
За ме ник гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да, 21. ју ла 2015. 
го ди не, на осно ву чла на 100. ст. 4. и 5. За ко на о за шти-
ти жи вот не сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04, 
36/09, 36/09 – др. за кон и 72/09 – др. за кон и 43/11 – од-
лу ка УС), чл. 64–67. За ко на о бу џет ском си сте му („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – ис пр, 108/13 и 142/14) и чла на 51. став 2. 
и чла на 52. тач ка 6. Ста ту та Гра да Бе о гра да („Слу жбе ни 
лист Гра да Бе о гра да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), у скла ду са 
Од лу ком о бу џе ту Гра да Бе о гра да за 2015. го ди ну („Слу-
жбе ни лист Гра да Бе о гра да”, бр. 96/14 и 35/15) и Ре ше њем 
о осни ва њу Бу џет ског фон да за за шти ту жи вот не сре ди-
не гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист Гра да Бе о гра да”, број 
61/09), до нео је 

РЕ ШЕ ЊЕ

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ИЗ МЕ НА И ДО ПУ НА ПРО ГРА МА 
КО РИ ШЋЕ ЊА СРЕД СТА ВА БУ ЏЕТ СКОГ ФОН ДА ЗА 
ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ГРА ДА БЕ О ГРА ДА ЗА 

2015. ГО ДИ НУ

1. Утвр ђу ју се Из ме не и до пу не Про гра ма ко ри шће ња 
сред ста ва Бу џет ског фон да за за шти ту жи вот не сре ди не 
гра да Бе о гра да за 2015. го ди ну, оства ре них од на кна де за 
за га ђи ва ње жи вот не сре ди не, на кна де за за шти ту и уна-
пре ђи ва ње жи вот не сре ди не, на кна де за ко ри шће ње шу ма 
и дру гих сред ста ва у скла ду са за ко ном, за ре а ли за ци ју пла-
но ва, про гра ма, про је ка та и дру гих ак тив но сти у обла сти 
за шти те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не на те ри то ри ји Бе-
о гра да у 2015. го ди ни.

2. Из ме не и до пу не Про гра ма ко ри шће ња сред ста ва Бу-
џет ског фон да за за шти ту жи вот не сре ди не гра да Бе о гра да 
за 2015. го ди ну су у при ло гу овог ре ше ња и чи ни ње гов са-
став ни део. 

3. На Пред лог из ме на и до пу на про гра ма ко ри шће ња 
сред ста ва Бу џет ског фон да за за шти ту жи вот не сре ди не 
гра да Бе о гра да за 2015. го ди ну, Ми ни стар ство по љо при вре-
де и за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је да ло је са-
гла сност број 401-00-00417/2015 од 20. ју ла 2015. го ди не.

4. Ово ре ше ње об ја вљу је се у „Слу жбе ном ли сту Гра да 
Бе о гра да”.

За ме ник гра до на чел ни ка Гра да Бе о гра да
Број 501-5352/15-Г-01, 21. ју ла 2015. го ди не

За ме ник гра до на чел ни ка
Ан дре ја Мла де но вић, ср.

ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ПР О ГРА МА
КО РИ ШЋЕ ЊА СРЕД СТА ВА БУ ЏЕТ СКОГ ФОН ДА ЗА 
ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ГРА ДА БЕ О ГРА ДА ЗА 

2015. ГО ДИ НУ
I

Овим про гра мом утвр ђу је се обим, рас по де ла и ко ри-
шће ње сред ста ва Бу џет ског фон да за за шти ту жи вот не сре-
ди не гра да Бе о гра да за 2015. го ди ну на ме ње них за ре а ли за-
ци ју пла но ва, про гра ма, про је ка та и дру гих ак тив но сти у 
обла сти за шти те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не на те ри то-
ри ји Бе о гра да у 2015. го ди ни.

Сред ства Бу џет ског фон да за за шти ту жи вот не сре ди не 
гра да Бе о гра да за 2015. го ди не пла ни ра на су Од лу ком о бу-
џе ту гра да Бе о гра да за 2015. го ди ну („Слу жбе ни лист Гра да 
Бе о гра да”, бр. 96/14 и 35/15), у окви ру раз де ла 09 – Се кре-
та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не, гла ва 09.1 – Бу џет ски 
фонд за за шти ту жи вот не сре ди не и то:

– из вор фи нан си ра ња 01 – при хо ди из бу џе та, функ ци је: 
510 –Упра вља ње от па дом; 530 – Сма ње ње за га ђе но сти; 540 
– За шти та биљ ног и жи во тињ ског све та и кра јо ли ка и 550 
– За шти та жи вот не сре ди не – ис тра жи ва ње и раз вој, у из-
но су од 1.606.567.207,00 ди на ра;

– из вор фи нан си ра ња 13 – не рас по ре ђе ни ви шак при-
хо да из прет ход них го ди на, функ ци је: 510 – Упра вља ње от-
па дом; 540 – За шти та биљ ног и жи во тињ ског све та и кра-
јо ли ка и 550 – за шти та жи вот не сре ди не – ис тра жи ва ње и 
раз вој у из но су од 649.168.221,00 ди на ра.

II
Сред ства из тач ке I овог про гра ма ко ри сти ће се у скла ду 

са бли жом на ме ном утвр ђе ном Фи нан сиј ским пла ном при-
хо да и рас хо да Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не 
за 2015. го ди ну, за фи нан си ра ње:
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1. 424611 – Услу ге очу ва ња жи вот не сре ди не
Пла ни ра ни из нос: 23.683.200,00 ди на ра
1.  Из ра да про јек та „Ка та стар сеп тич ких ја ма на те ри то ри ји Бе о гра да, ода бра-
не ло ка ци је – део на се ља Срем чи ца на те ри то ри ји оп шти не Чу ка ри ца и део 
на се ља Ле шта не на те ри то ри ји оп шти не Гроц ка”
Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не за по чео је ре а ли за ци ју овог про јек-
та 2009. го ди не и до са да су ис тра же на под руч ја град ских оп шти на: Во ждо вац 
(на се ља Ку мо драж, Бе ли по ток, Ја јин ци, Ри пањ и Пи но са ва), Па ли лу ла (на се ља 
Кр ња ча, Ов ча, Бор ча и Слан ци), Гроц ка (на се ље Бо леч), Ста ри град (ком плекс 
Бе о град ска твр ђа ва и парк Ка ле мег дан) и де ло ви град ских оп шти на Зе мун и 
Ра ко ви ца (на се ље Ре сник). У 2014. го ди ни, пла ни ра но је да про је кат об у хва ти 
на се ља Срем чи ца и Ле шта не ко ја се на ла зе на та ко ђе осе тљи вом хи дро ге о-
ло шком и хи дро ло шком по те зу. Кроз на се ље Срем чи ца про ти че Же ле знич ка 
ре ка, ко ја ути че у ре ку Са ву пре зо не во до и зво ри шта за снаб де ва ње Бе о гра да 
во дом за пи ће, а кроз на се ље Ле шта не про ти че Бо ле чи ца ко ја се ули ва у Ду нав. 
У ана ли зи, би об зир би ли узе ти и ни вои под зем них во да. Из ра да Ка та стра сеп-
тич ких ја ма је од зна ча ја за овај Се кре та ри јат с об зи ром да је из ра да Ка та стра 
у ко ре ла ци ји са ис тра жи ва њем про из ве де ног за га ђе ња тла и во де са ци љем 
са гле да ва ња еко ло шког ста ту са на се ља за по тре бе по кре та ња ак тив но сти на 
при пре ми план ско про јект них осно ва за пред ло ге из бо ра си сте ма при ку пља-
ња, ка на ли са ња и пре чи шћа ва ња ко му нал них от пад них во да на овом под руч ју. 
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2. Сту ди ја оправ да но сти са идеј ним про јек том из град ње тер ми на ла за от пад не 
ма те ри је са пло ви ла на под руч ју Бе о гра да.
У 2015. го ди ни пла ни ра се за по чи ња ње про јек та „Сту ди ја оправ да но сти са 
идеј ним про јек том из град ње тер ми на ла за от пад не ма те ри је са пло ви ла на под-
руч ју Бе о гра да”. У 2014. го ди ни спро ве ден је отво ре ни по сту пак јав не на бав ке 
и за кљу чен уго вор за из ра ду Прет ход не сту ди ја оправ да но сти са ге не рал ним 
про јек том из град ње тер ми на ла за от пад не ма те ри је са пло ви ла на под руч ју Бе-
о гра да. У 2015. го ди ни пла ни ра се ре а ли за ци ја овог про јек та ко јим се утвр ђу је 
оправ да ност ин ве сти ци је за ва ри јант на ре ше ња де фи ни са на ге не рал ним про јек-
том, на осно ву ко јих се до но си план ски до ку мент, као и од лу ка о оправ да но сти 
ула га ња у прет ход не ра до ве за идеј ни про је кат и из ра ду сту ди је оправ да но сти. 
Студијa оправ да но сти са идеј ним про јек том из град ње тер ми на ла за от пад не ма-
те ри је са пло ви ла на под руч ју Бе о гра да се вр ши у скла ду са За ко ном о пла ни ра-
њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, број 72/09, 81/09 – ис прав ка, 64/10 – од-
лу ка УС, 24/11, 121/12, 42/13-од лу ка УС, 50/13 – од лу ка УС и 98/13 – од лу ка УС) 
као и Пра вил ни ком о са др жи ни и оби му прет ход них ра до ва, прет ход не сту ди је 
оправ да но сти и сту ди је оправ да но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 1/2012). 
Сту ди јом оправ да но сти од ре ђу је се на ро чи то про стор на, еко ло шка, дру штве-
на, фи нан сиј ска, тр жи шна и еко ном ска оправ да ност ин ве сти ци је за иза бра но 
ре ше ње, раз ра ђе но идеј ним про јек том, на осно ву ко јег се до но си од лу ка о 
оправ да но сти ула га ња и по кре та њу по ступ ка за из да ва ње одо бре ња за из град-
њу тер ми на ла за от пад не ма те ри је са пло ви ла на под руч ју Бе о гра да.
3. Из ра да пла на де таљ не ре гу ла ци је за де по ни ју Вин ча
 Локалним планом управљања отпадом града Београда 2011-2020. („Службени 
лист Града Београда”, број 28/11), дефинисана је потреба израде новог Плана 
детаљне регулације за депонију Винча ради усклађивања са новим стандарди-
ма и решењима затварања и санације постојеће депоније, њеног проширења 
у складу са европским стандардима, као и потребне изградње постројења за 
третман и управљање отпадом. Изради Плана детаљне регулације за депонију 
Винча приступило се у 2014. години, а носилац израде је ЈУП „Урбанистички 
завод Београда”, као носилац искључивог права. План детаљне регулације за 
депонију Винча усвојен је од стране Скупштине града Београда 2.4.2015.године

2. 424911 – Оста ле спе ци ја ли зо ва не услу ге
Пла ни ра на сред ства: 82.100.000,00 ди на ра
1.  Су фи нан си ра ње из во ђе ња ра до ва на са на ци ји од ла га ли шта от па да и пре-
вен ци је на стан ка но вих де по ни ја на те ри то ри ји гра да Бе о гра да
Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња, Фонд за 
за шти ту жи вот не сре ди не и Град Бе о град за кљу чи ли су 10. ма ја 2011. го ди не уго вор 
о су фи нан си ра њу из во ђе ња ра до ва на са на ци ји од ла га ли шта от па да и пре вен-
ци ју на стан ка но вих де по ни ја на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, ко јим су обез бе ђе на 
сред ства за са на ци ју од ла га ли шта от па да, од но сно за укла ња ње ди вљих де по ни ја и 
пре вен ци је на стан ка но вих де по ни ја на те ри то ри ји гра да Бе о гра да. Се кре та ри јат за 
ко му нал не и стам бе не по сло ве је од ре ђен за ста ра ње о ре а ли за ци ји овог уго во ра.
Ка ко је из ме на ма Од лу ке о Град ској упра ви гра да Бе о гра да над ле жност над 
упра вља њем ко му нал ним от па дом у це ли ни пре не та на Се кре та ри јат за 
за шти ту жи вот не сре ди не, пре у зе ти су и не за вр ше ни по сло ви и пред ме ти, 
од но сно уго во ри са пла ни ра ним сред стви ма ко ја до са да ни су утро ше на за ове 
на ме не. Бу ду ћи да је рок за из вр ше ње уго во ра ис те као пре пре у зи ма ња над-
ле жно сти, оче ку је се из ја шње ње над ле жног ми ни стар ства о пред ло гу за про ду-
же ње ро ка, ка да би би ла за по че та ре а ли за ци ја пла ни ра них по сло ва. 
2. Са на ци ја од ла га ли шта от па да на те ри то ри ји гра да Бе о гра да
Пла ни ра но је да се кон ти ну и ра но пред у зи ма ју ме ре на укла ња њу тзв. ди вљих 
де по ни ја од но сно са на ци ји од ла га ли шта от па да на те ри то ри ји гра да Бе о гра да. 
Број ди вљих де по ни ја из го ди не у го ди ну ра сте, и по ред чи ње ни це да се оне 
ре дов но укла ња ју. По ред ру жне сли ке ко ју ства ра ју, увек је при сут на опа сност 
пре све га, по здра вље љу ди, за тим за жи вот ну сре ди ну об зи ром да ну жно до-
ла зи до за га ђе ња зе мље, во де и ва зду ха. Сто га се спро во де ак ци је на са на ци ји 
ових „ди вљих” од ла га ли шта от па да ко ја сти хиј ски на ста ју на не у ре ђе ним и 
дру гим по вр ши на ма. Пла ни ра на са на ци је ових од ла га ли шта, као кон ти ну и-
ра ни про цес, у са рад њи са ЈКП „Град ска чи сто ћа”, ЈКП „Град ска чи сто ћа”, ко ја 
има ис кљу чи во пра во оба вља ња ко му нал не де лат но сти упра вља ња ко му нал-
ним от па дом, сход но Од лу ци о про ме ни осни вач ког ак та Јав ног ко му нал ног 
пред у зе ћа „Град ска чи сто ћа” („Слу жбе ни лист Гра да Бе о гра да”, бр. 51/2012, 
10/2013, 54/2013 и 82/2014), тре ба да до ве де до трај ног ре ше ња про бле ма. 
3.  Про је кат јав но-при ват ног парт нер ства гра да Бе о гра да у пру жа њу услу ге 
трет ма на и де по но ва ња ко му нал ног от па да са из град њом по стро је ња за трет-
ман и де по но ва ње ко му нал ног от па да
У скла ду са Ло кал ним пла ном упра вља ња от па дом гра да Бе о гра да 2011-2020 
(„Слу жбе ни лист Гра да Бе о гра да”, број 28/11), а ра ди ус по ста вља ња ефи ка сног 
си сте ма упра вља ња от па дом на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, пла ни ра на је, 
из ме ђу оста лог: са на ци ја и за тва ра ње по сто је ће ко му нал не де по ни је у Вин-
чи и ис ко ри шће ње де по ниј ског га са, из град ња но ве са ни тар не де по ни је на 
ис тој ло ка ци ји, из град ња по стро је ња за трет ман и про из вод њу елек трич не и 
то плот не енер ги је из от па да. На овај на чин при сту па се си стем ском ре ше њу 
пи та ња упра вља ња от па дом гра да Бе о гра да. Де таљ ним раз ма тра њем пла ни-
ра ног про јек та, ана ли зом мо гу ћих на чи на за ње го ву ре а ли за ци ју, фи нан сиј-
ских ка па ци те та гра да Бе о гра да, те хит но сти по тре бе ре ша ва ња про бле ма 
упра вља ња от па дом гра да Бе о гра да и са на ци је де по ни је у Вин чи, уста но вље но 
је да је оп ти ма лан на чин ре а ли за ци је про јек та пу тем јав но-при ват ног парт нер-
ства. Сто га се при сту пи ло при пре ми про јек та јав но-при ват ног парт нер ства у 
скла ду са За ко ном о јав но-при ват ном парт нер ству и кон це си ја ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 88/11). Сход но За ко ну, ко ји пред ви ђа мо гућ ност де ли мич ног 
или пот пу ног фи нан си ра ња про јек та ЈПП од стра не при ват ног парт не ра, при-
ват ни парт нер ће фи нан си ра ти чи тав про је кат, од но сно из град њу по сто је ња за 
трет ман и про из вод њу енер ги је из от па да, са на ци ју по сто је ће и из град њу но ве 
са ни тар не де по ни је. По из град њи по стро је ња, при ват ни парт нер ће пру жа ти
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услу ге трет ма на и од ла га ња ко му нал ног от па да ко ри сни ци ма услу га, ко ји ће 
пла ћа ти це ну за пру же не услу ге. Да кле, са гла сно За ко ну, при ват ни парт нер 
ће фи нан си ра ти чи тав про је кат јав но-при ват ног парт нер ства, док ће град 
Бе о град при ват ном парт не ру ста ви ти на рас по ла га ње зе мљи ште на ко јем ће 
при ват ни парт нер гра ди ти по стро је ња и пру жа ти услу ге. 
4. Са ве то дав не фи нан сиј ске услу ге 
У скла ду са Ло кал ним пла ном упра вља ња от па дом гра да Бе о гра да 2011-2020 
(„Слу жбе ни лист Гра да Бе о гра да, број 28/11), а у ци љу ус по ста вља ња ефи ка-
сног си сте ма упра вља ња от па дом на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, пла ни ра на 
је из град ња цен тра за упра вља ње от па дом са нео п ход ном ин фра струк ту ром 
и по стро је њи ма, у са рад њи са при ват ним парт не ром. Цен тар за упра вља-
ње ко му нал ним от па дом об у хва та из град њу од ре ђе ног бро ја по стро је ња 
ме ђу ко ји ма су: санацијa и за тва ра ње по сто је ће де по ни је уз ис ко ри шће ње 
де по ниј ског га са, из град њу но ве са ни тар не де по ни је, из град њу по стро је ња 
за ме ха нич ко-би о ло шки трет ман от па да, из град њу по стро је ња за ко ге не ра-
тив ну про из вод њу елек трич не и то плот не енер ги је из РДФ го ри ва, из град њу 
по стро је ња за ре ци кла жу гра ђе вин ског от па да, ли ни је за раз два ја ње от па да, 
као и по стро је ње за ком по сти ра ње зе ле ног от па да из шу ма, пар ко ва и јав них 
по вр ши на на те ри то ри ји гра да Бе о гра да. У ци љу ре а ли за ци је пла ни ра ног про-
јек та, Град Бе о град пла ни ра да рас пи ше тен дер за јав но-при ват но парт нер ство 
у 2015. го ди ни. Ка ко би по сту пак из бо ра при ват ног парт не ра био ура ђен на 
тран спа рен тан и еко но ми чан на чин за град Бе о град, нео п ход но је из вр ши ти 
ква ли тет ну ана ли зу тре нут ног ста ња и по тре ба гра да Бе о гра да у овој обла сти, 
те при пре му по ступ ка јав ног тен де ра и из ра ду кон курс не до ку мен та ци је за 
из бор при ват ног парт не ра и ре а ли за ци ју јав но-при ват ног парт нер ства. У 2014. 
го ди ни за кљу чен је Уго вор из ме ђу Ме ђу на род не фи нан сиј ске кор по ра ци је (In-
ter na ti o nal fi nan ce cor po ra tion – IFC, у да љем тек сту IFC) – чла ни це гру па ци је 
Свет ске бан ке (World Bank Gro up) и гра да Бе о гра да, о пру жа њу са ве то дав них 
фи нан сиј ских услу га.

3. 451191 – Те ку ће суб вен ци је оста лим јав ним не фи нан сиј ским пред у зе ћи ма и 
ор га ни за ци ја ма
Пла ни ра на сред ства: 40.000.000,00 ди на ра
1. Са на ци ја кли зи шта де по ни је и ста би ли за ци ја де ла де по ни је у Вин чи
Услед обил них па да ви на и по пла ва то ком 2014. го ди не, до шло је до по ја ве 
пу ко ти на и кли зи шта те ла ко му нал не де по ни је у Вин чи, чи ји опе ра тер је ЈКП 
„Град ска чи сто ћа”, као и кли зи шта зе мљи шта ис под те ла де по ни је. По себ но 
је на че о ном де лу де по ни је као и у ње ном се вер ном и ју жном де лу до шло до 
по кре та ња (кли за ња) де по но ва ног ма те ри ја ла дуж ко си на, ко ји је за тр пао део 
по сто је ћег ка на ла и обод не са о бра ћај ни це. Ви си на ожиљ ка кли зи шта је од 2-15 
m. По кре ну ти ма те ри јал са де по ни је за тр пао је обод не ка на ле и са о бра ћај ни цу 
и та ко оне мо гу ћио да се про цед не во де из те ла де по ни је дре ни ра ју. За тр пан је 
и се па ра тор као глав ни ре це пи јент за при ку пља ње про цед них во да. От пад не 
во де из те ла де по ни је са да се не кон тро ли са но про це ђу ју низ па ди ну ка Ду на ву. 
Кли зна те ла ко је се на ла зе на обод ној са о бра ћај ни ци оне мо гу ћа ва ју при лаз 
де по ни ји, на ро чи то у че о ном де лу, ко ји та ко ђе кли зи по во дом за си ће ној под-
ло зи (Ошљан ски по ток ко ји је ис под те ла де по ни је). Ка ко де по ни ја не по се ду је 
де га за ци о не бу на ре, у ва зду ху се осе ћа при су ство ме та на. Об зи ром да ЈКП 
„Град ска чи сто ћа” вр ши по сло ве де по но ва ња ко му нал ног от па да, те да има 
ис кљу чи во пра во оба вља ња ко му нал не де лат но сти упра вља ња ко му нал ним 
от па дом, сход но Од лу ци о про ме ни осни вач ког ак та Јав ног ко му нал ног пред-
у зе ћа „Град ска чи сто ћа” („Слу жбе ни лист Гра да Бе о гра да”, бр. 51/2012, 10/2013, 
54/2013 и 82/2014), нео п ход но је да у са рад њи са гра дом Бе о гра дом – Ди рек-
ци јом за упра вља ње от па дом, пре ду зме ме ре на са ни ра њу на ста лог кли зи шта. 
Пла ни ра но је да ЈКП „Град ска чи сто ћа” по кре не и спро ве де по сту пак јав не на-
бав ке за из во ђе ње ра до ва на са на ци ји кли зи шта де по ни је и ста би ли за ци ји де ла 
де по ни је, а пре ба ци ва ње сред ста ва ЈКП „Град ска чи сто ћа” из вр ши ће се на кон 
до ста вља ња нео п ход не до ку мен та ци је о пред мет ној јав ној на бав ци. 

4. 451291 – Ка пи тал не суб вен ци је оста лим јав ним не фи нан сиј ским пред у зе ћи ма 
и ор га ни за ци ја ма
Пла ни ра на сред ства: 337.524.866,00 ди на ра
1. Опре ма и ме ха ни за ци ја за упра вља ње от па дом
Ло кал ни план упра вља ња от па дом гра да Бе о гра да 2011-2020. („Слу жбе ни лист 
Гра да Бе о гра да”, број 28/11) де фи ни сао je си стем упра вља ња от па дом, ко ји об у-
хва та и за ме ну по сто је ћих кон теј не ра и по ста вља ње но вих за си стем одво је ног 
са ку пља ња ко му нал ног от па да (ре ци кла бил ног и оста лог ме ша ног ко му нал ног 
от па да), про ши ре ње об у хва та са ку пља ње ко му нал ног от па да, про ши ре ње бро-
ја зе ле них остр ва и на бав ку во зи ла за са ку пља ње раз вр ста ног от па да. 
У ту свр ху, пла ни ра но је да ЈКП „Град ска чи сто ћа” за поч не и ре а ли зу је по ступ-
ке јав них на бав ки до ба ра, уз са гла сност Гра да. У 2014. го ди ни за кљу чен је Уго-
вор са ЈКП „Град ска чи сто ћа” за фи нан си ра ње на бав ке опре ме и ме ха ни за ци је 
за упра вља ње от па дом на те ри то ри ји гра да Београдa. Ме ђу тим, ка ко би се ус-
по ста вио ефи ка сан и одр жив си стем упра вља ња от па дом, у скла ду са за ко ном 
и стан дар ди ма у тој обла сти, пла ни ра на су до дат на сред ства у 2015. го ди ни за 
на бав ку опре ме и ме ха ни за ци је за упра вља ње от па дом на те ри то ри ји гра да 
Београдa. Пре ба ци ва ње сред ста ва ЈКП „Град ска чи сто ћа” из вр ши ће се на кон 
до ста вља ња нео п ход не до ку мен та ци је о пред мет ним јав ним на бав ка ма. 
У ту свр ху, пла ни ра но је да ЈКП „Град ска чи сто ћа” за поч не и ре а ли зу је по ступ-
ке јав них на бав ки до ба ра, уз са гла сност Гра да. У 2014. го ди ни за кљу чен је Уго-
вор са ЈКП „Град ска чи сто ћа” за фи нан си ра ње на бав ке опре ме и ме ха ни за ци је 
за упра вља ње от па дом на те ри то ри ји гра да Београдa. Ме ђу тим, ка ко би се ус-
по ста вио ефи ка сан и одр жив си стем упра вља ња от па дом, у скла ду са за ко ном 
и стан дар ди ма у тој обла сти, пла ни ра на су до дат на сред ства у 2015. го ди ни за 
на бав ку опре ме и ме ха ни за ци је за упра вља ње от па дом на те ри то ри ји гра да 
Београдa. Пре ба ци ва ње сред ста ва ЈКП „Град ска чи сто ћа” из вр ши ће се на кон 
до ста вља ња нео п ход не до ку мен та ци је о пред мет ним јав ним на бав ка ма. 
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2. Су фи нан си ра ње из во ђе ња ра до ва на са на ци ји од ла га ли шта от па да и пре вен-
ци је на стан ка но вих де по ни ја на те ри то ри ји гра да Бе о гра да
Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња, Фонд за 
за шти ту жи вот не сре ди не и Град Бе о град за кљу чи ли су 10. ма ја 2011. го ди не 
уго вор о су фи нан си ра њу из во ђе ња ра до ва на са на ци ји од ла га ли шта от па да и 
пре вен ци ју на стан ка но вих де по ни ја на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, ко јим су 
обез бе ђе на сред ства за са на ци ју од ла га ли шта от па да, од но сно за укла ња ње 
ди вљих де по ни ја и пре вен ци је на стан ка но вих де по ни ја на те ри то ри ји гра да 
Бе о гра да. Се кре та ри јат за ко му нал не и стам бе не по сло ве је од ре ђен за ста ра ње 
о ре а ли за ци ји овог уго во ра.
Ка ко је из ме на ма Од лу ке о Град ској упра ви гра да Бе о гра да над ле жност над 
упра вља њем ко му нал ним от па дом у це ли ни пре не та на Се кре та ри јат за 
за шти ту жи вот не сре ди не, пре у зе ти су и не за вр ше ни по сло ви и пред ме ти, 
од но сно уго во ри са пла ни ра ним сред стви ма ко ја до са да ни су утро ше на за ове 
на ме не, Бу ду ћи да је рок за из вр ше ње уго во ра ис те као пре пре у зи ма ња над-
ле жно сти, оче ку је се из ја шње ње над ле жног ми ни стар ства о пред ло гу за про ду-
же ње ро ка, ка да би би ла за по че та ре а ли за ци ја пла ни ра них по сло ва.
3. Из град ња и опре ма ње ре ци кла жних цен та ра/дво ри шта на те ри то ри ји гра да 
Бе о гра да
Опремање рециклажних центара чија је намена прикупљање и разврставање 
рециклабилног и посебних токова отпада, на територији града Београда, треба 
да буде реализована у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа”, која има искључиво 
право обављања комуналне делатности управљања кмуналним отпадом, сход-
но Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска 
чистоћа” („Службени лист Града Београда”, бр. 51/2012, 10/2013, 54/2013 
и 82/2014). У оквиру сваког рециклажног центра треба да постоји хала за 
смештај рециклабилног отпада, као и посебне зоне, односно одвојен простор 
за посебне токове отпада. Поред тога, планирана је изградња линије за сепа-
рацију рециклабилног отпада и опремање рециклажног центра одговарајућим 
контејнерима и другом опремом. У ту сврху, планирано је да ЈКП „Градска 
чистоћа” започне и реализује поступке јавних набавки добара и радова, уз са-
гласност града Београда и обезбеђење средстава са ове позиције. Пребацивање 
средстава ЈКП „Градска чистоћа” извршиће се након достављања неопходне 
документације о предметним јавним набавкама. Средства ће бити искоришће-
на за опремање рециклажних дворишта на територији града Београда.

5. 424331 – Услу ге јав ног здрав ства – ин спек ци ја и ана ли за
Пла ни ран из нос: 41.340.064,00 ди на ра
Кон тро ла ква ли те та жи вот не сре ди не, као за кон ска оба ве за је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве, вр ши се си сте мат ским пра ће њем ста ња жи вот не сре ди не, од но сно 
вред но сти ин ди ка то ра и не га тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, пра ће ња 
ме ра и ак тив но сти ко је се пред у зи ма ју у ци љу сма ње ња не га тив них ути ца ја на 
ква ли тет жи вот не сре ди не и здра вље љу ди.
Ре а ли за ци ја про гра ма кон тро ле, пра ће ња и оце њи ва ња ста ња чи ни ла ца жи-
вот не сре ди не –мо ни то ринг, ко ја об у хва та: 
1. Уго во ре на оба ве за у 2014. го ди ни и пре не та оба ве за за:
 Про грам кон тро ле ква ли те та ва зду ха на те ри то ри ји Бе о гра да;
2. Про грам кон тро ле ква ли те та по вр шин ских во да на те ри то ри ји Бе о гра да;
3. Про грам ме ре ња ни воа ко му нал не бу ке у жи вот ној сре ди ни на те ри то ри ји 
Бе о гра да;
4. Про грам ис пи ти ва ња за га ђе но сти зе мљи шта на те ри то ри ји Бе о гра да;
5. Про грам кон тро ле ква ли те та под зем них во да на те ри то ри ји Бе о гра да.

6. 424611 – Услу ге очу ва ња жи вот не сре ди не
Пла ни ран из нос: 12.899.000,00 ди на ра
Ре а ли за ци ја Про гра ма си сте мат ског ис пи ти ва ња ни воа ра ди о ак тив но сти у жи-
вот ној сре ди ни на те ри то ри ји Бе о гра да об у хва та си сте мат ско пра ће ње сте пе на 
ра ди о ак тив ног за га ђе ња у свим сег мен ти ма жи вот не сре ди не (ва здух, чвр сте и 
теч не па да ви не, во да за пи ће и реч на во да, људ ска хра на, сточ на хра на, пред ме-
ти оп ште упо тре бе зе мљи ште, кон цен тра ци ја ра до на у за тво ре ном про сто ру) и 
пра ће ње ути ца ја јо ни зу ју ћих зра че ња на здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну.
Пра ће ње ни воа ул тра ви о лет ног зра че ња има за циљ да пу тем оба ве шта ва ња 
јав но сти о пре ко ра че њи ма до зво ље ног ни воа обез бе ди ин фор ма ци је о по-
треб ним ме ра ма за ума ње ње штет них по сле ди ца ул тра ви о лет ног зра че ња на 
здра вље ста нов ни штва.
Ре а ли за ци ја про гра ма кон тро ле, пра ће ња и оце њи ва ња ста ња чи ни ла ца жи-
вот не сре ди не –мо ни то ринг, ко ја об у хва та: 
1. Про грам си сте мат ског ис пи ти ва ња ни воа ра ди о ак тив но сти у жи вот ној 
сре ди ни на те ри то ри ји Бе о гра да (ва здух, па да ви не, во да за пи ће, реч на во да, 
зе мљи ште, на мир ни це, сточ на хра на и др) – Пла ни ра на пре не та оба ве за ко ја 
не ће би ти ре а ли зо ва на, с об зи ром да је кра јем де цем бра 2014. го ди не до не та 
Од лу ка о об у ста ви по ступ ка.
2. Програм мерења UV зрачења на територији града Београда.

7. 451291 – Ка пи тал не суб вен ци је оста лим јав ним и не фи нан сиј ским пред у зе ћи-
ма и ор га ни за ци ја ма
Пла ни ран из нос: 20.000.000,00 ди на ра
1. Про јек ти енер гет ске ефи ка сно сти и ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је
Усва ја њем Упут ства о по сту па њу при ли ком ран ги ра ња при о ри тет них про-
је ка та уна пре ђе ња и ра ци о нал ног ко ри шће ња при род них ре сур са и енер ги је 
(„Слу жбе ни лист Гра да Бе о гра да”, број 83/14 од 7.11.2014. го ди не), де фи ни са ни 
су кри те ри ју ми за ран ги ра ње про је ка та енер гет ске са на ци је обје ка та у јав ној 
сво ји ни ко је ко ри сте ор га ни град ске и оп штин ских упра ва, пред у зе ћа и уста-
но ве чи ји је осни вач град Бе о град. Основ ни ци ље ви, ко ји ће се по сти ћи ре а ли-
за ци јом ових про је ка та су одр жи во ко ри шће ње при род них ре сур са и енер ги је, 
по ве ћа ње упо тре бе об но вљи вих из во ра енер ги је, уна пре ђе ње енер гет ске ефи-
ка сно сти обје ка та, ја ча ње све сти о зна ча ју одр жи вог ко ри шће ња при род них 
ре сур са и енер ги је као и оства ри ва ње уште де у бу џе ту гра да Бе о гра да.
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Про јек ти енер гет ске са на ци је об у хва та ју: 1. по бољ ша ње тер мич ког омо та ча 
објек та, 2. по бољ ша ње тер мо тех нич ких си сте ма у објек ту, 3. мо дер ни за ци ју 
осве тље ња и 4. упо тре бу об но вљи вих из во ра енер ги је за про из вод њу елек-
трич не и то плот не енер ги је и по тро шне то пле во де. 
На осно ву јав ног по зи ва, град ска пред у зе ћа и уста но ве, као и ор га ни Град ске 
и оп штин ских упра ва до ста вља ју Се кре та ри ја ту за за шти ту жи вот не сре ди не 
пред ло ге про је ка та, ко је ран ги ра Ко ми си ја за ран ги ра ње
при о ри тет них про је ка та, у скла ду са Упут ством, на кон че га се до но си од лу ка о 
фи нан си ра њу про је ка та, у скла ду са рас по ло жи вим сред стви ма. Пла ни ра но је 
раз ма тра ње и ви ше го ди шњих про је ка та, чи ја ре а ли за ци ја би за по че ла у 2015. 
го ди ни.

8. 424511 – Услу ге одр жа ва ња на ци о нал них пар ко ва и при род них по вр ши на
Пла ни ран из нос: 290.694.202,00 ди на ра
1. Ре а ли за ци ја ак тив но сти на упра вља њу за шти ће ним при род ним до бри ма и то:
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Ве ли ко рат но остр во”, 
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Ко смај”, 
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Ава ла”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Ба њич ка шу ма”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Зве здар ска шу ма”, 
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Бој чин ска шу ма”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Шу ма Ко шут њак”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Ли по вич ка шу ма – Ду ги рт”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Ми ља ко вач ка шу ма”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Обре но вач ки за бран”
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Ар бо ре тум Шу мар ског фа кул те та”, 
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Ака дем ски парк”, 
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Пи о нир ски парк”, 
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Топ чи дер ски парк”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Зе мун ски ле сни про фил”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Ле сни про фил Ка пе ла у Ба тај-
ни ци”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Ста ни ште гљи ве на Ади Ци-
ган ли ји”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „По је ди нач на ста бла”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Гру па ста ба ла хра ста лу жња ка 
код Јо зи ћа ко ли бе”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Три хра ста лу жња ка – Ба ре”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним под руч јем „Фор ланд Бе о гра да”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним ста ни штем „Ве ли ко бла то”,
- Про грам упра вља ња за шти ће ним ста ни штем „Зи мо ва ли ште ма лог вран ца”.
Ре а ли за ци ја ак тив но сти и ме ра за шти те вр ши се на осно ву го ди шњих про-
гра ма упра вља ња, ко је до но си упра вљач у скла ду са за ко ном, а по прет ход-
но при ба вље ној са гла сно сти Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не. 
Про гра ми се до но се и ре а ли зу ју на го ди шњем ни воу , ускла ђе ни су са пла но-
ви ма и об у хва та ју основ не ак тив но сти и ме ре спро во ђе ња утвр ђе ног ре жи ма 
за шти те ко је се од но се на: чу ва ње и над зор, пра ће ње ста ња, не гу, за шти ту и 
уре ђе ње за шти ће ног под руч ја, као и из ра ду ви ше го ди шњег пла на и го ди шњег 
про гра ма упра вља ња и дру го.
2. Из ра да Пла на ге не рал не ре гу ла ци је си сте ма зе ле них по вр ши на Бе о гра да
Од лу ком о из ра ди Пла на ге не рал не ре гу ла ци је си сте ма зе ле них по вр ши на 
Бе о гра да („Слу жбе ни лист Гра да Бе о гра да”, број 57/09) де фи ни са ни су ци ље-
ви из ра де овог пла на и гра ни ца ко јом су об у хва ће не те ри то ри је 12 град ских 
оп шти на, од но сно под руч ја ко ја су об у хва ће на Ге не рал ним пла ном Бе о гра-
да 2021. Но си лац из ра де овог пла на је ЈУП „Ур ба ни стич ки за вод Бе о гра да”. 
Кон цепт пла на је усво јен и у то ку је из ра да На цр та пла на, чи ја пр ва вер зи ја 
је до ста вље на Се кре та ри ја ту у де цем бру 2014. го ди не. Пла ни ра се да План 
ге не рал не ре гу ла ци је си сте ма зе ле них по вр ши на Бе о гра да уђе у скуп штин ску 
про це ду ру у то ку 2015. го ди не.
3. Услу ге спро во ђе ња пла но ва по шу мља ва ња под руч ја Бе о гра да
У 2015/2016. го ди ни пред ви ђа се на ста вак ре а ли за ци је Стра те ги је по шу мља-
ва ња под руч ја Бе о гра да. Пла ни ра но је да се но ви шум ски за са ди по диг ну на 
ло ка ци ја ма ко је по ве зу ју по сто је ће шум ске ком плек се, ве тро за штит не по ја се ве 
и зе ле не ко ри до ре чи ме се обез бе ђу је оства ри ва ње оп ште ко ри сних функ ци ја 
шу ма и по ди за ње ква ли те та жи вот не сре ди не. До са да је по шу мље но пре ко 450 
ha но вог шум ског зе мљи шта у скла ду са пла но ви ма по шу мља ва ња под руч ја 
ко јим упра вља ју јав на пред у зе ћа осно ва на у овој обла сти. На ста вак ре а ли за-
ци је по шу мља ва ња та ко ђе ће се вр ши ти на осно ву пла но ва, а на по вр ши на ма 
на ко ји ма ис кљу чи во пра во упра вља ња има ју јав на пред у зе ћа осно ва на у 
скла ду са За ко ном о шу ма ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 30/10 и 93/12) или 
од лу ка ма гра да Бе о гра да.
4. Услу ге озе ле ња ва ња обје ка та и по вр ши на и услу ге ре ви та ли за ци је угро же-
них и за пу ште них јав них зе ле них по вр ши на
Пла ни ра на је ре а ли за ци ја при о ри тет них про је ка та об на вља ња де ва сти ра них и 
за пу ште них јав них зе ле них по вр ши на и др во ре да, про је ка та по ди за ња но вих 
зе ле них по вр ши на, кров них вр то ва и озе ле ња ва ња фа са да, кон ти ну и ра но 
то ком го ди не у са рад њи са јав ним пред у зе ћи ма, а у скла ду са по тре ба ма град-
ских оп шти на, од но сно гра ђа на. Ода бир ло ка ци ја вр ши Рад на гру па, са чи ње на 
од пред став ни ка ЈКП „Зе ле ни ло Бе о град” и пред став ни ка Град ске упра ве гра да 
Бе о гра да. 
Ре а ли за ци ја ће се оба вља ти кроз за кљу че ње по је ди нач них уго во ра за про јек то-
ва ње и из во ђе ње пред мет них ра до ва. Ре а ли за ци јом ових про је ка та ква ли тет 
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жи вот не сре ди не ће се по пра ви ти у естет ском али и ква ли та тив ном сми слу 
об зи ром да про цен ту ал но по ве ћа ње зе ле них по вр ши на до при но си по пра вља-
њу ква ли те та ва зду ха и свих оста лих чи ни ла ца жи вот не сре ди не. 
5. Про је кат „Ус по ста вља ње ка та стра зе ле них по вр ши на Бе о гра да – ГИС” Из-
ра дом про јек та „Ус по ста вља ње ка та стра зе ле них по вр ши на Бе о гра да – ГИС” 
обез бе ђу је се све о бу хват ни ге о граф ски ин фор ма ци о ни си стем о зе ле ним по-
вр ши на ма гра да Бе о гра да ко ји ће ин те гри са ти по дат ке о зе ле ним по вр ши на ма 
гра да за по тре бе да љег пла ни ра ња из град ње и раз во ја зе ле них по вр ши на, као 
и за по тре бе упра вља ња зе ле ним по вр ши на ма, од но сно њи хо вог ко ри шће-
ња, одр жа ва ња и за шти те. Сред ства пла ни ра на у 2015. го ди ни на ме ње на су за 
спро во ђе ње ак тив но сти на обу ци ко ри сни ка и по став ци си сте ма за ко ри сни ке, 
као и за на ста вак ак тив но сти на при ку пља њу про стор них и атри бут ских по да-
та ка за зе ле не по вр ши не и је ди ни це одр жа ва ња ко је ни су об ра ђе не то ком 2014. 
го ди не. Пла ни ра се да про је кат бу де за вр шен у 2015. го ди ни.
423 – Услу ге по уго во ру
Пла ни ран из нос: 2.144.000,00 ди на ра
Пла ни ра не ак тив но сти од но се се на: 
1. Ре а ли за ци ја услу ге про дук ци је но вих епи зо да ТВ еми си је „Зе ле на еми си ја” 
и услу ге еми то ва ња „Зе ле не еми си је” на ТВ про гра му као спе ци ја ли зо ва не 
еми си је ко ја се ба ви пи та њи ма за шти те жи вот не сре ди не са ци љем да се пре ко 
те ле ви зи је, као нај ја чег ме диј ског ин стру мен та, гле да о ци по зо ву на ак ци ју у 
ре ша ва њу про бле ма за шти те жи вот не сре ди не, од но сно да се ути че на свест 
љу ди о ва жно сти ин ди ви ду ал не од го вор но сти сва ког по је дин ца на по бољ ша-
њу по сто је ћег ста ња у Ср би ји.

9. 424611 – Услу ге очу ва ња жи вот не сре ди не
Пла ни ран из нос: 204.353.503,00 ди на ра
Пла ни ра не ак тив но сти од но се се на:
1. Ажу ри ра ње и ино ви ра ње Ка та стра вод них по ја ва и обје ка та на те ри то ри ји 
Бе о гра да са из ра дом ди ги тал не кар те и ба зе по да та ка 
У 2015. го ди ни се за вр ша ва ви ше го ди шњи пе ри од ажу ри ра ња и про ве ре 
тач но сти по да та ка из по сто је ћег „Ка та стра вод них обје ка та на те ри то ри ји 
Бе о гра да ју жно од Ду на ва и Са ве” ко ји је из ра ђен 1990. го ди не, као и уво ђе-
ње и об ра да но вих по ја ва. Унос по да та ка вр ши се из ра дом ди ги тал не кар те 
под руч ја ана ли зе са пра те ћом ба зом по да та ка о овом ва жном ре сур су у ци љу 
вред но ва ња ре сур са под зем них во да и мо гућ но сти њи хо ве ва ло ри за ци је кроз 
ви ше на мен ски на чин ко ри шће ња. 
2. План ква ли те та ва зду ха у Бе о гра ду 
План ква ли те та ва зду ха у Бе о гра ду из ра ђу је се у скла ду са оба ве зом утвр ђе ном 
у За ко ну о за шти ти ва зду ха („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09 и 10/13), а пред-
ста вља ин стру мент по ли ти ке пла ни ра ња и за шти те ва зду ха, ко ји се до но си у 
ци љу очу ва ња и по бољ ша ња ква ли те та ва зду ха и из бе га ва ња, спре ча ва ња или 
сма ње ња за га ђе ња и штет них по сле ди ца по здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну. 
3. Из ра да про јек та „Ме ре ње еми си је дим них га со ва из ин ди ви ду ал них то плот-
них из во ра на те ри то ри ји Бе о гра да” 
Ис тра жи ва ње об у хва та ме ре ње еми си је за га ђу ју ћих ма те ри ја из ста ци о нар них 
из во ра, од но сно при ку пља ње и об ра ду по да та ка о кон цен тра ци ја ма за га ђу ју-
ћих ма те ри ја ко је се еми ту ју у ва здух из ин ди ви ду ал них стам бе них обје ка та. 
Ме ре њем је пла ни ра но да се, то ком ви ше го ди на, об у хва ти око 220.000 ре ги-
стро ва них ин ди ви ду ал них ло жи шта ко ја ко ри сте чвр ста фо сил на го ри ва или 
го ри ва не по зна тог са ста ва и ква ли те та. До би је ни по да ци ко ри сте се за из ра ду 
ка та стра за га ђу ју ћих ма те ри ја ко је по ти чу из ин ди ви ду ал них обје ка та на осно-
ву че га се вр ше ана ли зе ути ца ја по је ди нач них из во ра за га ђи ва ња на ква ли тет 
ва зду ха и ста ње жи вот не сре ди не у Бе о гра ду, за по тре бе из ра де пла на ква ли-
те та ва зду ха и дру гих стра те шких до ку ме на та. 
4. Аку стич ко зо ни ра ње де ла цен трал не зо не гра да Бе о гра да (де ло ви оп шти на 
Ста ри град, Сав ски ве нац, Па ли лу ла, Вра чар, Зе мун и Но ви Бе о град)
Зо ни ра ње те ри то ри је гра да од ви ја ће се у фа за ма, а пре ма од го ва ра ју ћим 
пла но ви ма и рас по ло жи вим фи нан сиј ским сред стви ма за ту на ме ну. Пр ва 
фа за овог про јек та је за по че та у 2014. го ди ни. У скла ду са ур ба ни стич ким 
под ло га ма де фи ни са но је под руч је де ло ва цен трал них град ских оп шти на ко је 
је нај у гро же ни је бу ком, а за ко је ће се из вр ши ти аку стич ко зо ни ра ње, од но сно 
од ре ди ти од го ва ра ју ћа огра ни че ња и за бра не у по гле ду еми си је бу ке.
5. Из ра да про јек та „Пла во-зе ле ни ко ри до ри” – Ис тра жи ва ње мо гућ но сти ре-
ви та ли за ци је сли ва Ра ко вич ког по то ка и окол них шум ских по вр ши на
До са да шњим про јек ти ма об ра ђе ни су „пла во-зе ле ни” ко ри до ри на сли во ви ма 
Ка ља вог по то ка и по то ка Је ле зо вац, ко ји оства ру ју функ ци о нал ну и про стор ну 
ве зу са сли вом Ра ко вич ког по то ка.Циљ про јек та је из два ја ње, за шти та, уре ђе-
ње и функ ци о нал но по ве зи ва ње „пла во-зе ле них” ко ри до ра сли ва Ра ко вич ког 
по то ка, за тим умре жа ва ње са по сто је ћим шум ским и во де ним по вр ши на ма на 
су сед ним сли во ви ма Ка ља вог по то ка и по то ка Је ле зо вац, од но сно фор ми ра ње 
про стор не це ли не са при род ним, ре кре а тив ним, естет ским и дру гим вред но-
сти ма. Ра ко вич ки по ток има тро кра ку фор му и на ла зи се ју жно од сли ва по то-
ка Је ле зо вац (де ле ли ни ју во до дел ни це). У по ступ ку јав не на бав ке то ком 2014. 
го ди не за из вр ши о ца овог про јек та иза бран је Шу мар ски фа кул тет Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, за ко ји је пот пи сан уго вор и за по че та ре а ли за ци ја. 
6. Из ра да про јек та „Пла во-зе ле ни ко ри до ри” – Ис тра жи ва ње мо гућ но сти ре-
ви та лиз ци је сли ва по то ка Па ри гуз и окол них шум ских по вр ши на
Циљ ис тра жи ва ња је из два ја ње, за шти та, уре ђе ње и функ ци о нал но по ве зи ва-
ње ко ри до ра сли ва по то ка Па ри гуз, умре жа ва ње са по сто је ћим шум ским и во-
де ним по вр ши на ма на су сед ним сли во ви ма Ка ља вог по то ка, по то ка Је ле зо вац 
и Ра ко вич ког по то ка, од но сно фор ми ра ње про стор не це ли не са при род ним 
и ре кре а тив ним, естет ским и дру гим вред но сти ма. У по ступ ку јав не на бав ке 
то ком 2014. го ди не иза бран је Шу мар ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за 
из вр ши о ца овог про јек та за ко ји је пот пи сан уго вор и за по че та ре а ли за ци ја. 
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7. За шти та и усме ре но ко ри шће ње ге но фон да рет ких и угро же них вр ста Ве ли-
ког рат ног остр ва
Про јек том ће се обез бе ди ти кон зер ва ци ја по сто је ћег ге но фон да ко ја под ра зу-
ме ва ак тив не ме ре за шти те по пу ла ци ја биљ них вр ста на при род ном ста ни шту, 
очу ва ње при род них еко си сте ма, очу ва ње и опо ра вак по пу ла ци ја на њи хо вим 
при род ним ста ни шти ма, што се мо же сма тра ти по чет ком про це са ге не тич ке 
кон зер ва ци је рет ких и угро же них вр ста у Ре пу бли ци Ср би ји. Исто вре ме но, 
кон зер ва ци јом шум ског др ве ћа и жбу ња ко је чи ни ста ни ште за рет ке и угро-
же не вр сте пти ца, оства ру је се и за шти та укуп ног би о ди вер зи те та Ве ли ког 
рат ног остр ва. У по ступ ку јав не на бав ке то ком 2014. го ди не иза бран је Шу-
мар ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за из вр ши о ца овог тро го ди шњег 
про јек та за ко ји је пот пи сан уго вор и за по че та ре а ли за ци ја.
8. Ис тра жи ва ња, ва ло ри за ци ја и за шти та де ла про сто ра Аде Ци ган ли је Про стор 
Аде Ци ган ли је пред ста вља сло жен еко си стем и при род ну оазу са спе ци фич ном 
ми кро кли мом ко јим до ми ни ра гу ста ли сто пад на шу ма са пре те жно аутох то ним 
вр ста ма хра ста и бре ста као и број ним ста бли ма то по ле и ја се на ко ји су са ђе ни 
у XX ве ку. У ци љу за шти те аутох то них вр ста пла ни ра на је из ра да про јек та 
ко јим се оства ру је: де фи ни са ње при род них вред но сти и за штит них функ ци ја 
ис тра жи ва ног под руч ја, де фи ни са ње ква ли те та зе мљи шта и под зем них во да, ри-
зи ка од за га ђе ња и де гра да ци је при род них по тен ци ја ла, мо гућ ност по бољ ша ња 
до ступ но сти ис тра жи ва ног под руч ја у скла ду са оп ти мал ним ни во ом за шти те 
(ис кљу чи во пе шач ки ко ри до ри). У по ступ ку јав не на бав ке то ком 2014. го ди не 
иза бран је Шу мар ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за из вр ши о ца овог тро-
го ди шњег про јек та за ко ји је пот пи сан уго вор и за по че та ре а ли за ци ја.
9. Из ра да Прет ход не сту ди је оправ да но сти са ге не рал ним про јек том из град ње 
тер ми на ла за от пад не ма те ри је са пло ви ла на под руч ју Бе о гра да
Овом сту ди јом се вр ши ис тра жи ва ње и из бор ре ше ња за без бед но поступањe 
са нео па сним и опа сним (чвр стим, теч ним) брод ским от па дом (пре у зи ма ње, 
раз вр ста ва ње, скла ди ште ње, пре чи шћа ва ње, ре ци кла жа или ис ко ри шће ње, 
од ла га ње), од но сно из ра да сту диј ске и тех нич ке до ку мен та ци је за из град њу 
спе ци ја ли зо ва них тер ми на ла у зо ни од ви ја ња вод ног са о бра ћа ја, са од го ва-
ра ју ћом опре мом за упра вља ње от па дом са пло ви ла. Зна чај овог про јек та је у 
по ве ћа њу ни воа без бед но сти пло вид бе, за шти ти во да Са ве и Ду на ва, за шти ти 
љу ди и жи вот не сре ди не. Не спо ран је ин те рес Бе о гра да да за шти ти реч не во де 
од за га ђи ва ња бу ду ћи да се ко ри сте и за во до снаб де ва ње и на вод ња ва ње, као 
и да оси гу ра усло ве за раз вој ту ри зма и спор то ва на во ди и др. Прет ход ном 
сту ди јом оправ да но сти, сход но за ко ну ко јим се уре ђу је пла ни ра ње и из град ња, 
утвр ђу је се на ро чи то про стор на, еко ло шка, дру штве на, фи нан сиј ска, тр жи шна 
и еко ном ска оправ да ност ин ве сти ци је за ва ри јант на ре ше ња де фи ни са на ге не-
рал ним про јек том, на осно ву ко јих се до но си план ски до ку мент, као и од лу ка о 
оправ да но сти ула га ња у прет ход не ра до ве за идеј ни про је кат и из ра ду сту ди је 
оправ да но сти. У 2014. го ди ни, спро ве ден је по сту пак јав не на бав ке, иза бран 
по ну ђач и за кљу чен Уго вор, а за вр ше так ре а ли за ци је про јек та се оче ку је у 
2015. го ди ни.
10. Би о тех но ло шки трет ман от пад них во да сеп тич ких ја ма у зо ни сли ва Топ-
чи дер ске ре ке
Ре а ли за ци јом про је ка та ко ји су прет хо ди ли овом и ви ше го ди шњег ис тра жи ва-
ња и из ра де Ка та стра сеп тич ких ја ма за под руч ја об у хва ће на ис тра жи ва њем у 
прет ход ним го ди на ма омо гу ће но је при ку пља ње зна чај них по да та ка на осно ву 
ко јих би са да би ло мо гу ће вр ши ти аде ква тан трет ман от пад них во да сеп тич-
ких ја ма, као и пра ће ње ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, чи ме би се по сти гао нео-
п хо дан кон ти ну и тет у мо ни то рин гу и за шти ти сли ва Топ чи дер ске ре ке. Овај 
слив је ода бран због чи ње ни це да се ули ва у зо ну бе о град ског во до и зво ри шта. 
У 2014. го ди ни, спро ве ден је по сту пак јав не на бав ке, иза бран по ну ђач и за кљу-
чен уго вор, а за вр ше так ре а ли за ци је про јек та се оче ку је у 2015. го ди ни.
11. Ре ви та ли за ци ја Топ чи дер ске ре ке би о ло шким си сте ми ма за пре чи шћа ва ње 
за га ђе них во да
Про је кат ис пи ту је еко ло шки при хва тљи во, ефи ка сно и еко ном ски ис пла ти-
во ре ше ње за трет ман и ре ви та ли за ци ју за га ђе них ур ба них реч них то ко ва 
на при ме ру Топ чи дер ске ре ке. Циљ про јек та је уна пре ђе ње вод них ре сур са 
Бе о гра да; по бољ ша ње ме то да пре вен ци је, упра вља ња, сма ње ња и тре ти ра-
ња за га ђе ња во де и зе мљи шта, као и уна пре ђе ње све сти и зна ња о за га ђе њу у 
функ ци ји раз во ја и по бољ ша ња усло ва жи во та; при ме на би о ло шких ме то да у 
са на ци ји вод них ре сур са Бе о гра да; одр жи во упра вља ње, све стра но ко ри шће ње 
и за шти та по сто је ћих вод них ре сур са.У пр вој го ди ни ре а ли за ци је из вр ше но 
је при ку пља ње под ло га и те рен ска ис тра жи ва ња са де фи ни са њем ода бра них 
вр ста и про јек то ва ње, док се у дру гој го ди ни пла ни ра по ста вља ње кон струк-
ци је, одр жа ва ње си сте ма уз стал но пра ће ње, што се на ста вља и у тре ћој го ди ни 
али се та да већ ра ди на и си сте ма ти за ци ји ре зул та та и из ра да пред ло га ме ра за 
раз ви ја ње аква тич ких си сте ма. У по ступ ку јав не на бав ке то ком 2014. го ди не 
иза бран је Ин сти тут за шу мар ство за из вр ши о ца овог про јек та за ко ји је пот-
пи сан уго вор и за по че та ре а ли за ци ја.
12. Мор фо ло шко-ана том ске и фи зи о ло шке про ме не на др ве на стим вр ста ма у 
пар ко ви ма Бе о гра да као ин ди ка тор ста ња жи вот не сре ди не 
Мор фо ло шко-ана том ске и фи зи о ло шке про ме не на др ве на стим вр ста ма, 
од но сно њи хо ве ма ни фе ста ци је су ин ди ка тор сте пе на ре ак ци је на спо ља шњу 
сре ди ну. Пред ло же ним про јек том ће се на осно ву пре гле да за сту пље но сти 
аутох то них и алох то них др ве на стих биљ них вр ста еви ден ти ра ти и оце ни ти 
сте пен и вр ста фи то па то ло шких и ен то мо ло шких оште ће ња на биљ ка ма. 
На осно ву ре зул та та ис пи ти ва ња до би ће се ба за по да та ка на осно ву ко је је мо-
гу ће утвр ди ти сте пен ри зи ка од но сно успе ха адап тив но сти из ме ђу раз ли чи тих 
биљ них вр ста на истом ло ка ли те ту и утвр ђи ва ње ри зи ка у окви ру јед не исте 
вр сте на раз ли чи тим ло ка ли те ти ма. 
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Про јек том је пла ни ра но да се на осно ву пре гле да за сту пље но сти аутох то них 
и алох то них др ве на стих биљ них вр ста из вр ши еви ден ти ра ње и оце на сте пе на 
и вр сте фи то па то ло шких и ен то мо ло шких оште ће ња на биљ ка ма али и оце ну 
ста ња жи вот не сре ди не. У по ступ ку јав не на бав ке то ком 2014. го ди не иза бран 
је Ин сти тут за шу мар ство за из вр ши о ца овог про јек та за ко ји је пот пи сан уго-
вор и за по че та ре а ли за ци ја.
13. Ути цај ин ду стриј ских по стро је ња на по тен ци јал ну кон та ми на ци ју жи вот не 
сре ди не ру рал них на се ља гра да Бе о гра да
Про је кат има циљ да се из ме ре, про це не и да основ за сма ње ње ри зи ка га-
је ња кул ту ра за ис хра ну љу ди и жи во ти ња на зе мљи шти ма у не по сред ном 
окру же њу ин ду стриј ских по стро је ња, де по ни ја ин ду стриј ског и ко му нал ног 
от па да на те ри то ри ји оп шти на Па ли лу ла, Обре но вац, Ла за ре вац и Гроц ка. 
Обез бе ди ће се про це на ри зи ка аку му ла ци је те шких ме та ла, ра ди о ну кли да и 
ор ган ских по лу та на та, пре све га оче ки ва них по ли а ро ма тич них угљо во до ни-
ка и по ли хло ро ва них би фе ни ла по здра вље ста нов ни штва ко је кон зу ми ра ту 
хра ну. За три го ди не пла ни ра се на 6 ода бра них ло ка ци ја узи ма ње и ана ли за 
400 узо ра ка зе мљи шта. 
14. По сло ви су зби ја ња штет них ор га ни за ма на те ри то ри ји Бе о гра да
Од лу ком Скуп шти не гра да Бе о гра да о из ме ни Од лу ке о осни ва њу За во да за 
би о ци де и ме ди цин ску еко ло ги ју („Слу жбе ни лист Гра да Бе о гра да”, број 72/14), 
За во ду је до де ље но ис кљу чи во пра во на оба вља ње по сло ва мо ни то рин га 
штет них ор га ни за ма. За вод за би о ци де и ме ди цин ску еко ло ги ју ће спро во ди-
ти по сло ве мо ни то рин га и струч не прог но зе кр пе ља, лар ви и од ра слих фор ми 
ко ма ра ца и гло да ра на те ри то ри ји Бе о гра да у 2015. го ди ни. 
Истом Од лу ком Скуп шти не Гра да Бе о гра да, За во ду је до де ље но ис кљу чи-
во пра во и на оба вља ње по сло ва су зби ја ња кр пе ља, су зби ја ња ко ма ра ца и 
по сло ве си сте мат ске де ра ти за ци је стам бе ног фон да, не хи ги јен ских на се ља и 
при о ба ља.
Реализација послова мониторинга и сузбијања штетних организама биће 
спроведена на територији 16 градских општина Београда, изузев Обреновца 
који има своје усвојене програме за обављање истих послова.

10. 424911 – Оста ле спе ци ја ли зо ва не услу ге
Пла ни ран из нос: 965.000,00 ди на ра
1. Струч на ко ми си ја за над зор над су зби ја њем штет них ор га ни за ма
По ред услу га ко је се од но се на не по сред но из во ђе ње ак ци ја и при ме ну ди рект-
них ме ра су зби ја ња штет них ор га ни за ма, нео п ход но је у окви ру ор га ни за ци је 
ових по сло ва обез бе ди ти струч ни над зор и кон тро лу су зби ја ња ко ма ра ца, 
кр пе ља и гло да ра, бу ду ћи да се ра ди о пре вен тив ним ме ра ма здрав стве не 
за шти те и за шти те ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти. На и ме, су зби ја ње 
штет них ор га ни за ма зах те ва струч ну и без бед ну ме то до ло ги ју при пре ме и 
из во ђе ња ак ци ја, при ме ну про пи са и нор ма ти ва из ви ше ди сци пли на, при ме ну 
пре по ру ка Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, као и прак тич на ис ку ства и до-
бро по зна ва ње при род них усло ва и еко ло шких фак то ра на те ри то ри ји Бе о гра-
да, од но сно вр ста и осо би на штет них ор га ни за ма, мо гу ћих епи де ми о ло шких 
ри зи ка, ка рак те ри сти ка и свој ста ва ин сек ти ци да и ан ти ко а гу ла на та, њи хо ве 
ефи ка сно сти, ме то де су зби ја ња и др.
 Пла ни ра не су ак тив но сти три Ко ми си је на те ри то ри ји Бе о гра да:
– за струч ни на зор и кон тро лу су зби ја ња кр пе ља, 
– за струч ни на зор и кон тро лу су зби ја ња ко ма ра ца, 
– за струч ни на зор и кон тро лу су зби ја ња гло да ра.

11. 451211 – Ка пи тал не суб вен ци је јав ном град ском са о бра ћа ју
Пла ни ран из нос: 300.000.000,00 ди на ра
1. ГСП – ауто бу си на елек трич ни по гон
Град ско са о бра ћај но пред у зе ће је про шле го ди не те сти рао 1 ауто бус на елек-
трич ни по гон, тј. на јон-фос фат не ба те ри је. Еко ло шки аспект ко ри шће ња 
елек трич них ауто бу са је кључ на чи ње ни ца за ода бир ових ауто бу са за град 
Бе о град.Осим што не еми ту ју штет не га со ве, они не еми ту ју ни га со ве са 
ефек том ста кле не ба ште, чи ме пре вен тив но ути чу на кли мат ске про ме не. Ко-
рист се огле да и у уште ди го ри ва и мо гућ но сти ин жи ње ра ГСП-а да се укљу-
чу ју у но ве тех но ло ги је. У по след њих 6 ме се ци у овом пред у зе ћу су из ра ђе ни 
број ни ела бо ра ти и до ку мен та у свр ху про на ла же ња нај оп ти мал ни јег ре ше ња 
за град Бе о град. Утвр ђе на је по тре ба на бав ке 5 во зи ла ти па 12-ме тар ски 
Е-бус са пан то граф ским на па ја њем. На осно ву при ку пље них ин фор ма ци ја 
и ис тра жи ва ња тр жи шта про це њен је на ве де ни из нос сред ста ва за на бав ку 
ових во зи ла.
463 – Тран сфе ри оста лим ни во и ма вла сти
Пла ни ран из нос: 900.031.593,00 ди на ра
1. По сло ви су зби ја ња штет них ор га ни за ма
По сло ви су зби ја ња штет них ор га ни за ма спро во де се на при вре ме ним и 
стал ним ста ни шти ма у ци љу ре гу ла ци је њи хо ве број но сти на би о ло шки то ле-
ран тан ни во.
Оба ве за су зби ја ња штет них ор га ни за ма у Бе о гра ду про из и ла зи из од ред-
бе чла на 8. став 2. За ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 125/04), а уз при ме ну ме то да утвр ђе них овим и 
дру гим за ко ни ма и про пи си ма, као и пре по ру ка ма, упут стви ма и стан дар ди ма 
на ци о нал них и ме ђу на род них ин сти ту ци ја.
Штет ни ор га ни зи ми пред ста вља ју ве ли ки епи де ми о ло шки, епи зо о ти о ло шко-
епи де ми о ло шки, као и еко ном ски про блем и за то је ре гу ла ци ја број но сти штет-
них ор га ни за ма део ин те грал ног при сту па пре вен ци ји ен дем ских за ра зних обо-
ље ња (ма ла ри је, по ли о ми е ли ти са, ен це фа ли ти са, лајм ске бо ле сти, три хи не ло зе 
и дру гих ар бо ви ру сних обо ље ња), с об зи ром да Бе о град сво јим ге о граф ским 
по ло жа јем, кли мат ским, еко ло шким и со цио-еко ном ским ка рак те ри сти ка ма 
пред ста вља вул не ра бил но под руч је за по ја ву не ких од на ве де них обо ље ња.

Ред. 
бр.

НАМЕНА
Активност /назив плана, програма или пројекта

За су зби ја ње штет них ор га ни за ма (ко мар ци, кр пе љи и гло да ри) на те ри то ри-
ји гра да Бе о гра да у 2015. го ди ни ко ри сти ће се пре па ра ти ко ји има ју ре ше ње 
над ле жног Ми ни стар ства о упи су у При вре ме ну ли сту би о цид них про из во да 
за до ста вља ње тех нич ког до си јеа и на ме ње ни су за су зби ја ње штет них огра-
ни за ма. Ови пре па ра ти се ко ри сте на осно ву од ре да ба За ко на о би о цид ним 
про из во ди ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 92/11) и дру гих 
про пи са ко ји ма је уре ђе на област при ме не би о цид них про из во да у ре гу ла ци ји 
број но сти штет них ор га ни за ма, од но сно на осно ву ко јих се вр ши ре ги стра ци ја 
и до зво ља ва при ме на ових хе миј ских пре па ра та у на шој зе мљи.
2. При кљу че ње греј них ин ста ла ци ја обје ка та ОШ „1300 ка пла ра“ и Ме ди цин-
ске шко ле на си стем да љин ског гре ја ња
Узи ма ју ћи у об зир кон ста то ва на пре ко ра че ња про пи са них гра нич них вред но-
сти еми си ја штет них га со ва, те из ре че не за бра не ра да ко тлар ни ца ре ше њи ма 
над ле жних ин спек то ра, на ста ви ће се са ре а ли за ци јом при кљу че ња греј них 
ин ста ла ци ја школ ских и пред школ ских обје ка та на си стем да љин ског гре ја ња 
у објек ти ма ко ји ма је осни вач Ре пу бли ка. 
У 2014. го ди ни су за по че ти про јек ти га ше ња ко тлар ни ца и при кљу че ња ОШ 
„1300 ка пла ра” и сред ње Ме ди цин ске шко ле на си стем да љин ског гре ја ња, а 
пре ма про це ни тро шко ва при кљу че ња и ре кон струк ци је се кун дар ног де ла 
то плот не под ста ни це.
3. Ре а ли за ци ја ка пи тал них и те ку ћих про је ка та на те ри то ри ји град ских оп шти-
на Обре но вац и Ла за ре вац за по тре бе спро во ђе ња са на ци је и ре ви та ли за ци је 
(700.000.000,00 ди на ра)
Пла ни ра но је фи нан си ра ње про гра ма и про је ка та за шти те и уна пре ђе ња 
жи вот не сре ди не на те ри то ри ји град ских оп шти на Ла за ре вац и Обре но вац. 
Ка та стро фал не по пла ве су у 2014. го ди ни нај ве ће ште те на не ле град ским 
оп шти на ма Обре но вац и Ла за ре вац. Осим ма те ри јал них гу би та ка и имо ви не 
гра ђа на по пла ве су про у зро ко ва ле ве ли ке по сле ди це на жи вот ну сре ди ну. 
Ре а ли за ци јом пред ло же них ак тив но сти са ни ра ће се по сле ди це на ста лих ште та 
и ана ли зи ра ти ме ре пре вен ци је ка ко да до ових по сле ди ца не би до ла зи ло у 
бу дућ но сти.
Град ске оп шти не Обре но вац и Ла за ре вац су на при пре мље не про гра ме и про-
јек те за спро во ђе ње са на ци је и ре ви та ли за ци је, при пре му и ус по ста вља ње ме ра 
пре вен ци је, као и дру ге про јек те из обла сти за шти те жи вот не сре ди не при ба ви-
ле са гла сност Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не.
Ре а ли за ци ја про гра ма и про је ка та за ко је је до би је на са гла сност Ми ни стар-
ства, из вр ши ће се до ни воа сред ста ва рас по ло жи вих у Бу џет ском фон ду.

III
Из ме не и до пу не Про гра ма ко ри шће ња сред ста ва, у оби-

му из тач ке II овог ре ше ња, за сни ва ју се на про це ње ним 
при хо ди ма Бу џет ског фон да за за шти ту жи вот не сре ди не 
гра да Бе о гра да за 2015. го ди ну.

У слу ча ју да се при хо ди Бу џет ског фон да оства ре у ве ћем, 
од но сно ма њем оби му од про це ње них из но са, пла ни ра не ак-
тив но сти из тач ке II овог ре ше ња ће се ре а ли зо ва ти пре ма 
оби му оства ре них при хо да Бу џет ског фон да, уз прет ход но 
при ба вље ну са гла сност гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да.

У слу ча ју да се при хо ди Бу џет ског фон да оства ре у ве-
ћем, од но сно ма њем оби му од про це ње них из но са и ко-
ри сте на мен ски за фи нан си ра ње про гра ма и пла но ва ко ји 
ни су об у хва ће ни тач ком II овог ре ше ња, Се кре та ри јат за 
за шти ту жи вот не сре ди не ће пре при ба вља ња са гла сно сти 
Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не, 
при ба ви ти и ми шље ње гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да.

Из ве штај о ко ри шће њу сред ста ва Бу џет ског фон да, ко-
ји се до ста вља Ми ни стар ству по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не нај ка сни је до 31. мар та те ку ће го ди не за 
прет ход ну го ди ну, са др жа ће обра зло же ње ре а ли за ци је пла-
ни ра них ак тив но сти и свих њи хо вих из ме на.

IV
На кра ју пе ри о да 1. ја ну ар – 31. де цем бар 2015. го ди не, не-

ис ко ри шће на сред ства Бу џет ског фон да пре но се се у на ред-
ни пе ри од и рас по ре ђу ју у Про гра му ко ри шће ња сред ста ва 
Бу џет ског фон да за за шти ту жи вот не сре ди не гра да Бе о гра да 
за 2016. го ди ну.

V
Ак тив но сти из тач ке II овог про гра ма из вр ши ће се у 

скла ду са ва же ћим за кон ским и дру гим про пи си ма и ак ти-
ма ко ји ма је ре гу ли са на сва ка по је ди нач на ак тив ност.

VI
Ис пла ту сред ста ва за ре а ли за ци ју ак тив но сти из овог 

про гра ма одо бра ва гра до на чел ник гра да Бе о гра да по себ-
ним за кључ ци ма.
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ПОКАЗАТЕ Љ

РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ЈУНУ 2015. ГОДИНЕ

Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да раст потрошачких цена у јуну 2015. године износи 0,7% у 
односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Завод за информатику и статистику

Број 053- 03/15-XVII-01, 14. јула 2015. године

Директор
Драгиша Вујовић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2015. године, на основу члана 4. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/2012), и члана 24. Статута градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/2008, 15/2010 и 
44/2013), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ 

„ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за комуналну 

привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист Града 
Београда” бр. 23/2011 – пречишћен текст, 62/2012, 12/2013 
и 29/2013), у даљем тексту: Одлука, у члану 4. став 1. после 
алинеје 43 додаје се нова алинеја, која гласи: 

„– 3700 уклањања отпадних вода.”
У истом члану Одлуке, у ставу 2, број 19 брише се.
У истом члану Одлуке, став 3, мења се и гласи:
„Јавно предузеће за комуналну привреду „Лазаревац”, 

Лазаревац има искључиво право обављања делатности на-
ведених у алинејама 1, 2, 3, 5, 6, 12, 19, 25, 27 и 44.”

Члан 2.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине Градске 

општине Лазаревац да утврди пречишћен текст Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лаза-
ревац” Лазаревац.

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 Број 06-165/2015, 24. јула 2015. године

Председник
Марко Гођевац, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2015. године, на основу члана 4. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/2012), и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/2008, 15/2010 и 
44/2013), донела је 

ОДЛУКУ

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

„ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 32/2007 – пречишћен текст и 
12/2013), у даљем тексту: Одлука, у члану 7, после другог 
става додаје се нови став који гласи:

„Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлификација” Лазаревац има искључиво право оба-
вљања делатности 3530 Снабдевање паром и климатизација 
и 4221 Изградња цевовода.” 

Члан 2.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине градске 

општине Лазаревац да утврди пречишћен текст Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енер-
гије „Топлификација” Лазаревац.

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 Број 06-165/2015, 24. јула 2015. године

Председник
Марко Гођевац, ср.



24. јул 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 45 – 7

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 24. јула  2015. године, на основу члана 50. став 
2. и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење 
и 44/2014 – др. закон), члана 24. тачка 6а. Статута градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/2008, 15/2010 и 44/2013) и члана 19a. став 1. тачка 2. и 
став 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну 
привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 23/2011 – пречишћен текст, 62/2012, 12/2013 
и 29/2013), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА I РЕБАЛАНС ПРОГРА-
МА ПОСЛОВАЊА ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ” ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на I Ребаланс Програма пословања 
ЈПКП „Лазаревац” за 2015. годину, који је Надзорни одбор 
Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лаза-
ревац  под бројем: 091-VI/15-1-ван. донео на седници одр-
жаној 23. јуна 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 Број 06-165/2015, 24. јула 2015. године

Председник
Марко Гођевац, ср.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђе-
но је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбо-
ра Седме београдске гимназије, Београд које је објављено у 
„Службеном листу Града Београда”, број 30 од 9. јуна 2015. 
године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОД-

БОРА СЕДМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

У тачки 1, у осмој алинеји, уместо речи: „Драгана Мар-
ковић” треба да стоје речи: „Драгана Петровић”.

Из Скупштине Града Београда
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Страна

Решење о утврђивању Измена и допуна Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Београда за 2015. годину са Изменама и допунама Програма  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Показатељ раста потрошачких цена у јуну 2015. године– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Акти градских општина

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лаза-

ревац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Ла-

заревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Решење о давању сагласности на I ребаланс Програма пословања ЈПКП „Лазаревац” за 2015. годину  – – – – – – –  7

Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Седме београдске гимназије, Београд  – – – – – – – – – –  7 

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„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
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