансфером.”.

Члан 2.
После члана 3. додаје се члан 3а, који гласи:

„3а
Одредбе овог правилника примењују се и на корисни-

ке буџетских средстава који након истека фискалне године 
нису у систему консолидованог рачуна трезора Града Бео-
града, а који су у обавези да неутрошена средства до истека 
фискалне године пренесу у буџет Града.”. 

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.

Град Београд– Градска управа Града Београда
Секретаријат за финансије

I-01 број 031-3552/2021, 16. јула 2021. године

Заменик начелника Градске управе Града
Београда – секретар Секретаријата за финансије

 Татјана Миливојевић, ср. 

ПОКАЗАТЕ Љ
ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ЈУНУ 2021. ГО-

ДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава 
кориснике да повећање потрошачких цена, у граду Београду, 
у јуну 2021. године износи 0,1% у односу на претходни месец.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике

Број XI-06-053-56/21, 13. јула 2021. године

Руководилац Сектора
Невенка Јакшић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда 
за 2021. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о измени Решења о одређивању локација за формирање трансфер станица са центром за сакупљање 
отпада и постројењем за раздвајање рециклабила на територији града Београда– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Правилник о допунама Правилника о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Бео-
града на рачун извршења буџета Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Показатељ повећања потрошачких цена у јуну 2021. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
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„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


