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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXIV Број 2

27. јануар 2020. године

Цена 265 динара

Градоначелник Града Београда, 22. јануара 2020. године, на основу члана 100. ст. 3. и 5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон
и 95/18 – др. закон), чл. 64–67. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 52. Статута
Града Београда („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), а у складу са Програмом заштите животне средине („Службени лист града
Београда”, број 72/15), Одлуком о буџету Града Београда за 2020. годину („Службени лист града Београда”, број 114/19),
Решењем о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда („Службени лист града Београда”, број
61/09), Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за заштиту животне средине за 2020. годину и актом Министарства заштите животне средине Републике Србије број 401-00-01436/2019-02 од 26. децембра 2019. године, донео је

ПР ОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА
2020. ГОДИНУ
Редни
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вотне средине
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програма
2

3
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Надлежни за
спровођење
програмске
активности

4

5

6

Финансијска
средства
потребна за
реализацију
предвиђене
активности

Извор
средства финансирања

Износ одобрених средстава за ову
активност у
претходној
години

7

8

9

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена
1.

Реализација
бр. 401-00Програма контроле 01436/2019-02
квалитета ваздуха од 26.12.2019
на територији
Београда

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

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

Секретаријат
53.471.000,00
за заштиту
животне средине
– Сектор за
мониторинг и заштиту животне
средине

01 – приходи
из буџета 13
– нераспоређени вишак
прихода
иза ранијих
година

31.391.900,00

2.

План квалитета
ваздуха

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

Постизање утврђене
граничне или циљне
вредности у роковима предвиђеним.

Секретаријат
12.360.000,00
за заштиту
животне средине
– Сектор за
мониторинг и заштиту животне
средине

01 – приходи
из буџета

–
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3.

Технички преглед
изведених радова
ради прикључења
грејних инсталација објеката на
дистрибутивни
систем природног
гаса

Програмом заштите животне средине
(„Службени лист града Београда”,
број 72/15), Закон о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09
и 10/13), Планом квалитета ваздуха
за агломерацију Београд („Службени лист града Београда”, број 5/16),
Упутством о утврђивању критеријума
за одабир приоритетних објеката јавне
намене за гашење котларница, ради
прикључења грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања или
на дистрибутивни систем природног
гаса и утврђивању услова за пренос
средстава за ове намене, („Службени
лист града Београда”, број 27/17 и
89/17), дефинисане ус мере заштите
ваздуха.
Градски завод за вештачења ће урадити
технички преглед унутрашњих гасних
инсталација са гасним генератором и
топловодном и електро-инсталацијом ради прикључења објеката ОШ
„Владимир Роловић” на дистрибутивни
систем природног гаса. Уговор није
реализован, средства се преносе у 2020.
годину.

Потврда квалитета
изведених радова и
добијање употребне
дозволе за радове
који су у функцији
побољшања квалитета ваздуха

Секретаријат
за заштиту
животне средине
– Сектор за стратешко планирање, управљање
пројектима
и климатске
промене

108.540,00

13 – нераспоређени вишак
прихода
иза ранијих
година

4.

Прикључење грејних инсталација
објеката на дистрибутивни систем
природног гаса

Смањење загађења
Секретаријат
На основу Упутства о утврђивању
ваздуха из индивиду- за заштиту
критеријума за одабир приоритетживотне средине
них објеката јавне намене за гашење алних ложишта
– Сектор за стракотларница, ради прикључења
тешко планирагрејних инсталација објеката на
ње, управљање
систем даљинског грејања или на
пројектима
дистрибутивни систем природног гаса
и климатске
и утврђивању услова за пренос средпромене
става за ове намене, Стручно радно
тело извршава бодовање и предложе
Оријентациони плана гашења котларница на основу чека се врши одабир
котларница наком чега се реализују
пројектне активности. Циљ пројекта
је смањење емисије штетних гасова
у школама где борави велики број
деце. гаса. Уговор ради прикључења
објеката ОШ „Владимир Роловић” на
дистрибутивни систем природног гаса
није реализован, средства се преносе
у 2020. годину.

5.

Надзор над
извођењем радова
на прикључењу
грејних инсталација објеката на
дистрибутивни
систем природног
гаса-ПДВ

Средства се обезбеђују и за услугу вршења надзора у току извођења радова на
прикључењу грејних инсталација објеката
на дистрибутивни систем природног гаса.
На основу Одлуке о начину одређивања
цена пројектантских услуга за објекте
високоградње цена услуге стручног
надзора, из члана 120. Закона о планирању и изградњи,(„Сл.гласник РС”, број
47/03). обрачунава се према таблицама
из којих се види да је цена надзора
износи 2 – 3 % од уговорене цене
радова. Надзор ће вршити Дирекција за
изградњу Београда без накнаде. Средства су планирана за ПДВ за надзор.
Уговор ради прикључења објеката ОШ
„Владимир Роловић” на дистрибутивни
систем природног гаса није реализован,
средства се преносе у 2020. годину.

6.

Техничка контрола бр. 401-00пројектно техничке 01436/2019-02
документације
од 26.12.2019
за изградњу и
опремање трансфер станице на
територији ГО
Младеновац

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

7.

Накнада за ревизију (стручну контролу) техничке
документацијепројектно техничке документације за изградњу и опремање
трансфер станице
на територији ГО
Младеновац

Пројекат за грађевинску дозволу, по
коме се изводе радови на изградњи
трансфер станице на територији ГО
Младеновац, подлеже ревизији (стручној контроли) комисије коју образује
министар надлежан за послове грађевинарства. Трошкове ревизије сноси инвеститор, а висину утврђује министар
надлежан за послове грађевинарства.

Потврда квалитета
изведених радова
који су у функцији
побољшања квалитета ваздуха

5.849.460,00

9
582.000,00

13 – нераспо- 12.329.869,00
ређени вишак
прихода
иза ранијих
година

Секретаријат
за заштиту
животне средине
– Сектор за стратешко планирање, управљање
пројектима
и климатске
промене

30.287,00

13 – нераспоређени вишак
прихода
иза ранијих
година

180.968,00

Контрола усаглашености израђене
техничке документације са прописима
и потврда квалитета
изведених радова и
добијање употребне
дозволе

Секретаријат
за заштиту
животне средине – Сектор
за управљање
отпадом

600.000,00

01 – приходи
из буџета

–

Накнада за ревизију
је обавеза по основу
Закона о планирању и
изградњи

Секретаријат
за заштиту
животне средине – Сектор
за управљање
отпадом

600.000,00

01 – приходи
из буџета

–

Управљање отадом
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8.

Израда Локалног
плана управљања
отпадом града Београда 2021.–2030.

Законом о управљању отпадом, прописано је да Скупштина јединице локалне
самоуправе доноси локални план
управљања отпадом којим дефинише
циљеве управљања отпадом на својој
територији у складу са Националном
стратегијом.
Локални план се доноси за период од
10 година, а поново се разматра сваких
пет година и по потреби ревидира и
доноси за наредних 10 година.
Имајући у виду да је Град Београд 2017.
године, закључио Уговор о Јавно приватном партнерству у пружању услуге
третмана и одлагања комуналног
отпада на депонији Винча са страним
партнером, потребно је дефинисати
у оквиру Локалног плана, посебно
изградњу одређених постројења за
третман отпада.

Успостављање система и организације
управљања комуналним, инертним и
неопасним отпадом
на начин којим се
обезбеђују најмањи
ризици и опасности
по животну средину и
услови за превенцију
настајања отпада,
поновно искоришћење и рециклажа
отпада, искоришћење
корисних својстава
отпада, одлагање, ако
не постоји друго одговарајуће решење, као
и развијање свести о
управљању отпадом.

Секретаријат
за заштиту
животне средине – Сектор
за управљање
отпадом

6

7.800.000,00

01 – приходи
из буџета

7.800.000,00

9

9.

Израда ПДР центра за управљање
комуналним
отпадом – трансфер станице у
Младеновцу

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

Стварање услова за
изградњу центра
за управљање
комуналним отпадом
– трансфер станице у
Младеновц

Секретаријат
за заштиту
животне средине – Сектор
за управљање
отпадом

1.675.640,00

01 – приходи
из буџета

3.909.827,00

10.

Израда Плана
детаљне регулације
саобраћајнице Широки пут Градска
општина Земун

Решењима Градоначелника града Београда, одређене су локације за изградњу
рециклажних центара и трансфер
станицe на територији града Београд.
Једна од локација је и локација „Широки
пут”, на катастарској парцели 711/1 КО
Батајница, Градска општина Земун, за
шта је претходно потребно ирадитиПлана детаљне регулације саобрћајнице
(некатегорисани пут- Широки пут)

Стварање услова
за омогућавање
директног приступа
катастарској парцели
711/1 КО Батајница
на јавну саобраћајницу.

Секретаријат
за заштиту
животне средине – Сектор
за управљање
отпадом

6.597.390,00

01 – приходи
из буџета

638.000,00

11.

Таксе за подношење захтева,
издавање решења и
објављивање података и докумената

Техничка документација, која укључује
и пројекат за грађевинску дозволу, по
коме се изводе радови на изградњи
трансфер станице у Младеновцу,
подлеже плаћању такси за подношење
захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан
информациони систем Централне
евиденције обједињене процедуре у
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Таксе се плаћају приликом подношењња
захтева за издавање
грађевиснке дозволе

Секретаријат
за заштиту
животне средине – Сектор
за управљање
отпадом

20.000,00

01 – приходи
из буџета

20.000,00

12.

План за постављање подземних
контејнера за
селекцију отпада
и рециклажу у
периоду 2019-2029.
године

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

Секретаријат
за заштиту
животне средине – Сектор
за управљање
отпадом

6.000.000,00

01 – приходи
из буџета

5.981.976,00
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13.

Израда пројектно
техничке документације за изградњу
и опремање
трансфер станице
на територији ГО
Младеновац

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

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

Секретаријат
за заштиту
животне средине – Сектор
за управљање
отпадом

6

10.000.000,00 01 – приходи
из буџета 13
– нераспоређени вишак
прихода
иза ранијих
година

7

8

5.000.000,00

9

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 комунални 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 отпада. У ту сврху, ЈКП „Градска чистоћа”
извршиће набавку адекватне опреме за
достизање наведених циљева.

Повећање капацитета
система за управљање
комуналним отпадом
у граду Београду

Секретаријат
за заштиту
животне средине – Сектор
за управљање
отпадом

517.610.000,00 09 – примања
од продаје непокретности
13 – нераспоређени вишак
прихода
иза ранијих
година

–

15.

Санација одлагалишта отпада на
територији града
Београда

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

Планирана санација
ових одлагалишта,
као континуирани
процес, треба да доведе до трајног решења
проблема.

Секретаријат
за заштиту
животне средине – Сектор
за управљање
отпадом

10.000.000,00 01 – приходи
из буџета

9.996.482,00

16.

Суфинансирање
извођења радова
на санацији одлагалишта отпада и
превенције настанка нових депонија
на територији
града Београда

Министарство животне средине, рудар- Превенција настанка
ства и просторног планирања, Фонд за
дивљих депонија
заштиту животне средине и Град Београд
закључили су 10.05.2011. године уговор о
суфинансирању извођења радова на санацији одлагалишта отпада и превенцију
настанка нових депонија на територији
града Београда, којим су обезбеђена
средства у износу од 35.000.000,00 динара
од којих је 15.000.000,00 динара намењено
за превенцију настанка нових депонија тј.
набавку контејнера за одлагање отпада. У
циљу реализације предметног уговора.
У току 2020. године ЈКП „Градска
чистоћа” спровешће процедуру јавне
набавке контејнераа у циљу превенције
дивљих депонија.

Секретаријат
за заштиту
животне средине – Сектор
за управљање
отпадом

4.000.000,00

01 – приходи
из буџета

15.000.000,00

6.290.131,00

01 – приходи
из буџета 13
– нераспоређени вишак
прихода
иза ранијих
година

5.103.823,00

Контрола и управљање отпадним водама
Контрола и заштита површинских и подземних вода
17.

Реализација
бр. 401-00Програма контроле 01436/2019-02
квалитета подзем- од 26.12.2019
них вода на територији Београда

Контрола квалитета чинилаца животне
средине, као законска обавеза јединице
локалне самоуправе, врши се систематским праћењем стања животне средине,
односно вредности индикатора и негативних утицаја на животну средину, праћења
мера и активности које се предузимају у
циљу смањења негативних утицаја на квалитет животне средине и здравље људи.
Програм контроле квалитета подземних
вода на територији Београда у 2020. и
2021. години, реализује се у циљу праћења
квалитета воде, стања животне средине и
процене ризика са здравственог аспекта
у случају њеног коришћења, са укупно 32
објекта јавних чесама.

Праћење здравствене исправности
подземних вода и
могућности њеног
коришћења.

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

27. јануар 2020.
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18.

Реализација
Програма контроле квалитета
површинских вода
на територији
Београда

Систематска контрола квалитета површинских вода на територији Београда
врши се ради: процене еколошког
статуса река и еколошког потенцијала
канала, оцене бонитета водотокова,
праћења тренда загађивања и способности самопречишћавања, као и оцене
подобности за водоснабдевање, рекреацију грађана и наводњавање. Програмом контроле квалитета воде река и
канала на територији града Београда,
у 2020. и 2021. години утврђен је број
водних тела и број и распоред мерних
места, обим, врста и учесталост мерења,
аналитичке методе за систематске контроле, индикаторе загађења и њихово
праћење, рокови, начин достављања
података, односно извештавања.

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

6

7

8

19.

Програм управља- бр. 401-00ња заштићеним
01436/2019-02
подручјем – „Ака- од 26.12.2019
демски парк”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

1.297.049,00

01 – приходи
из буџета

940.869,00

20.

Програм управљања заштићеним подручјем – „Космај”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

19.365.003,00 01 – приходи
из буџета

21.066.669,00

21.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Бојчинска шума”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

10.020.352,00 01 – приходи
из буџета

13.893.365,00

22.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Бајфордова шума”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

4.153.751,00

Секретаријат
39.416.025,00 01 – приходи
за заштиту
из буџета 13
животне средине
– нераспоре– Сектор за
ђени вишак
мониторинг и заприхода
штиту животне
иза ранијих
средине
година

9
30.460.934,00

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине

01 – приходи
из буџета

4.902.034,00
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23.

Програм управљања заштићеним подручјем – „Велико
ратно острво”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

8.576.575,00

01 – приходи
из буџета

32.451.209,00

24.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Звездарска шума”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

3.057.541,00

01 – приходи
из буџета

3.507.408,00

25.

Програм управљања заштићеним подручјем
– „Земунски лесни
профил”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

2.000.000,00

01 – приходи
из буџета

2.500.000,00

26.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Група
стабала храста лужњака код Јозића
колибе”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

1.849.728,00

01 – приходи
из буџета

2.124.129,00

27.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Три
храста лужњака –
Баре”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

3.008.871,00

01 – приходи
из буџета

2.323.400,00
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28.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Арборетум Шумарског
факултета”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

8.365.291,00

01 – приходи
из буџета

6.252.706,00

9

29.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Обреновачки забран”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

7.358.503,00

01 – приходи
из буџета

4.916.621,00

30.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Пионирски парк”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

2.224.081,00

01 – приходи
из буџета

2.239.808,00

31.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Појединачна стабла”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

1.212.814,00

01 – приходи
из буџета

1.510.324,00

32.

Програм управљања заштићеним подручјем – „Авала”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

18.203.177,00 01 – приходи
из буџета

16.157.165,00
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33.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Шума
Кошутњак”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

4.379.300,00

01 – приходи
из буџета

5.221.479,00

9

34.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Липовичка шума – Дуги
рт”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

4.272.056,00

01 – приходи
из буџета

3.663.445,00

35.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Миљаковачка шума”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

3.640.118,00

01 – приходи
из буџета

6.309.815,00

36.

Програм управљања заштићеним
стаништем – „Гљиве Аде Циганлије”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

1.246.059,00

01 – приходи
из буџета

1.708.922,00

37.

Програм управљања заштићеним
стаништем – „Зимовалиште малог
вранца”

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

Повећање броја
заштићених подручја
на територији
Београда. У 2020.
години се очекује
окончање процедуре
проглашења заштите
предметног подручја .

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

1.000,00

01 – приходи
из буџета

1.000,00

27. јануар 2020.
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38.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Лесни
профил Капела у
Батајници”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

2.000.000,00

01 – приходи
из буџета

2.500.000,00

9

39.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Топчидерски парк”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

6.828.695,00

01 – приходи
из буџета

3.265.242,00

40.

Програм управљања заштићеним
подручјем – „Форланд Београда”

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

Повећање броја
заштићених подручја
на територији
Београда. У 2020.
години се очекује
окончање процедуре
проглашења заштите
предметног подручја .

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

1.000,00

01 – приходи
из буџета

1.000,00

41.

Програм управљања заштићеним
стаништем – „Велико блато”

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

Унапређење заштите
природног добра,
спровођењем радова
и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које су
планиране годишњим
Програмом управљања за 2020. годину.

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

3.000.000,00

01 – приходи
из буџета

6.242.982,00

42.

Програм управљања заштићеним
подручјем –
„Миоценски спруд
Ташмајдан”

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

Повећање броја
заштићених подручја
на територији
Београда. У 2020.
години се очекује
окончање процедуре
проглашења заштите
предметног подручја .

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

1.000,00

01 – приходи
из буџета

1.000,00
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43.

Израда публикације „Зелена регулатива Београда”

Град Београд – Градска управа града
Београда – Секретаријат за заштиту
животне средине, иницирао је 2002.
године израду Пројекта „Зелена регулатива Београда”, у циљу успостављања правила у процесу управљања
системом зелених површина Београда,
односно дефинисања мера, норматива
и правила за очување, планирање, подизање, уређење и одржавање система
зелених површина Београда.
Публикација ће представити све 4 фазе
пројекта „Зелена регулатива Београда”.

Подизање нивоа свести о значају зелене
инфраструктуре за
град Београд

Секретаријат
за заштиту
животне средине
– Сектор за стратешко планирање, управљање
пројектима
и климатске
промене

10.800.000,00 01 – приходи
из буџета

7

8

9
–

44.

Испитивање стабала у двориштима
јавних установа на
територији Београда, ГО Савски
венац

Актуелне прогнозе, за југоисточну
Европу, већ предвиђају веће годишње
температуре, већи број топлих дана
током године (топлотни таласи и суше),
промену падавина, учесталост екстремних догађаја и већу варијабилност
климе, што ће утицати на квалитет живота у градовима у Србији. Такође град
Београд ће у будућности имати великих
проблема приликом утицаја ектремних
температура на становништво града
уколико убрзано не почне да делује на
формирању младог и зрдавог зеленог
мобилијара односно зелених површина
са високом спратношћу. Мањак 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 зрдавствено стање
популације у граду Београду. С тим у
вези препознато је у Стратегији пошумљавања и Акционом плану адаптације
на климатске промене да се велики број
зелених површина у двориштима јавних
институција неадекватно и нестручно
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 општине Савски Венац
; стручна експертиза
коришћењем научно
прихваћених метода
из области шумарске
струке и науке; дефинисање места садње
нових стабала, као и
давање препорука за
избор врста и начина
садње.

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

18.000.000,00 01 – приходи
из буџета

–

45.

Израда студије:
„Идентификација
и мониторинг
генофонда ретких, рањивих и
угрожених врста
биљака СП „Шума
Кошутњак”

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

Унапређења генофондаретких, рањивих
и угрожених врста
биљака СП „Шума
Кошутњак”

Секретаријат
за заштиту
животне средине
– Сектор за стратешко планирање, управљање
пројектима
и климатске
промене

8.000.000,00

01 – приходи
из буџета

1.440.000,00

46.

УРБфорДАН
– „Управљање
и коришћење
урбаних шума као
природног наслеђа
у градовима Дунавског региона”

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

Развој модела
управљања шумама
и природним ресурсима, подизање
свести грађана о
важности рекреативних активности у
природи, унапређење
друштвених функција
природних ресурса;
добијање модела
одрживог коришћења и унапређења
шумских екосистема
заштићеног подручја
„Авала”, усклађеног
са стандардима
Европске уније.
Партнер на пројекту
је и ЈП „Србијашуме”
ШГ „Београд”.

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

17.121.791,00 01 – приходи
из буџета 13
– нераспоређени вишак
прихода
иза ранијих
година

12.115.436,00

27. јануар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

Број 2 – 11

1

2

6

7

8

47.

Клевер сити
– Заједничко
осмишљавање
еколошких решења
прилагођених на
локалном нивоу

Пројекат Clever cities – Co-designing
Locally tailored Ecological solutions
for Value added, socially inclusive
Regeneration in Cities, који се финансира из програма Европске комисије
Horizon 2020 ”Smart and Sustainable
Cities – Nature-Based Solutions” је део
програма финасирања од Европске
комисије у области истраживања и
иновација. Основни циљ овог пројекта
је одрживо Коришћење Природно
Заснованих Решења (Nature-Based
Solutions) за решавање проблема са
којима се суочавају градови у урбаним
срединама.
Град Београд, је прихватио да буде
град пратилац на пројекту и 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.Град
Београд је партнер на овом пројекту,
као град пратилац, а обавеза града је да
одабере површину за коју ће израдити
план редизајнирања тог одабраног подручја и допринети добрим решењима
за заштиту људи и природе. Такође је
потребно све то спровести кроз процедуре измене ГУП Београда.

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

3.466.603,00

15 – неутрошена средства
донација
из ранијих
година

3.466.603,00

48.

Израда Стратегије бр. 401-00утицаја климат01436/2019-02
ских промена на
од 26.12.2019
интеракцију екосистемских услуга
у коришћењу и
управљању шумским ресурсима
Београда

Секретаријат
На основу Акционог плана адаптације Смањење утицаја
климатских промена за заштиту
на климатске промене са проценом
рањивости дефинисана је изузетна осе- на шумске екосистеме животне средине
– Сектор за
тљивост шумских екосистема на врепослове заштите
менске прилике изазване климатским
природе и упрапроменама и приказана је изузетна вивљања природсока осетљивост и рањивост шума на
ним ресурсима
ове екстремне временске прилике, док
је способност адаптације ниска. Шуме
играју кључну улогу у пружању прихода и подржавању средстава за живот,
доприносећи истовремено ублажавању
климатских промена и другим важним
екосистемским услугама. Екосистемске услуге имају вишеструке користи
које екосистеми пружају људима кроз
директни и индиректни допринос
људском благостању. Из економске
перспективе, екосистемске услуге су
описани као допринос природног света
који ствара робу коју људи вреднују.

5.700.000,00

01 – приходи
из буџета

–

49.

Уређење водотока
другог реда на
територији града
Београда

Једна од приоритетних мера града
Београда је уређење водотока другог
реда ради смањења утицаја бујичних
вода и озелењавања појаса на обалном
и приобалном делу водотока и повећање утицаја на микроклиму у зонама
предвиђених за уређење.

Уређење водотокова
другог реда на територији града Београда
– у 2020. години се
планира уређење
Каљавог потока

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

27.000.000,00 01 – приходи
из буџета

–

50.

Стручни надзор
за водотоке другог
реда на територији
града Београда

Обезбеђење стручног надзора приликом извођења радова на уређењу водотока другог реда ради смањења утицаја
бујичних вода и озелењавања појаса на
обалном и приобалном делу водотока
и повећање утицаја на микроклиму у
зонама предвиђених за уређење.

Приликом извођења
радова потребно је
обезбедити стручни
надзор за добро
извршење посла

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

1.000.000,00

01 – приходи
из буџета

–

51.

Израда методолошке основе за
праћење ефекта
стаклене баште

Као последица интензивне антропогене Праћење ефекта
стаклене баште
активности, неопходно је одредити
делове града и временске интервале
у којима је ефекат стаклене баште нарочито изражен. Праћење ефекта стаклене баште планирано је постављањем
густе мреже мобилних и стационарних
термометара, као и детектора за гасове
са ефектом стаклене баште.

Секретаријат
за заштиту
животне средине
– Сектор за стратешко планирање, управљање
пројектима
и климатске
промене

5.682.000,00

01 – приходи
из буџета

–

Уређење једног дела
града а све у циљу
природно одрживих
решења и зелене
инфраструктуре .
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52.

Пројекат „Типологија предела за
потребе одрживог
развоја Београда
у складу са принципима Европске
конвенције о
пределима”

Реализацијом овог пројекта Град
добија:
- Информациону основу о типовима
карактера предела, о степену њихове
осетљивости (еколошке и визуелне)
према променама у простору и о
циљном квалитету за репрезентативне
типове предела.
- Информациону основу за израду
Регионалног просторног плана АП
Београда.
- Успостављање механизама за посматрање трансформације предела.
- Услове и мере за заштиту и унапређење карактера предела у просторним и
урбанистичким плановима.

Дефинисање типова
предела града Београда у складу са европском конвенцијом о
пределима.

Секретаријат
за заштиту
животне средине
– Сектор за стратешко планирање, управљање
пројектима
и климатске
промене

5.850.000,00

01 – приходи
из буџета

6.060.000,00

9

53.

Пројекат „Ревитализација језера на
локалитету Трешња постављањем
Система плутајућих острва”

Према уговореној динамици реаРевитализација језера
лизација пројекта се наставља и у
Трешња
2020. години. Овај пројекат ће имати
позитиван еколошки утицај, јер ће
се захваљујући систему плутајућих
острва вршити пречишћавање великих
количина отпадних вода на основу
природних процеса. Поред основне
функције, уклањања полутаната, биљке
у Систему плутајућих острва, имају
и друге функције, које су значајне на
местима ревитализације и рестаутације
загађених вода.

Секретаријат
за заштиту
животне средине
– Сектор за стратешко планирање, управљање
пројектима
и климатске
промене

6.948.000,00

01 – приходи
из буџета

7.321.200,00

54.

Реализација Про- бр. 401-00грама испитива01436/2019-02
ња загађености
од 26.12.2019
земљишта на територији Београда

Контрола квалитета чинилаца животне
средине, као законска обавеза јединице
локалне самоуправе, врши се систематским праћењем стања животне
средине, односно вредности индикатора и негативних утицаја на животну
средину, праћења мера и активности
које се предузимају у циљу смањења
негативних утицаја на квалитет животне средине и здравље људи. Програм
испитивања загађености земљишта на
територији Београда обухвата анализе
узорака земљишта са 48 локалитета, у
току године, у зони заштите изворишта
водоснабдевања, зонама фреквентних
саобраћајница, пољопривредним
површинама, подручјима погођеним
поплавама, као и ванредно узорковање
земљишта у случају хемијског удеса.

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

8.380.578,00

01 – приходи
из буџета 13
– нераспоређени вишак
прихода
иза ранијих
година

4.997.800,00

55.

Спровођење мера
адаптације на
климатске промене-пошумљавање

Реализација Акционог плана адапПовећање површина
тације на климатске промене кроз
под пошумљеношћу
пошумљавање за 2020.годину које
ће се изводити на површинама које
су у систему одржавања и газдовања
јавних предузећа, као и пошумљавање
површина које су власништво града
Београда, а нису у систему газдовања
јавних предузећа. Такође, део средстава
ће се издвојити за израду Планова
пошумљавања за парцеле за који исти
није израђен.

Секретаријат
40.000.000,00 01 – приходи
за заштиту
из буџета
животне средине
– Сектор за
мониторинг и заштиту животне
средине

73.781.124,00

56.

Реализација
бр. 401-00Програма мерења 01436/2019-02
нивоа буке у
од 26.12.2019
животној средини
на територији
Београда

Контрола квалитета чинилаца животне средине, као законска обавеза
јединице локалне самоуправе, врши
се систематским праћењем стања
животне средине, односно вредности
индикатора и негативних утицаја на
животну средину, праћења мера и
активности које се предузимају у циљу
смањења негативних утицаја на квалитет животне средине и здравље људи.
Програмом мерења буке у животној
средини на територији Београда у
2020. и 2021. години утврђен је начин и
учесталост систематског мерења нивоа
буке у животној средини одређивањем
еквивалентног нивоа буке за дан, вече
и ноћ.

Утврђивање начина
и учесталости систематског мерења нивоа буке у животној
средини одређивањем
еквивалентног нивоа
буке за дан, вече и
ноћ на 35 мерних
места.

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

01 – приходи
из буџета 13
– нераспоређени вишак
прихода
иза ранијих
година

805.000,00

57.

Акустичко зонирање Београда

Акустичко зонирање подразумева израду предлога акустичких зона према
важећим прописима.

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

Секретаријат
24.830.000,00 01 – приходи
за заштиту
из буџета 13
животне средине
– нераспоре– Сектор за
ђени вишак
мониторинг и заприхода
штиту животне
иза ранијих
средине
година

2.000.000,00

Контрола и заштита земљишта
Анализа узорака
земљишта у зонама
заштите изворишта,
пољопривредних
површина, фреквантних саобраћајница и
са јавних површина
ради предизимања
мера за смањење
негативних утицаја
загађења.

Контрола и заштита од буке
1.304.500,00
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58.

Истраживање метода индикативних
мерења нивоа буке
у животној средини у Београду

Како је проблем повећаног нивоа
буке у животној средини у Београду
све израженији, планирано је да се
постављањем сензора за мерење
буке на локацијама које су препознате као „жаришта” и формирањем
платформе за контролу и управљање
системом за надзор буке обезбеди даљинско праћење нивоа буке, надзор
стања и радних параметара сензора,
да прикупља податке са сензора,
обрађује их.

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

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

7.500.000,00

01 – приходи
из буџета

22.500.000,00

59.

Израда студије
о условима који
морају испуњавати угоститељски
објекти ради
заштите од буке на
територији града
Београда

Студија предвиђа анализу актуелног стања, проблема који настају
у животној средини, а изазвани су
штетним утицајем буке пореклом
од угоститељских и других објеката
на територији града Београда који
емитују музику и забавни програм.
Предвиђено је да се у оквиру студије
изврши категоризација различитих објеката (на пример категорија
ресторани, сплавови, кафићи, ноћни
клубови.итд) зависно од нивоа буке
коју емитују у спољашњу средину. На
основу тога ће се дефинисати предлог
мера акустичне изолације за сваку
од дефинисаних категорија објеката
у зависности од фактичног стања
објеката као и постојеће законске
регулативе.

Дефинисање предлога
мера за град Београд
за даље поступање у овој области,
што подразумева и
предлог за давање
иницијативе за измену прописа уколико
исти не регулишу
одређену материју,
а то се покаже као
неопходно.

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

4.776.000,00

01 – приходи
из буџета 13
– нераспоређени вишак
прихода
иза ранијих
година

4.980.000,00

Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења
Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине
60.

Едукација деце о
бр. 401-00селекцији отпада и 01436/2019-02
рециклажи
од 26.12.2019

Локалним планом управљања отпадом
града Београда 2011-2020. године
(„Службени лист града Београда”, број
28/11), предвиђено је спровођење кампање развијања јавне свести управљања специфичним отпадом (кампања за
рециклажу).
Начин едукације: радионице за децу
школског и предшколског узраста,
на којима би им се одржавале презентације и делио адекватан материјал
(минијатурне канте и контејнери
за рециклабилни отпад); штампање и дистрибуирање књижице са
илустрацијама и фотографијама,
прилагођене узрасту школске деце, о
рециклажи.

Достизање одрживог
управљања отпадом,
смањење настајања
отпада и раздвајање
отпада за рециклажу.
Циљ је да се деци на
њима разумљив, пријемчив и занимљив
начин представи поступање са отпадом и
одвојено сакупљање и
разврставање отпада.

Секретаријат
за заштиту
животне средине – Сектор
за управљање
отпадом

2.360.000,00

01 – приходи
из буџета

–

61.

Едукација грађана
за компостирање
органског и зеленог
отпада

Локалним планом управљања отпадом
града Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда”, број 28/11)
предвиђено је развијање свести
становништва о значају управљања
отпадом, развијање свести о потреби
правилног поступања са отпадом.
Имајући у виду количине органског
отпада који настаје у домаћинствима,
као и могућност третмана тог отпада
и прављења компоста, који се користи
као ђубриво, од изузетног је значаја
едукација грађана како да органски
отпад користе у својим баштама и
имањима

Едукација за практичну употребу компоста у домаћинствима са индивидуалним
становањем.

Секретаријат
за заштиту
животне средине – Сектор
за управљање
отпадом

2.640.000,00

01 – приходи
из буџета

–

62.

Израда Интерактивног еколошког
речника

Интерактивни еколошки речник пред- Еколошка едукација
ставља сложени хардверско-софтвер- деце узраста од 4 до 7
ски систем намењен деци различитог
година
узраста од 4 до 7 година. Пројекат је
веома важан за еколошку едукацију у
најранијем животном добу.

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за стратешко
планирање, управљање пројектима и климатске
промене

3.000.000,00

01 – приходи
из буџета

–

63.

Штампање публикација

Објављивање свих података о стању
Редовно, благовреквалитета животне средине у Београду, мено, потпуно и
објективно обавештавање стручне и
остале јавности о
стању животне средине, појавама које
се прате у оквиру
мониторинга.

Сектор за
мониторинг и заштиту животне
средине

600.000,00

01 – приходи
из буџета

365.486,00
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64.

Услуге популаризације значаја
заштите животне
средине

Секретаријат за заштиту животне
средине града Београда врши послове
заштите и унапређења животне средине
у складу са законом утврђеним овлашћењима. У вршењу својих редовних
послова, овај секретаријат је дужан
да редовно, благовремено, потпуно и
објективно обавештава јавност о стању
и променама у животној средини, чиме
испуњава законску обавезу обезбеђивања јавности у раду и доступности података и информација којима располаже.
Такође, Секретаријат као субјект система заштите животне средине има обавезу да подстиче, усмерава и јача свест
о значају заштите животне средине на
локалном и глобалном нивоу, у смислу
чл. 4, 5. и 6. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС”, број
135/04,и 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др.
закон 43/11 – одлука УС и 14/16).

Унапређивање
информисаности
и подизања нивоа
еколошке свести појединаца, група и друштва у целини, ради
укључивања шире
јавности у решавање
проблема и питања
заштите животне
средине, кроз промотивне и едукативне
активности .

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

380.000,00

01 – приходи
из буџета

220.000,00

9

65.

Припрема за штампу публикација

Објављивање свих података о стању
Редовно, благовремеквалитета животне средине у Београду, но, потпуно и објективно обавештавање
стручне и остале
јавности о стању
животне средине, појавама које се прате у
оквиру мониторинга.

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

180.000,00

01 – приходи
из буџета

144.000,00

66.

Накнаде трошкова бр. 401-00у поступку јавних 01436/2019-02
од 26.12.2019
набавки

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

Остваривање права
понуђача у поступцима јавних набавки
и стварање услова за
испуњење обавезе
наручиоца у скалду
са Законом о јавним
набавакама

Секретаријат
за заштиту животне средине –
Сектор за правне
и економске
послове и послове набавки

1.240.000,00

01 – приходи
из буџета

3.080.000,00

67.

Реализација Програма систематског
испитивања нивоа
радиоактивности у
животној средини
на територији
Београда

Контрола квалитета чинилаца животне средине, као законска обавеза
јединице локалне самоуправе, врши
се систематским праћењем стања
животне средине, односно вредности
индикатора и негативних утицаја на
животну средину, праћења мера и
активности које се предузимају у циљу
смањења негативних утицаја на квалитет животне средине и здравље људи.
Програм систематског испитивања
нивоа радиоактивности у животној
средини на територији града Београда,
за 2020. и 2021. годину ради утврђивања присуства радионуклида у животној
средини и процена нивоа излагања
становништва јонизујућим зрачењима.

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

Секретаријат
19.630.520,00 01 – приходи
за заштиту
из буџета 13
животне средине
– нераспоре– Сектор за
ђени вишак
мониторинг и заприхода
штиту животне
иза ранијих
средине
година

12.220.840,00

68.

Реализација
Програма мерења
ултравиолетног
зрачења у животној
средини на територији Београда

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

Дневно обавештавање јавности о
прекорачењима
дозвољеног нивоа
обезбеђењем информација о потребним
мерама за умањење
штетних последица
ултравиолетног
зрачења на здравље
становништва

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

01 – приходи
из буџета 13
– нераспоређени вишак
прихода
иза ранијих
година

2.340.000,00

69.

Jавни конкурс за
НВО – eколошки
пројекти

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

Учешће невладиног
сектора у подизању
свести о значају
заштите животне
средине

Секретаријат
30.001.000,00 01 – приходи
за заштиту
из буџета 13
животне средине
– нераспоре– Сектор за
ђени вишак
мониторинг и заприхода
штиту животне
иза ранијих
средине
година

15.001.000,00

Остало

3.022.480,00
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Овај програма се објављује у „Службеном листу града Београда” и на интернет страници Града Београда.
Градоначелник града Београда
Број 501-308/20-Г, 22. јануара 2020. године
Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗЕМУН
Комисија за административна и мандатна питања Скупштине Градске општине Земун на седници одржаној 24. јануара
2020. године, на основу члана 20. и 21. Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине
Земун и платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 45/09), а у складу са чланом 1. Закона о платама у државним органима
и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 63/06 – исправка др. закона, 116/08 – др. закон,
92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 – др. закон) и чл. 2. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату
плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 – пречишћен текст, 2/12, 113/17 – др. закон, 23/18 и 95/18 – др. закон), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ВИСИНИ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН И ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. У Решењу о висини коефицијената за утврђивање плата изабраних, именованих и постављених лица у органима
Градске општине Земун и Јавном правобранилаштву Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 6/12 и
42/14), мења се назив решења тако што се текст: „и Јавном правобранилаштву Градске општине Земун”, брише.
2. У тачки 2. речи: „и Јавном правобранилаштву Градске општине Земун”, бришу се.
У истој тачки, алинеја 3. мења се и гласи:
„– 24,00 + 17,71 додатни, за начелника Управе Градске општине Земун увећава се за 16,70%, укупан коефицијент – 48,67”;
У алинеји 4. број: „11,30” замењује се бројем: „19”, а број: „43,30” замењује се бројем: „46.68”.
Алинеја 5. брише се.
3. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за јануар 2020. године.
Скупштина Градске општине Земун
Комисија за административна и мандатна питања
Број 06-74/2020-II/22, 24. јануара 2020. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2020. годину – – –

1

Акти градских општина
ЗЕМУН
Решење о изменама Решења о висини коефицијенaта за утврђивање плата изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Земун и Јавном правобранилаштву Грaдске општине Земун – – – – – – – – – –
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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
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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.
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