
Градоначeлник града Бeограда, 13. фебруара 2023. године, на основу члана 100. ст. 3. и 5. Закона о заштити животнe срeди-
нe („Службeни гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 
– др. закон), чл. 64–67. Закона о буџeтском систeму („Службeни гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 142/20, 118/21 и 138/22) и члана 52. Ста-
тута Града Бeограда („Службeни лист Града Бeограда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службeни гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службeни лист Града Бeограда”, број 60/19), а у складу са Програмом заштитe животнe срeдинe („Службeни лист Града Бeо-
града”, број 72/15), Одлуком о буџeту Града Бeограда за 2023. годину („Службeни лист Града Бeограда”, број 108/22), Рeшeњeм 
о оснивању Буџeтског фонда за заштиту животнe срeдинe Града Бeограда („Службeни лист Града Бeограда”, број 61/09), Фи-
нансијским планом прихода и расхода Сeкрeтаријата за заштиту животнe срeдинe за 2023. годину и актом Министарства 
заштитe животнe срeдинe Рeпубликe Србијe број 401-00-00069/2023-02 од 16. јануара 2023. године, донeо јe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена

1. Реализација Програма 
контроле квалитета 
ваздуха на територији 
Београда

Контрола квалитета чинилаца животне средине, 
као законска обавеза јединице локалне самоу-
праве, врши се систематским праћењем стања 
животне средине, односно вредности индика-
тора 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 за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
мониторинг и зашти-
ту животне средине.

 158.148.398,00  01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

139.574.600,00

2. Активности на замени 
котларница у циљу сма-
њења загађења ваздуха и 
енергетске ефикасности

Замена котларница у јавним објектима, а 
у складу са Законом о заштити животне 
средине.

Побољшање 
квалитета ваздуха 
и смањење емисије 
гасова.

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

10.854,00  01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 5.287.692,00 

3.  Набавка мерних станица 
са програмским решењем 
за прорачунавање квали-
тета ваздуха и предикци-
ју загађења и израда
софтвера за прорачуна-
вање квалитета ваздуха и 
предикцију загађења

 

 У складу са одредбама Закона о заштити 
ваздуха, град Београд као јединица локалне 
самоуправе, има обавезу да донесе и реализује 
Програм контроле квалитета ваздуха на 
територији Београда. Програм је дефинисао 
Локалну мрежу мерних места (35 мерних 
места). Да би грађанима биле доступне што 
прецизније информације о стању квалитета 
ваздуха неопходно је проширити локалну 
мрежу.
Секретаријат израдом софтвера обезбеђује, 
обрађује и агрегира велике количине сирових 
података у реалном времену, идентификује 
привидне или латентне корелације, израчу-
нава КПИ у реалном времену и упоређује их 
с праговима који представљају циљеве, шаље 
упозорења, покреће радње,
генерише прогнозе и пружа кориснички 
интерфејс за приступ необрађеним или 
обрађеним подацима.

Праћење утицаја 
загађеног ваздуха 
на здравље људи и 
животну средину

Софтвер обезбе-
ђује, обрађује и 
агрегира велике 
количине сирових 
података у реалном 
времену, иденти-
фикује привидне 
или латентне коре-
лације, израчунава 
КПИ у реалном 
времену и упоре-
ђује их с праговима 
који представљају 
циљеве. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
мониторинг и зашти-
ту животне средине. 

194.580.300,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

190.334.880,00
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Број 3 – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 14. фебруар 2023.

Управљање отадом
4. Санација одлагалишта 

отпада на територији 
града Београда

У складу са Локалним планом управљања от-
падом града Београда 2011-2020. и Законом 
о управљању континуирано се предузимају 
мере на уклањању тзв. дивљих депонија од-
носно санацији одлагалишта отпада на тери-
торији 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 опа-
сност 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.

 25.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

21.819.409,00

5. ЈПП – третман и одлага-
ња комуналног отпада

У складу са чланом 43, и прилозима 4. и 30. 
Уговором о ЈПП, и Уговора о плаћању за 
третман отпада, дефинисана је обавеза Града 
да месечно обезбеди од крајњих корисника 
услуге третмана и одлагања комуналног отпада 
минимална средства у висини најмање 70% од 
предвиђеног плаћања привремене и пуне услу-
ге, а да Град Београд сноси ризик неплаћања и 
наплате од крајљих корисника и да обезбеди 
финансијска срадства за ову намену у макси-
малном износу од 30% од укупне вредности 
плаћања за привремену и пуну услугу. 

Обезбеђење испу-
њења уговорних 
обавеза у области 
управљања отпа-
дом.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
управљање отпадом.

 164.808.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

15.876.414,00 

6.  Активности на реализа-
цији уговора о ЈПП

 

Ради реализације Уговора о јавно-приватном 
партнерству о пружању услуге третмана и 
одлагања комуналног отпада на депонији 
Винча, закљученог између града Београ-
да-Градске управе Града Београда – Секрета-
ријата за заштиту животне средине и групе 
понуђача, конзорцијума „The Consortium of 
SUEZ Groupe SAS & I-Environment Investments 
limited” као најповољнијег понуђача и BEO 
ČISTA ENERGIJA D.O.O. BEOGRAD.

Успостављење си-
стема управљања 
комуналним отпа-
дом на територији 
града Београда.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
управљање отпадом.

133.580.000,00 01 – Општи 
приходи и 
примања 
буџета

116.388.000,00

7. Набавка грађевинског 
земљишта за изградњу 
трансфер станице Мла-
деновац

Влада Републике Србије је Решењем 05 број 465-
6681/2021 од 23. јула 2021. године, прибавила је 
у јавни интерес парцеле неопходне за изградњу 
трансфер станице Младеновац.  Неопходан 
износ средства за експропријацију је проценило 
Министарство финансија – Пореска управа 
број 464-08-00028/2021 од 14. маја 2021. године.

Изградња и 
опремање тран-
сфер станице 
са центром за 
сакупљање отпада 
у Младеновцу.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
управљање отпадом.

1.383.472,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

2.000.000,00

8. Прва фаза на изградњи и 
опремању центра за саку-
пљање отпада Добановци 

Активности ради формирања центра за са-
купљање отпада, а због унапређење система 
управљање отпадом у граду Београду на овој 
локацији планирано је да се складишти и 
третира кабасти отпад.

Да се стекну услови 
за изградњу и 
опремање центра 
за сакупљање отпа-
да у Добановцима.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
управљање отпадом.

11.838.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

15.138.000,00

9. Друга фаза на изградњи и 
опремању центра за саку-
пљање отпада Добановци 

Припремни радови-санација и рекултиваци-
ја постојеће неснитарне депоније на локаци-
ји која је намењена за изградњу и опремање 
центра за сакупљање отпада у Добановцима.

Да се стекну услови 
за изградњу и 
опремање центра 
за сакупљање отпа-
да у Добановцима.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
управљање отпадом.

244.500.000,00 09 – при-
мања од 
продаје не-
финансијске 
имовине

0,00

10.  Изградња трансфер 
станице са центром 
за сакупљање отпада 
на територији градске 
општине Младеновац

У складу са израђеном пројектном доку-
ментацијом и исходованом грађевинском до-
зволом број РОП-МЛА-22947-ЦПИ-2/2022 
од 18. јануара 2022. године спроводе се 
активности на изградњи трансфер станице 
Младеновац. 

Циљ је изградња 
трансфер станице у 
складу са Локалним 
планом управљања 
отпадом града Бео-
града 2021-2030.

Секретаријат за 
животне средине – 
Сектор за управљање 
отпадом заштиту.

959.331.623,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

251.288.000,00

11. Опремање трансфер 
станице са центром 
за сакупљање отпада 
на територији градске 
општине Младеновац

У складу са израђеном пројектном доку-
ментацијом и исходованом грађевинском до-
зволом број РОП-МЛА-22947-ЦПИ-2/2022 
од 18. јануара 2022. године у 2023. години 
се планира опремање трансфер станице 
Младеновац.

Циљ је опре-
мање трансфер 
станице у складу са 
Локалним планом 
управљања отпа-
дом града Београда 
2021-2030.

Секретаријат за 
животне средине – 
Сектор за управљање 
отпадом заштиту.

215.240.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета
09 – При-
мања од 
продаје не-
финансијске 
имовине

0,00

12. Набавка грађевинског 
земљишта за изградњу 
трансфер станице Земун

Влада Републике Србије је Решењем 05 
број 465-4438/2022 од 9. јуна 2022. године, 
прибавила је у јавни интерес парцеле неоп-
ходне за изградњу трансфер станице Земун 
. Неопходан износ средства за експроприја-
цију је проценило Министарство финансија 
– Пореска управа број 021-464-08-175/2021 
од 16. децембра 2021. године. 

Изградња и опре-
мање трансфер 
станице са цен-
тром за сакупљање 
отпада у Земуну.

Секретаријат за 
животне средине – 
Сектор за управљање 
отпадом заштиту.

62.800.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

125.600.000,00

13.  Спровођење мера из Ак-
ционог план управљања 
отпадом од грађења и 
рушења у граду Београ-
ду – израда регистра 
девастираних локација у 
Београду 

Да би се проблем депонија решио неопходно је 
идентификовати девастиране локације у Бео-
граду, које могу послужити за одлагање отпада 
од грађења и рушења, проценити потребне 
количине отпада, као и земље из ископа. Пла-
нирано је идентификовавање девастираних 
локација, анализа планских докумената, обра-
да података и израда регистра девастираних 
локација на територији градских општина. 

Прикупљање 
података, санација 
постојећих и спре-
чавања настанка 
нових дивљих де-
понија насталих од 
грађења и рушења 
у граду Београду.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
стратешко планира-
ње, управљање про-
јектима и климатске 
промене.

9.600.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

600.000,00
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14. Механизација и опрема 

за управљање отпадом 
У циљу унапређења заштите животне среди-
не у 2023. години планирана је набавка опре-
ме и механизације за управљање отпадом на 
територији града Београда.

Успостављење си-
стема управљања 
комуналним отпа-
дом на територији 
града Београда.

Секретаријат за 
животне средине – 
Сектор за управљање 
отпадом заштиту.

236.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета.

0,00

15. Јавно приватно партнер-
ство – депозит

У складу са Прилогом 30 (Плаћања за 
третман отпада) Уговора о ЈПП, дефини-
сана је обавеза Града у погледу плаћања 
услуге третмана и одлагања отпада. Сходно 
одредбама о плаћањима за третман отпада, 
Град је одговоран за измирење обавеза према 
приватном партнеру: Привремена пројектна 
плаћања (Привремене услуге) и пројектна 
плаћања (Пуне Услуге).
У том погледу Град је у обавези да обезбе-
ди Минимални салдо (кaо депозит) у РСД 
који износи тромесечну вредност услуге 
коју пружа приватни партнер, Како се 
планира почетак пуних услуга од стране 
приватног партнера планиран за средину 
2023. године, потребно је обезбедити 
средства за минимални салдо за пуну 
услугу. 

Измирење обавеза 
према Уговору о 
ЈПП.

Секретаријат за 
животне средине – 
Сектор за управљање 
отпадом заштиту.

1.002.504.430,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета
13 – Нера-
споређени 
вишак 
прихода и 
примања 
из ранијих 
година. 

0,00

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

16.  Реализација Програма 
контроле квалитета 
подземних вода на тери-
торији 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 актив-
ности које се предузимају у циљу смањења 
негативних утицаја на квалитет животне 
средине и здравље људи. Програм контроле 
квалитета подземних вода на територији 
Београда се реализује у циљу праћења квали-
тета воде, стања животне средине и процене 
ризика са здравственог аспекта у случају 
њеног коришћења, са укупно 32 објекта 
јавних чесама. 

Праћење здрав-
ствене исправ-
ности подземних 
вода и могућности 
њеног коришћења. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
мониторинг и зашти-
ту животне средине.

 7.095.830,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета.

6.742.520,00

17.  Реализација Програма 
контроле квалитета 
површинских вода на 
територији Београда

Систематска контрола квалитета површин-
ских вода на територији Београда врши 
се ради: процене еколошког статуса река 
и еколошког потенцијала канала, оцене 
бонитета водотокова, праћења тренда зага-
ђивања и способности самопречишћавања, 
као и оцене подобности за водоснабдева-
ње, рекреацију грађана и наводњавање. 
Програмом контроле квалитета воде река 
и канала на територији града Београ-
да, 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 извешта-
вања. 

Заштита извори-
шта водоснабдева-
ња становништва, 
очувања квалитета 
водних ресурса и 
превенције укљу-
чивања перзи-
стентних опасних 
неорганских и 
органских материја 
у ланце исхране.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
мониторинг и зашти-
ту животне средине.

43.114.620,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета.

42.046.090,00

18.  Стратегија уређења и 
одржавања водотока 
другог реда на територији 
града Београда 

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

Управљање 
водотоцима другог 
реда.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

5.152.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета. 

6.012.000,00 

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине
19. Програм управљања 

заштићеним подручјем – 
„Академски 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 про-
грама управљања, привременог програма 
управљања за подручја која су у процедури 
доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим Програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 873.394,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета.

1.050.753,00
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19. Програм управљања 

заштићеним подручјем – 
„Академски 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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 873.394,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета. 

1.050.753,00

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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 15.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета.

20.995.604,00

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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

12.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета.

 14.991.938,00 

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 обухва-
тају 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 зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

7.514.402,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета. 

 35.878.209,00 

23. Програм управљања 
заштићеним подручјем – 
„Велико ратно острво”

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања 
у, 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 обухва-
тају 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 зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 16.916.335,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета. 

 13.700.175,00

24. Програм управљања 
заштићеним подручјем – 
„Звездарска шума”

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

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 5.560.388,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета.

 3.493.248,00
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25. Програм управљања 

заштићеним подруч-
јем – „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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

3.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

2.999.112,00 

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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретријат за зашти-
ту животне средине 
– Сектор за послове 
заштите природе и 
управљања природ-
ним ресурсима.

 1.500.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 1.499.946,00

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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

3.500.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 2.011.382.00

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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 5.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 7.771.920,00

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 обухва-
тају 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 зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 20.300.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 13.000.000,00

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 обухва-
тају 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 зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 1.199.822,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 803.060,00
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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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

674.601,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 852.679,00 

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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

15.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 24.698.547,00 

33.  Програм управљања 
заштићеним подручјем – 
„Кошутњак” 

Реализација активности и мера заштите врши 
се на основу годишњих програма управљања 
које доноси управљач у складу са законом, а по 
претходно прибављеној сагласности Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

6.500.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

6.490.863,00

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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

4.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 4.999.199,00

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 обухва-
тају 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 зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

3.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 3.976.927,00 

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 обухва-
тају 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 зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 1.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 1.199.954,00
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37. 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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 3.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 2.999.972,00

38. 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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 3.752.173,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 3.293.645,00

39. 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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 10.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 6.999.120,00

40. 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 Секрета-
ријата 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 вишегоди-
шњег плана и годишњег програма управљања, 
привременог програма управљања за подручја 
која су у процедури доношења и друго.

Унапређење зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 3.300.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 2.968.468,00

41. Програм управљања пре-
дела изузетних одлика 
– „Ада Циганлија”

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 обухва-
тају 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 зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 5.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 0,00

42. 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 обухва-
тају 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 зашти-
те природног добра, 
спровођењем радо-
ва и активности, у 
функцији мера про-
писаних решењем и 
активностима које 
су планиране годи-
шњим програмом 
управљања.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

 2.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета 

 1.000,00
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43.  Клевер сити – Заједничко 

осмишљавање еколо-
шких решења прилагође-
них на локалном нивоу

Наставак активности у 2020. години на реа-
лизацији пројекта Clever cities – Co-designing 
Locally tailored Ecological solutions for Value 
added, socially inclusive Regeneration in Cities. 
Овај пројекат се финансира из програма 
Европске комисије Horizon 2020 „Smart and 
Sustainable Cities – Nature-Based Solutions” је део 
програма финасирања од Европске комисије 
у области истраживања и иновација. Основни 
циљ овог пројекта је одрживо коришћење 
природно заснованих решења (Nature-Based 
Solutions) за решавање проблема са којима се 
суочавају градови у урбаним срединама.
Град Београд, је прихватио да буде град прати-
лац на пројекту и потписао је Уговор (GRANT 
AGREEMENT NUMBER — 776604 — CLEVER 
Cities) дана 19. јула 2018. године о присту-
пању партнерству за реализацију пројекта 
Clever cities – Co-designing Locally tailored 
Ecological solutions for Value added, socially 
inclusive Regeneration in Cities. Партнери на 
реализацији овог пројекта у Србији су Град 
Београд и невладина организација Центар за 
експерименте и урбане студије (ЦЕУС).
Средства обезбеђена за ангажовање експерата 
на реализацији пројекта и друге активности 
планиране пројектом. 

Уређење једног 
дела града а све у 
циљу природно 
одрживих решења и 
зелене инфраструк-
туре. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

1.727.408,00 15 – неу-
трошена 
средства 
донација 
из ранијих 
година.

2.781.448,00

 44. Продукција филма за 
промоцију заштићених 
природних добара

За потребе промоције заштићених подручја 
града Београда израдиће се филмови кратког 
формата који ће представити све значајне 
природне карактеристике предела изузетних 
одлика а биће коришћени за представљање 
града Београда на међуродним пројектима и 
догађајима. 

 Промоција зашти-
ћених подручја.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

5.209.292,00 01 – Општи 
приходи и 
примања 
буџета
15-неутроше-
на средства 
донација-
,помоћи и 
трансфера 
из ранијих 
година.

5.171.292,00

45. Валоризација природних 
вредности

Секретаријат за заштиту животне средине по-
креће иницијативе да се изврши валоризација 
одређених подручја града Београда за које се 
сматра да је потребно ставити под заштиту.

Проглашење пре-
дела за заштићено 
подручје.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

5.450.000,00 01 – Општи 
приходи и 
примања 
буџета.

2.000.000,00

46. Идентификовање, 
праћење и конзервација 
(генофонда) ендемичних, 
ретких и угрожених 
дрвенастих врста на 
подручју ПИО „Космај”

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

Идентификовање, 
праћење и конзер-
вација (генофон-
да) ендемичних, 
ретких и угрожених 
дрвенастих врста; 
процена степена 
угрожености сваке 
од њих; одређива-
ње приоритетних 
врста са аспекта 
заштите; процена 
расположивог гено-
фонда и дефиниса-
ње адекватних мера 
њихове заштите и 
даљег коришћења.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
стратешко планира-
ње, управљање про-
јектима и климатске 
промене.

8.868.000,00 01 – Општи 
приходи и 
примања 
буџета.

4.860.000,00

47. Стратегија зелене инфра-
структуре Града Београда 

Израда Стратегије подразумева планско, 
пројектантско и управљачко успостaвљање уна-
пређење и очување зелене инфраструктуре. Уз 
помоћ Стратегије добићемо преглед и анализу 
постојећег стања. У складу са тим поставиће се 
циљеви који ће допринети решавању проблема 
мањка јавних зелених површина у насељеним 
местима. Такође, на основу стратегије урадиће 
се и акциони план који ће садржати мере и 
активности за постизање циљева. 

Повећање броја 
јавних зелених 
површина у насеље-
ним местима. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине –Сектор за 
стратешко планира-
ње, управљање про-
јектима и климатске 
промене. 

5.000.000,00 01 – Општи 
приходи и 
примања 
буџета.

0,00

48. Унапређење стања 
животне средине на 
територији града Бео-
града давањем предлога 
мера за унапређење 
здравственог стања 
стабала на површинама 
којима управља ЈП „Ада 
Циганлија”

Наставак континуираног рада Секретари-
јата на „озелењавању града”. Унапређење 
квалитета ваздуха је посебан циљ овог 
важног документа. У њему се истиче важност 
активности, унапређења пасивних мера за 
побољшање квалитета ваздуха и пружање по-
дршке развоју и реализацији истраживачких 
и иновативних пројеката у области заштите 
и унапређењу квалитета ваздуха и урбаног 
озелењавања.

 Анализа здрав-
ственог стања и 
виталности стабала 
у јавним институци-
јама на површинама 
ЈП „Ада Циганлија”; 
стручна експер-
тиза коришћењем 
научно прихваћених 
метода из области 
шумарске струке 
и науке; дефини-
сање 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 ресур-
сима.

9.996.000,00 01 – Општи 
приходи и 
примања 
буџета.

10.320.000,00
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Мере адаптације на климатске промене

49. Израда Стратегије 
утицаја климатских 
промена на интеракцију 
екосистемских услуга у 
коришћењу и управљању 
шумским ресурсима 
Београда 

На основу Акционог плана адаптације на 
климатске промене са проценом рањивости 
дефинисана је изузетна осетљивост шумских 
екосистема на временске прилике изазване 
климатским променама и приказана је изу-
зетна висока осетљивост и рањивост шума на 
ове екстремне временске прилике, док је спо-
собност адаптације ниска. Шуме играју кључ-
ну улогу у пружању прихода и подржавању 
средстава за живот, доприносећи истовреме-
но ублажавању климатских промена и другим 
важним екосистемским услугама. Екосистем-
ске 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.

Смањење утицаја 
климатских про-
мена на шумске 
екосистеме.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

3.960.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

3.960.000,00 

50. Акциони план пове-
ћања шумовитости на 
градским општинама 
Раковица, Нови Београд 
и Звездара

Акционим планом извршиће се анализа свих 
предуслова за ново пошумљавање на предмте-
ним општинама што обихвата анализу посто-
јеће планске документације, идентификовање 
површина погодних за пошумљавање, анализу 
свих природних фактора, одредити врсте и 
тип садног материјала као и технологију садње 
и предвидети калкулацију трошкова за пошу-
мљавање на предметне три општине.

Пошумљавање 
нових површина 
града Београда 
(општине Раковица, 
Нови Београд и 
Звездара).

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

7.200.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

11.260.000,00

51. Адаптација на климатске 
промене уређењем 
зелених површина у 
школским двориштима 

Озелењавање школских дворишта на тери-
торији града Београда, за које је израђена 
пројектно техничка документација. Све 
активности ће се реализовати на основу поме-
нуте документације и предмера и предрачуна 
који је саставни део прибављених пројеката.

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

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

16.500.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

125.000.000,00

52. Адаптација на климатске 
промене пошумљавањем 
– Ада Циганлија

Реализација Акционог плана адаптације 
на климатске промене кроз садњу нових 
дрвореда за 2023. годину који ће се изводити 
на површинама које су у систему одржавања и 
газдовања ЈП „Ада Циганлија”.

Подизање шумови-
тости.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

6.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

6.000.000,00

53. Адаптација на климатске 
промене пошумљава-
њем – ЈКП „Зеленило – 
Београд”

Реализација Акционог плана адаптације 
на климатске промене кроз садњу нових 
дрвореда за 2023. годину који ће се изводити 
на површинама које су у систему одржавања 
ЈКП Зеленило.

Подизање шумови-
тости.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

10.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

0,00

54. Спровођење мера 
адаптације на климатске 
промене – пошумљавање

Реализацију Акционог плана адаптације на 
климатске промене кроз пошумљавање за 
2023. годину по ПГР, за пошумљавање повр-
шина које су у јавној својини града Београда.

Подизање шумови-
тости.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за послове заштите 
природе и управљања 
природним ресур-
сима.

13.494.051,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

0,00

55. Спровођење мера 
адаптације на климатске 
промене – Основнa шко-
ле „20. октобар” Нови 
Београд

У Основној школи „20. октобар „на градској 
општини Нови Београд спроводиће се мера 
адаптације на климатске промене уређењем 
зелених површина у школском дворишту.

Спровођење мера 
адаптације на 
климатске промене 
уређењем зелених 
површина у дво-
ришту и стварање 
бољих услова за 
децу која похађају 
школу.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
стратешко планира-
ње, управљање про-
јектима и климатске 
промене.

31.500.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

31.500.000,00

Контрола и заштита земљишта
56. Реализација Програма 

испитивања загађености 
земљишта на територији 
Београда

Програма контроле квалитета чинилаца жи-
вотне средине, који се спроводи као законска 
обавеза јединице локалне самоуправе, и врши 
се систематским праћењем стања животне 
средине, односно вредности индикатора и 
негативних утицаја на животну средину, 
праћења мера и активности које се предузи-
мају 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 водоснаб-
девања, зонама фреквентних саобраћајница, 
пољопривредним површинама, подручјима 
погођеним поплавама, као и ванредно узорко-
вање земљишта у случају хемијског удеса.

Анализа узорака 
земљишта у зонама 
заштите извори-
шта, пољопривред-
них површина, 
фреквантних 
саобраћајница и са 
јавних површина 
ради предизимања 
мера за смањење 
негативних утицаја 
загађења. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
мониторинг и зашти-
ту животне средине.

10.572.700,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

10.413.000,00 
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Контрола и заштита од буке

57. Реализација Програма 
мерења нивоа буке у 
животној средини на 
територији Београда

Програмом мерења буке у животној средини 
на територији Београда утврђен је начин и 
учесталост систематског мерења нивоа буке у 
животној средини одређивањем еквивалент-
ног нивоа буке за дан, вече и ноћ.

Утврђивање начина 
и учесталости 
систематског 
мерења нивоа буке 
у животној средини 
одређивањем екви-
валентног нивоа 
буке за дан, вече и 
ноћ на 40 мерних 
места.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
мониторинг и зашти-
ту животне средине.

837.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 825.000,00 

58. Ажурирање акустичких 
зона Београда

У децембру месецу 2021. године Скупштина 
Града Београда донела је Одлуку о утврђива-
њу акустичких зона на територији Београда. 
Акустичке зоне Београда неопходно је ажу-
рирати, како би се извршило усклађивање са 
изменама и допунама у важећим просторним 
и урбанистичким плановима.

Мере заштите од 
буке у животној 
средини.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
мониторинг и зашти-
ту животне средине.

9.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

0,00

59. Израда стратешких 
карта буке и Акционог 
плана заштите од буке за 
Београда

У складу са чланом 9. Закона о заштити од 
буке у животној средини, Град Београд као 
јединица локалне самоуправе има обавезу 
да изради и ревидира стратешке карте буке 
и доставља их Агенцији за заштиту животне 
средине РС.

Смањење буке у 
животној средини.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
мониторинг и зашти-
ту животне средине.

41.747.637,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

0,00

60. Одржавање софтвера за 
праћење сензора буке и 
постављање сензора буке 

Како је проблем повећаног нивоа буке у 
животној средини у Београду све израженији, 
Секретаријат за заштиту животне средине је 
постављањем сензора за мерење буке на ло-
кацијама које су препознате као „жаришта” и 
формирањем платформе за контролу и упра-
вљање системом за надзор буке обезбедио 
даљинско праћење нивоа буке, надзор стања 
и радних параметара сензора, и омогућио да 
организационе јединице Града надлежне за 
контролу прекорачења нивоа буке (Секрета-
ријат за инспекцију, надзор и комуникацију) 
поступе у оквиру својих надлежности. 
Наведена средства су потребна за наставак 
реализације, и то: техничку подршку у раду 
са платформом за годину дана, изнајмљивање 
платформе на Cloud ресурсима укључујући 
3G/4G конективност за период од годину 
дана, као и монтажу/демонтажу сензора и 
каблирање на локацији.

Ефикасније реаго-
вање надлежних 
организационих 
јединица.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
мониторинг и зашти-
ту животне средине.

10.000.000,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

0,00

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

Остало
61. Реализација Програма 

систематског испитива-
ња нивоа радиоактивно-
сти у животној средини 
на територији Београда

Програма систематског испитивања нивоа 
радиоактивности у животној средини доноси 
се на двогодишњем нивоу и спроводи у 
континуитету.

Систематско праће-
ње степена радио-
активног 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 ра-
дона у затвореном 
простору). 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
мониторинг и зашти-
ту животне средине.

 10.691.160,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

 12.144.840,00

62. 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.

Дневно обаве-
штавање јавности 
о прекорачењи-
ма дозвољеног 
нивоа обезбеђењем 
информација о по-
требним мерама за 
умањење штетних 
последица ултрави-
олетног зрачења на 
здравље становни-
штва.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор за 
мониторинг и зашти-
ту животне средине.

3.722.600,00 01 – општи 
приходи и 
примања из 
буџета

3.400.000,00 

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

Градоначелник града Београда
Број 501-1424/23-Г, 13. фебруара 2023. године

Градоначелник
Александар Шапић, с.р.
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Градоначелник града Београда, 7. фебруара 2023. године, 
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), члана 52. тачка 6. 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), донео је

РЕШЕЊЕ
O ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ГРАДА БЕОГРАДА БРОЈ: 38-7428/21-Г ОД 3. НОВЕМБРА 
2021. ГОДИНЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПРЕДАХ 
СМЕШТАЈА ПО ДАНУ У УСТАНОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗА-
ШТИТЕ „ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК 

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ”, БЕОГРАД

1. Престаје да важи Решење градоначелника града Бео-
града, број: 38-7428/21-Г од 3. новембра 2021. године, о 
одређивању цене услуге предах смештаја по дану у Устано-
ви социјалне заштите „Центар за смештај и дневни боравак 
деце и омладине ометене у развоју”, Београд.

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

Градоначелник града Београда
Број 38-1023/23-Г, 7. фебруара 2023. године

Градоначелник
Александар Шапић, с.р.

Градоначелник града Београда, 7. фебруара 2023. године, 
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), члана 52. тачка 6. 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 Град а Београда”, број 60/19), донео је

РЕШЕЊЕ
O ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИ-
КА ГРАДА БЕОГРАДА БРОЈ 38-1473/06-Г ОД 14. ЈУЛА 

2006. ГОДИНЕ 

1. Престаје да важи Решење градоначелника града Бео-
града, број: 38-1473/06-Г од 14. јула 2006. године, којим је 
утврђена цена услуга за Геронтолошки центар – ПЈ Дневни 
центри и клубови, за: средства за помоћ у кући (један сат 
услуге) 26,00 динара, и средства за оброк за исхрану (један 
оброк) 75,00 динара, и Центар за смештај и дневни боравак 
деце и омладине ометене у развоју, за: дневни боравак за 
децу и омладину оштећеног слуха (месечно) 1.354,50 дина-
ра, дневни боравак за ментално ретардирану децу и омла-
дину (месечно) 2.227,40 динара и дневни боравак за децу и 
омладину оболелу од аутизма (месечно) 2.423,05 динара. 

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

Градоначелник града Београда
Број 38-1024/23-Г, 7. фебруара 2023. године

Градоначелник
Александар Шапић, с.р.

Градоначелник града Београда, 9. фебруара 2023. године, 
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), члана 52. тачка 6. 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 вези са чл. 
18. и 22. Одлуке о оснивању и раду Службе за централизова-
не јавне набавке и контролу набавки („Службени лист Града 
Београда”, бр. 75/14, 96/16, 126/16 и 89/20) и чланом 79. став 
5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 
91/19), донео је

РЕШЕЊЕ 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА НА-
РУЧИЛАЦА ЗА ЧИЈЕ ПОТРЕБЕ СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРА-
ЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВ-
КИ СПРОВОДИ ПОСТУПКЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ 

ЈАВНИХ НАБАВКИ

Члан 1.
У Решењу о утврђивању списка наручилаца за чије по-

требе Служба за централизоване јавне набавке и контролу 
набавки спроводи поступке централизованих јавних на-
бавки („Службени лист Града Београда”, бр. 107/16, 74/17, 
100/18, 114/18, 121/19, 125/20, 57/22 и 104/22), у делу „Спи-
сак наручилаца за чије потребе Служба за централизоване 
јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке цен-
трализованих јавних набавки”, у тачки XIII – „Јавна кому-
нална предузећа” тачка после речи: „ЈКП Београдски парк, 
Београд” замењује се тачком и запетом. 

У истом делу додаје се нова алинеја која гласи: 
„– ЈКП „Наплата превозне услуге Београд”.”. 

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 404-1357/23-Г, 9. фебруара 2023. године

Градоначелник
Александар Шапић, с.р.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19, 9/20 и 52/21) и чланом 41. Одлуке о Градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 26/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), за-
меник начелника Градске управе – секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ СУРЧИН – ДОБАНОВ-
ЦИ, ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И 
БЕОГРАДСКЕ УЛИЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне 
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Сурчин – Добановци, за подручје између железничке пруге 
и Београдске улице, Градска општина Сурчин (у даљем тек-
сту: план детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом детаљне регулације, значај 
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристи-
ке утицаја планираних садржаја на микро и макролокаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине Сурчин, између желе-
зничке пруге Батајница–Сурчин–Остружница, границе Регу-
лационог плана радне зоне Сурчин–Добановци („Службени 
лист Града Београда”, број 9/02) и границе Плана генералне 
регулације насеља Добановци, Градска општина Сурчин 
(„Службени лист Града Београда”, број 63/15) (Београдска 
улица) са везама саобраћајница и инфраструктуре до посто-
јеће, односно планиране мреже, површине око 84 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

4. Плански основ за израду плана детаљне регулације 
представљају:

– План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17, 97/17 и 72/21), према коме се подручје у оквиру пре-
дложене границе плана налази у површинама планираним 
за површине јавне намене: железница и мрежа саобраћајни-
ца и површине остале намене: површине за привредне зоне 
(зона П1) и

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су планиране намене: блокови и зелене површи-
не у регулацији саобраћајница.

5. Циљ израде плана је стварање планског основа за реа-
лизацију планираних намена, капацитета саобраћајне и ин-
фраструктурне мреже и објеката у складу са планом вишег 
реда, дефинисање правила уређења и правила грађења, очу-
вање, заштита и побољшање услова животне средине.

6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана де-
таљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

8. Израда плана детаљне регулације поверава се пре-
дузећу „ZAP” д.о.о из Београда, Милутина Миланковића 
1к/49, које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 ме-
сеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана детаљ-
не регулације.

9. Средства за Израду плана детаљне регулације обезбе-
диће А.Д. „Интереуропа – логистичке услуге Добановци”, 
Земунска 174, Сурчин, Добановци.

10. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у план детаљне 
регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10) и члану 50. Закона о планирању и изград-
њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21).

11. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу 
одлуке о изради плана детаљне регулације привредне зоне 
Сурчин – Добановци, за подручје између железничке пруге 
и Београдске улице, Градска општина Сурчин, која је у про-
цесу доношења.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за зашти-
ту животне средине бр. V-04 бр. 501.3-19/2021 од 23. марта 
2021. године, утврдио је да предметни план детаљне регу-
лације представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката и подлежe обавези израде стратешке процене 
утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће 
стање животне средине, утицај планираних садржаја на ми-
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кро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична 
природа утицаја с обзиром да имплементација плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-26/21 од 13. октобра 2021. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализаци-
ја” и ЈП „Сурчин”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-97/2021 oд 21. октобра 2021. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх. бр: 65518/1 
I4-1/2092/21 од 21. октобра 2021. године) и Завод за зашти-
ту природе Србије (допис 03 бр. 021-3418/2 од 22. октобра 
2021. године) доставили су мишљења у којима наводе да се 
може донети Решење о приступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

ЈП „Сурчин” није доставило мишљење у законом про-
писаном року па се сматра да нема примедбе на предложену 
садржину Решења о приступању изради стратешке процене, 
сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-26/21, 12. новембра 2021. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, с.р.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19, 9/20 и 52/21) и чланом 41. Одлуке о Градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 26/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), за-
меник начелника Градске управе – секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ФРАНЦУ-
СКЕ, СТРАХИЊИЋА БАНА, СКАДАРСКЕ И ГОСПО-
ДАР ЈЕВРЕМОВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације блока између 
улица: Француске, Страхињића бана, Скадарске и Господар 
Јевремове, Градска општина Стари град (у даљем тексту: 
план детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом детаљне регулације, значај 
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристи-
ке утицаја планираних садржаја на микро и макролокаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Оквирном границом плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Стари град, по-
дручје између улица: Француске, Страхињића бана, Ска-
дарске и Господар Јевремове, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 0,91 ha.

4. Плански основ за израду плана детаљне регулације 
представљају:

– План генералне регулације грађевинског подручја је-
динице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 
97/17, 72/21 и 27/22) према коме су у обухвату плана детаљ-
не регулације планиране површине јавне намене: површи-
не за објекте и комплексе јавних служби (зона Ј2 – основна 
школа) и површине остале намене: површине за мешовите 
градске центре (зона М1 – зона мешовитих градских цента-
ра у зони центра Београда),

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су на предметном подручју планирани блокови 
и зелене површине у јавним службама и

– План генералне регулације шинских система у Бео-
граду са елементима детаљне разраде за I фазу („Службени 
лист Града Београда”, број 102/21), према коме је предметни 
блок у оквиру површине планиране прве линије метроа, у 
делу за вођење метроа подземно – тунал – ТБМ.

5. Циљ израде плана детаљне регулације је провера мо-
гућности и дефинисање услова за изградњу објеката ме-
шовите намене на појединачним локацијама у предметном 
блоку, провера саобраћајног решења и инфраструктурних 
капацитета предметног подручја и дефинисање капацитета 
изградње у складу са условима Завода за заштиту спомени-
ка културе Града Београда (предметни блок се налази делом 
у површинама које припадају културно-историјској целини 
„Скадарлија” – културно добро, а делом у површинама које 
су означене као заштићена околина културног добра), про-
сторним могућностима, стеченим обавезама и плановима 
вишег реда.

6. О извршеној стратешкој процени утицаја плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),
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– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана де-
таљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

7. Израда плана детаљне регулације поверава се преду-
зећу „PC ART” д.о.о. из Београда, Страхињића бана 66а, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 3 (три) месеца од 
дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

8. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће предузеће „Стан пројект” д.о.о. из Београда, Устанич-
ка 170в.

9. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у План детаљне 
регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10) и члану 50. Закона о планирању и изград-
њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21).

10. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део одлуке о изради план 
детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу 
одлуке о изради плана детаљне регулације блока између 
улица: Француске, Страхињића бана, Скадарске и Господар 
Јевремове, Градска општина Стари град.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине бр. V-04 бр. 501.3-62/2022 од 8. јула 2022. 
године, утврдио је да предметни план детаљне регулације 
представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката и подлежe обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постоје-
ће стање животне средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогра-
нична природа утицаја обзиром да имплементација плана 
не може имати негативан утицај на животну средину друге 
државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-18/22 од 15. новембра 
2022. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о приступа-
њу изради стратешке процене утицаја на животну средину 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за за-
штиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-119/2022 oд 30. новембра 2022. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх.бр: 74929/1 
I4-1/2413/22 од 5. децембра 2022. године), Завод за зашти-
ту природе Србије (допис 03 бр. 021-4103/2 од 20. децем-
бра 2022. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број: 
25870/1 од 13. децембра 2022. године) доставили су мишље-
ња у којима наводе да се може донети решење о непристу-
пању изради стратешке процене утицаја на животну среди-
ну предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-18/22, 21. децембра 2022. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Милићевић, с.р.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19, 9/20 и 52/21) и чланом 41. Одлуке о Градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 26/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), за-
меник начелника Градске управе – секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ УЗ УЛИЦУ ОСЛОБО-
ЂЕЊА У КНЕЖЕВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне 
уз Улицу ослобођења у Кнежевцу, Градска општина Ракови-
ца (у даљем тексту: план детаљне регулације).
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2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом детаљне регулације, значај 
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристи-
ке утицаја планираних садржаја на микро и макролокаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине Раковица, привредна 
зона уз Улицу ослобођења у Кнежевцу и део Улице осло-
бођења до границе плана детаљне регулације Топчидерске 
реке са планираним регулацијама и акумулацијама, град-
ске општине Савски венац, Раковица и Вождовац (1. фаза) 
(„Службени лист Града Београда”, број 86/19) и Плана де-
таљне регулације за просторно-културно-историјску целину 
Топчидер – 1. фаза (саобраћајница Патријарха Димитрија од 
Улице Пере Велимировића до Улице ослободиоци Раковице 
и Улице ослобођења) („Службени лист Града Београда”, број 
62/15), са везама саобраћајница и инфраструктуре до посто-
јеће, односно планиране мреже, површине око 5,20 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

4. Плански основ за израду плана детаљне регулације 
представљају:

– План генералне регулације грађевинског подручја је-
динице локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 
97/17, 72/21 и 27/22) према коме су у обухвату плана детаљ-
не регулације планиране површине јавне намене: железни-
ца и мрежа саобраћајница и површине остале намене: повр-
шине за привредне зоне (зона П1), и

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су на предметном подручју планирани блокови 
и зелене површине у регулацији саобраћајница.

5. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисања 
услова за повећање капацитета и унапређење привредних 
делатности, нивоа инфраструктурне опремљености, про-
сторне и функционалне интеграције подручја и усклађива-
ње са планираним наменама у контактној зони.

6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја

7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана де-
таљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

8. Израда плана детаљне регулације поверава се повера-
ва се ПД „Seven Arch” д.о.о., Београд, Београдска 14, које је 
дужно да нацрт плана изради у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу одлуке о изради плана.

9. Средства за израду Плана детаљне регулације обез-
бедиће предузеће „МITECO-Kneževac” д.о.о. из Београда, 
Ослобођења 39.

10.  У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у план детаљне 
регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10) и члану 50. Закона о планирању и изград-
њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20, 52/21).

11. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део одлуке о изради план 
детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу одлу-
ке о изради плана детаљне регулације привредне зоне уз Ули-
цу ослобођења у Кнежевцу, Градска општина Раковица.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду 
територију плана детаљне регулације, планиране намене, чи-
њеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени 
прoписима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине 
бр. V-04 бр. 501.3-127/2021 од 16. маја 2022. године, утврдио је 
да предметни план детаљне регулације представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлежe обавези 
израде стратешке процене утицаја на животну средину, у сми-
слу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће 
стање животне средине, утицај планираних садржаја на ми-
кро и макро локацију, док се неће разматрати прекогранична 
природа утицаја обзиром да имплементација плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
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Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-23/22 од 13. децембра 
2022. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о приступа-
њу изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за за-
штиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-135/2022 oд 14. децембра 2022. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх. бр: 78368/1 
I4-1/2512/22 од 15. децембра 2022. године), Завод за зашти-
ту природе Србије (допис 03 бр. 021-4236/2 од 20. децем-
бра 2022. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број: 
2679/1 од 15. децембра 2022. године) доставили су мишље-
ња у којима наводе да се може донети решење о непристу-
пању изради стратешке процене утицаја на животну среди-
ну предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-23/22, 21. децембра 2022. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Милићевић, с.р.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19, 9/20 и 52/21) и члана 41. Одлуке о Градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 26/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), за-
меник начелника Градске управе – секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ ПИЛОТА МИХАИЛА ПЕТРО-
ВИЋА, ОД ИБАРСКЕ МАГИСТРАЛЕ ДО МАРИЧКЕ 
УЛИЦЕ, И ДЕЛА УЛИЦЕ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА, ГРАД-

СКE ОПШТИНE ЧУКАРИЦА И РАКОВИЦА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације Улице пилота Ми-
хаила Петровића, од Ибарске магистрале до Маричке улице 
и дела Улице кнеза Вишеслава, градске општине Чукарица и 
Раковица (у даљем тексту: план детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом детаљне регулације, значај 
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристи-

ке утицаја планираних садржаја на микро и макролокаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Оквирном границом плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градских општина Чукарица и Ра-
ковица, Улица пилота Михаила Петровића, од раскрснице 
са Ибарском магистралом до Маричке улице, дужине око 2 
km и део Улице кнеза Вишеслава од раскрнице са Улицом 
пилота Михаила Петровића до комплекса Храма Светог 
Апостола и еванђелисте Луке, дужине око 1,2 km, са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже.

4. Плански основ за израду плана детаљне регулације 
представљају:

– План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17, 97/17 и 72/21), према коме Улица пилота Михаила 
Петровића има ранг магистрале и повезује Ибарску маги-
стралу са Улицом патријарха Димитрија, а Улицa кнеза Ви-
шеслава има ранг улице првог реда.

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су у оквиру регулације Улице пилота Михаила 
Петровића и Улице кнеза Вишеслава планирани дрвореди.

5. Циљ израде плана детаљне регулације је проширење 
постојећег саобраћајног профила Улице пилота Михаила 
Петровића и Улице кнеза Вишеслава, дефинисање јавног 
интереса, подизање нивоа инфраструктурне опремљено-
сти, стварање планског основа за уређење и изградњу сао-
браћајница са инфраструктуром.

6. О извршеној стратешкој процени утицаја плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана де-
таљне регулације.
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У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

7. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота 
Стефана 56, које је дужно да нацрт плана изради у року од 
18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

8. Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-
диће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, Београд, Краљице Марије 1, а наручилац је Дирек-
ција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Бео-
град, Његошева 84.

9. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у план детаљне 
регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10) и члану 50. Закона о планирању и изград-
њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21).

10. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део Одлуке о изради план 
детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу 
одлуке о изради плана детаљне регулације Улице пилота 
Михаила Петровића, од Ибарске магистрале до Маричке 
улице и дела Улице кнеза Вишеслава, Градске општине Чу-
карица и Раковица.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине бр. V-04 бр. 501.3-9/2022 од 1. фебруара 
2022. године, утврдио је да предметни план детаљне регу-
лације представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката и подлежe обавези израде стратешке процене 
утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постоје-
ће стање животне средине, утицај планираних садржаја на 
микро и макро локацију, док се неће разматрати прекогра-
нична природа утицаја обзиром да имплементација плана 
не може имати негативан утицај на животну средину друге 
државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-6/22 од 21. марта 2022. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализаци-
ја” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-33/2022 oд 30. марта 2022. године), ЈКП „Београд-
ски водовод” и канализација (допис арх. бр. 15521/1 од 31. 
марта 2022. године) и Завод за заштиту природе Србије (до-
пис 03. бр. 021-1047/2 од 8. априла 2022. године) доставили 
су мишљења у којима наводе да се може донети решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило – Београд” није доставило тражено ми-
шљење, па се може сматрати да је сагласно да се донесе ре-
шење о приступању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-6/22, 21. априла 2022. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, с.р.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19, 9/20 и 52/21) и чланом 41. Одлуке о Градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 26/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), за-
меник начелника Градске управе – секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕК-
САНДРА, ИЗМЕЂУ УЛИЦА УСТАНИЧКЕ И ПАРТИ-

ЗАНСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Планa детаљне регулације подручја уз 
Булевар краља Александра, између улица Устаничке и Пар-
тизанске, Градска општина Звездара (у даљем тексту: план 
детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом детаљне регулације, значај 
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристи-
ке утицаја планираних садржаја на микро и макролокаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.
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3. Оквирном границом плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Звездара, први 
ред блокова дуж Булевара краља Александра, између улица 
Устаничке и Партизанске, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 26 hа.

4. Плански основ за израду плана детаљне регулације 
представљају:

– План генералне регулације грађевинског подручја седи-
шта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–
XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 
97/17, 72/21 и 27/22), према коме је предметно подручје пла-
нирано за јавне намене – мрежу саобраћајница и површине 
остале намене – у највећем делу за мешовите градске центре 
(зона мешовитих градсхих центара у зони више спратности – 
М4 и зона мешовитих градских центара у зони средње спрат-
ности – М5), а у мањем делу за површине за становање (зона 
породичног становања – санација неплански формираних 
блокова – С4 и зона вишепородичног становања у постоје-
ћим организованим насељима – С9), као и комерцијалне са-
држаје (зона пратећих комерцијалних садржаја – К4),

– План генералне регулације система зелених површина 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19) и

– План генералне регулације шинских система у Београ-
ду, са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије ме-
тро система („Службени лист Града Београда”, број 102/21).

5. Циљ израде плана детаљне регулације је је преиспи-
тивање планиране регулације Булевара краља Александра 
у делу од Устаничке до Партизанске улице, како би се зао-
кружила урбана структура блокова и дефинисала правила 
уређења и грађења у складу са потенцијалима предметног 
подручја.

6. О извршеној стратешкој процени утицаја плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана де-
таљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

7. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота 
Стефана 56, које је дужно да нацрт плана изради у року од 
24 месеца од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

8. Средства за израду плана детаљне регулације обез-
бедиће Град Београд – Служба главног урбанисте, Београд, 
Трг Николе Пашића 6

9. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у плана детаљне 
регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10) и члану 50. Закона о планирању и изград-
њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21).

10. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу 
одлуке о изради планa детаљне регулације подручја уз Бу-
левар краља Александра, између улица Устаничке и Парти-
занске, Градска општина Звездара.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове, имајући у виду територију плана, планиране 
намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине V-04 бр. 501.3-110/2022 од 15. новембра 
2022. године, утврдио је да предметни план детаљне регу-
лације представља оквир за одобравање будућих развој-
них пројеката и подлеже обавези израде стратешке проце-
не утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће 
стање животне средине, утицај планираних садржаја на ми-
кро и макро локацију, док се неће разматрати прекогранична 
природа утицаја обзиром да имплементација плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-3/23 од 3. фебруара 2023. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализаци-
ја” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
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Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-16/2023 oд 6. фебруара 2023. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх. бр. 5745/1 од 
7. фебруара 2023. године), Завод за заштиту природе Србије 
(допис 03. бр. 021-435/2 од 8. фебруара 2023. године) и ЈКП 
„Зеленило – Београд” (допис бр. 2749/1 од 8. фебруара 2023. 
године) доставили су мишљења у којима наводе да се може 
донети решење о приступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-3/23, 8. фебруара 2023. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Милићевић, с.р.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чланом 41. Одлуке о градској 
управи града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 
60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске 
управе града  Београда, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУ-
НА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА, АЛЕКСИНАЧКИХ РУ-
ДАРА И БУЛЕВАРА МИХАJЛА ПУПИНА, ГРАДСКА ОП-

ШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције блока између улица Палмира Тољатија, Алексиначких 
рудара и Булевара Михаjла Пупина, Градска општина Нови 
Београд (у даљем тексту: измена и допуна плана детаљне 
регулације).

2. Израда измена и допуна плана детаљне регулације 
поверава се „Саша Кнежевић ПР Биро за пројектовање и 
изградњу Грађевински центар – „Земун”, Београд (Земун), 
Петра Зрињског 2 пр 1, које је дужно да нацрт измена и до-
пуна плана изради у року од осам месеци од дана ступања 
на снагу одлуке о изради измена и допуна плана детаљне 
регулације.

3. Средства за израду измена и допуна плана детаљ-
не регулације обезбедиће Привредно друштво „HODRED 
LIMITED OGRANAK HODRED” из Београда, Палмира То-
љатија 3.

4. Оквирном границом измена и допуна плана детаљне 
регулације о обухваћен је део територије градске општи-
не Нови Београд, блок између улица Палмира Тољатија, 
Алексиначких рудара и Булевара Михаjла Пупина (грани-

ца важећег плана детаљне регулације блока између улица 
Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Ми-
хаjла Пупина, Градска општина Нови Београд („Службени 
лист Града Београда”, број 97/17), са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 1,78 hа. Коначна граница измена и допуна 
плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде 
и верификације нацрта измена и допуна плана детаљне ре-
гулације.

5. Плански основ за израду плана детаљне регулације 
представљају:

– План генералне регулације грађевинског подручја је-
динице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 
97/17, 72/21 и 27/22) према коме су у обухвату Измена и до-
пуна плана детаљне регулације планиране површине јавних 
намена: мрежа саобраћајница површине за објекте и ком-
плексе јавних служби (зона Ј10 – државна управа, државне 
администрат ивне службе) и површине осталих намена: по-
вршине намењене за комерцијалне садржаје – зона К1 – ко-
мерцијални садржаји у зони више спратности, и

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су на предметном подручју планирани блокови, 
саобраћајне површине, зелене површине у јавним службама 
и трасе дрвореда.

6. Циљ израде измена и допуна Плана детаљне регула-
ције блока између улица Палмира Тољатија, Алексиначких 
рудара и Булевара Михаjла Пупина, Градска општина Нови 
Београд („Службени лист Града Београда”, број 97/17) је са-
гледавање просторних могућности локације, у контексту 
непосредног и ширег окружења, усклађивање са планира-
ном наменом и правилима грађења Плана генералне регу-
лације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист 
Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22) 
и измена обавезујућег волуметријског приказа планираног 
објекта на предметној локацији.

7. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке 
наведене у овом решењу, утврдио је да измена и допуна пла-
на детаљне регулације не представља оквир за одобравање 
будућих развојних пројеката предвиђених прописима који-
ма се уређује процена утицаја на животну средину, у сми-
слу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).

8. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део одлуке о изради изме-
на и допуна плана детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е

Изради измена и допуна плана детаљне регулације при-
ступиће се на основу Одлуке о изради измена и допуна 
Плана детаљне регулације блока између улица Палмира То-
љатија, Алексиначких рудара и Булевара Михаjла Пупина, 
Градска општина Нови Београд, која је у процесу доношења.

Оквирном границом измена и допуна плана детаљне 
регулације о обухваћен је део територије градске општине 
Нови Београд, блок између улица Палмира Тољатија, Алек-
синачких рудара и Булевара Михаjла Пупина (граница ва-
жећег плана детаљне регулације блока између улица Пал-
мира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михаjла 
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Пупина, Градска општина Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, број 97/17), са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 1,78 hа.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Израда измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се „Саша Кнежевић ПР Биро за пројектовање и из-
градњу Грађевински центар – Земун”, Београд (Земун), Пе-
тра Зрињског 2 пр 1, које је дужно да нацрт измена и допуна 
плана изради у року од осам месеци од дана ступања на 
снагу одлуке о изради измена и допуна плана детаљне ре-
гулације.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне 
регулације обезбедиће Привредно друштво „HODRED 
LIMITED OGRANAK HODRED” из Београда, Палмира То-
љатија 3.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, имајући у виду планирану 
намену којом нису планирани будући развојни пројекти 
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине V-04 бр. 501.3-56/2021 од 4. августа 2021. 
године, утврдио је да предметне измене и допуне плана де-
таљне регулације не представљају оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину, у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-9/2023 од 8. 
фебруара 2023. године, Секретаријат за урбанизам и грађе-
винске послове Градске управе Града Београда, доставио је 
на мишљење Предлог решења о неприступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину измена и до-
пуна плана детаљне регулације: Секретаријату за заштиту 
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – 
Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-21/2023 oд 9. фебруара 2023. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх.бр: 6515/1 I4-
1/214/23 од 10. фебруара 2023. године), Завод за заштиту 
природе Србије (допис 03 бр. 021-517/2 од 9. фебруара 2023. 
године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број: 3124/1 од 
9. фебруара 2023. године) доставили су мишљења у којима 
наводе да се може донети решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног 
плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-09/2023, 10. фебруара 2023. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Милићевић, с.р.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС 
„, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19, 9/20 и 52/21) и чланом 41. Одлуке о Градској управи 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 
71/21, 94/21, 111/21 и 83/22), заменик начелника Градске упра-
ве – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАТОА КОД ХРАМА СВЕТОГ САВЕ 
И БЛОКОВА ИЗМЕЂУ ТРГА СЛАВИЈА И УЛИЦА: СВЕ-
ТОГ САВЕ, КАТАНИЋЕВЕ, НЕБОЈШИНЕ И БУЛЕВАРА 

ОСЛОБОЂЕЊА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације платоа код Храма 
Светог Саве и блокова између Трга Славија и улица: Светог 
Саве, Катанићеве, Небојшине и Булевара ослобођења, Градска 
општина Врачар (у даљем тексту: план детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом детаљне регулације, значај 
и карактеристике плана детаљне регулације, карактеристи-
ке утицаја планираних садржаја на микро и макролокаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана де-
таљне регулације.
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У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације на животну средину део је документације која се 
прилаже уз план.

5. Израда плана детаљне регулације поверава се преду-
зећу PARALLELSTUDIO, Београд, Савска 5, које је дужно да 
нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) месеци од дана 
ступања на снагу одлуке o изради плана.

6. Средства за израду плана обезбедиће Српска право-
славна црква, Храм Светог Саве – Патријаршија.

7. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

8. Извештај о стратешкој процени утицаја биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт плана 
детаљне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члану 50. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19, 9/20 и 52/21).

9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу 

одлуке о изради плана детаљне регулације платоа код Хра-
ма Светог Саве и блокова између Трга Славија и улица: 
Светог Саве, Катанићеве, Небојшине и Булевара ослобође-
ња, Градска општина Врачар.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за зашти-
ту животне средине V-04 бр. 501.3-27/2023 од 12. фебруара 
2023. године, утврдио је да предметни план детаљне регу-
лације представља оквир за одобравање будућих развој-
них пројеката и подлеже обавези израде стратешке проце-

не утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће 
стање животне средине, утицај планираних садржаја на ми-
кро и макро локацију, док се неће разматрати прекогранична 
природа утицаја обзиром да имплементација плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утица-
ја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-11/23 од 13. фебруара 
2023. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о приступа-
њу изради стратешке процене утицаја на животну средину 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за за-
штиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-28/2023 oд 14. фебруара 2023. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх. бр. 7420/1 од 
14. фебруара 2023. године), Завод за заштиту природе Ср-
бије (допис 03. бр. 021-594/2 од 14. фебруара 2023. године) и 
ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 3467/1 од 14. фебруара 
2023. године) доставили су мишљења у којима наводе да се 
може донети решење о приступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-11/23, 14. фебруара 2023. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Милићевић, с.р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЛАЗАРЕВАЦ

Веће Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 7. фебруара 2023. године, на основу члана 28. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 48. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 5. Пословника Већа Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, број 121/20), донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНОВНИКУ ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА – ИСПОРУКА 
ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊЕ ИСКОРИШЋЕНИХ ВОДА (КАНАЛИЗАЦИЈА) И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОЈЕ ПРУЖА 

ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
I. Даје се сагласност на Одлуку о ценовнику основних комуналних услуга – испорука воде за пиће, одвођење искоришћених 

вода (канализација) и изношење смећа које пружа ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа за 
комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац под бројем I01.01-XXXV/23 донео на седници одржаној 7. фебруара 2023. године.

II. Ово решење и одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Лазаревац

II-број 06-24.1/2023, 7. фебруара 2023. године
Председник

Бојан Стевић, с.р.
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Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привре-
ду „Лазаревац” Лазаревац на основу члана 22. став 1. тач-
ка 2. и члан 59. став 2. Закона о јавним предузећима и члан 
39. став 1. тачка 2. Статута „Јавног предузећа за комуналну 
привреду Лазаревац” Лазаревац на ванредној седници одр-
жаној 7. фебруара 2023. године, Надзорни одбор предузећа, 
доноси

ОДЛУКУ
О ЦЕНОВНИКУ ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА – 
ИСПОРУКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊЕ ИСКОРИШЋЕ-
НИХ ВОДА (КАНАЛИЗАЦИЈА) И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА 

КОЈЕ ПРУЖА ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.

ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА-ИС-
ПОРУКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊЕ ИСКОРИШЋЕ-

НИХ ВОДА (КАНАЛИЗАЦИЈА) И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА 
КОЈЕ ПРУЖА ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ

Редни 
број Врста услуге Цена без

ПДВ-a ПДВ 10% Цена са
ПДВ-oм

1. ИСПОРУКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И 
ОДВОЂЕЊЕ ИСКОРИШЋЕНИХ 
ВОДА-КАНАЛИЗАЦИЈА (ДИН/m³)

     

1.1. ДОМАЋИНСТВА      
  – ВОДА – потрошња по члану дома-

ћинства до 10 m³ 
109,09 10,91 120,00

  – ВОДА – потрошња по члану дома-
ћинства преко 10 m³

154,55 15,45 170,00

  – ОДВОЂЕЊЕ ИСКОРИШЋЕНИХ 
ВОДА – КАНАЛИЗАЦИЈА

27,27 2,73 30,00

  – ПОГОНСКА СПРЕМНОСТ дин./
месечно-фиксни део цене на месеч-
ном нивоу за одржавање водоводне 
мреже

150,00 15,00 165,00

1.2. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР      
  – ВОДА 227,27 22,73 250,00
  – ОДВОЂЕЊЕ ИСКОРИШЋЕНИХ 

ВОДА – КАНАЛИЗАЦИЈА
77,27 7,73 85,00

  – ПОГОНСКА СПРЕМНОСТ дин./
месечно-фиксни део цене на месеч-
ном нивоу за одржавање водоводне 
мреже

163,64 16,36 180,00

1.3. ЈП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” ЛАЈКО-
ВАЦ 10%?

81,82 8,18 90,00

2 ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА      
2.1. – ЗА ДОМАЋИНСТВА (ДИН/m²) 13,64 1,36 15,00
2.2. – ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ (ДИН/m²) 36,36 3,64 40,00
2.3. – П.В.Ц.– КАНТА 120 l – месечно 

четири изношења
1.009,09 100,91 1.110,00

2.4. – П.В.Ц.– КАНТА 240 l – месечно 
четири изношења

1.518,18 151,82 1.670,00

2.4а – П.В.Ц.– КАНТА 120 l (једно 
изношење)

254,55 25,45 280,00

2.4б – П.В.Ц.– КАНТА 240 l (једно 
изношење)

381,82 38,18 420,00

2.4в БИОРАЗГРАДИВА ВРЕЋА 120 l 
(једно изношење)

222,73 22,27 245,00

2.5. – ЗА САМ. ДЕЛАТНОСТИ ПО 
КАТЕГОРИЈАМА У ГРАДСКИМ 
МЗ-ама

     

КАТЕГОРИЈЕ Површ. до 
30 m²

Површ. преко 30 m²

I – ГРУПА:
ВИДЕОТЕКЕ, ЗЛАТАРЕ, ЧАСОВНИЧАРИ, 
АДВОКАТСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ, ГАЛЕРИ-
ЈЕ И АТЕЉЕИ, ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ, 
ОПТИЧАРИ И СЛ.

2.277,27 +ПДВ 
(227,73) 

2.277,27 +ПДВ (227,73) 
+ 52,27 дин./m²+ПДВ 
(5,27)

Редни 
број Врста услуге Цена без

ПДВ-a ПДВ 10% Цена са
ПДВ-oм

II – ГРУПА:
АГЕНЦИЈЕ, ТРГОВИНА НЕПРЕХРАМ-
БЕНОМ РОБОМ, ПРЖИОНИЦЕ И ПРО-
ДАВНИЦЕ КАФЕ, АПОТЕКЕ, ПОДРУМИ 
ПИЋА, ПРИВАТНИ ВРТИЋИ, ПРИВАТНЕ 
ШКОЛЕ, ФОТОГРАФИ, ФОТОКОПИРНИ-
ЦЕ И СЛ.

2.940,91 +ПДВ 
(294,09) 

2.940,91 +ПДВ 
(294,09)+52,27 дин./m² 
+ПДВ (5,27)

III – ГРУПА:
ЗАБАВНЕ ИГРЕ,СПОРТСКЕ КЛАДИОНИ-
ЦЕ,ТЕРЕТАНЕ И СЛ.

568,18 +ПДВ 
(356,82) 

3.568,18 +ПДВ (356,82) 
+52,27 дин./m²+ПДВ 
(5,27)

IV – ГРУПА:
ТРГОВИНА ПРЕХРАМБЕНОМ РОБОМ, 
УГОСТИТЕЉСКО РЕСТОРАНСКЕ 
УСЛУГЕ, ПИЦЕРИЈЕ, ЋЕВАБЏИ-
НИЦЕ,ПРИВАТНЕ ОРДИНАЦИЈЕ, 
КОЗМЕТИЧКИ САЛОНИ, СЕРВИСИ 
ЗА ВОЗИЛА, СЕРВИСИ, СТОЛАРСКЕ, 
БРАВАРСКЕ

4.213,64+ПДВ 
(421,36) 

4.213,64+ПДВ (421,36) 
+ 52,27 дин./m²+ПДВ 
(5,27)

ЛИМАРСКЕ И ДРУГЕ ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ, 
ПЕКАРЕ БУРЕГЏИНИЦЕ, ОБУЋАРИ, ТВ 
СЕРВИСИ, ТАШНЕРИ, ПОСЛАСТИЧАРИ, 
РИБАРНИЦЕ, ФРИЗЕРИ И СЛ.
2.6. – ЗА САМ. ДЕЛАТНОСТИ ПО КА-

ТЕГОРИЈАМА У СЕОСКИМ МЗ-ма
 

КАТЕГОРИЈЕ Површ. до 
30 m²

Површ. преко 30 m²

I – ГРУПА:
ВИДЕОТЕКЕ, ЗЛАТАРЕ, ЧАСОВНИЧАРИ, 
АДВОКАТСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ, ГАЛЕРИ-
ЈЕ И АТЕЉЕИ, ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ, 
ОПТИЧАРИ И СЛ.

1.636,36 +ПДВ 
(163,64) 

1.636,36 +ПДВ (163,64) 
+ 52,27 дин./m²+ПДВ 
(5,27)

II – ГРУПА:
АГЕНЦИЈЕ, ТРГОВИНА НЕПРЕХРАМ-
БЕНОМ РОБОМ, ПРЖИОНИЦЕ И ПРО-
ДАВНИЦЕ КАФЕ, АПОТЕКЕ, ПОДРУМИ 
ПИЋА, ПРИВАТНИ ВРТИЋИ, ПРИВАТНЕ 
ШКОЛЕ, ФОТОГРАФИ, ФОТОКОПИРНИ-
ЦЕ И СЛ.

2.277,27 +ПДВ 
(227,73) 

2.277,27 +ПДВ (227,73) 
+ 52,27 дин./m²+ПДВ 
(5,27)

III – ГРУПА:    
ЗАБАВНЕ ИГРЕ, СПОРТСКЕ КЛАДИОНИ-
ЦЕ, ТЕРЕТАНЕ И СЛ.

 2.940,91 
+ПДВ (294,09) 

 2.940,91 +ПДВ (294,09) 
+ 52,27 дин./m²+ПДВ 
(5,27)

IV – ГРУПА:    
ТРГОВИНА ПРЕХРАМБЕНОМ РОБОМ, 
УГОСТИТЕЉСКО РЕСТОРАНСКЕ 
УСЛУГЕ, ПИЦЕРИЈЕ, ЋЕВАБЏИ-
НИЦЕ,ПРИВАТНЕ ОРДИНАЦИЈЕ, 
КОЗМЕТИЧКИ САЛОНИ, СЕРВИСИ 
ЗА ВОЗИЛА, СЕРВИСИ, СТОЛАРСКЕ, 
БРАВАРСКЕ

 3.358,18 
+ПДВ (356,82) 

3.358,18 +ПДВ (356,82) 
+ 52,27 дин./m²+ПДВ 
(5,27)

ЛИМАРСКЕ И ДРУГЕ ЗАНАТСКЕ 
УСЛУГЕ, ПЕКАРЕ БУРЕГЏИНИЦЕ, 
ОБУЋАРИ, ТВ СЕРВИСИ, ТАШНЕРИ, 
ПОСЛАСТИЧАРИ, РИБАРНИЦЕ, ФРИ-
ЗЕРИ И СЛ.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Члан 3.
Даном ступања на снагу овог ценовника престаје да 

важи ценовник донет на основу Одлуке Надзорног одбора 
Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лаза-
ревац о ценама основних комуналних услуга испоруке воде 
и изношења смећа, број I01.01-XXVI/22-1 од 17. јуна 2022.

Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број I01.01-XXXV/23, 7. фебруара 2023. године

Председник 
Родољуб Ђуровић, с.р.
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Веће Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 
7. фебруара 2023. године, на основу члана 28. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18), члана 48. Статута Градске општине Лазаре-
вац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 
88/19) и члана 5. Пословника Већа Градске општине Лазаре-
вац („Службени лист Града Београда”, број 121/20), донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 

ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ОСТАЛИХ УСЛУГА 

I. Даје се сагласност на Одлуку о измени Одлуке о цена-
ма осталих услуга, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа 
за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац, под бројем 
I01.01-XXXV/23, донео на седници одржаној 7. фебруара 
2023. године.

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

Веће Градске општине Лазаревац
II-број 06-24.2/2023, 7. фебруара 2023. године

Председник
Бојан Стевић, с.р.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привре-
ду „Лазаревац” Лазаревац на основу члана 22. став 1. тачка 
2 и члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима и члана 
39. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа за комунал-
ну привреду „Лазаревац” Лазаревац на ванредној седници 
одржаној 7. фебруара 2023. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ОСТАЛИХ УСЛУГА

Члан 1.
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа за комунал-

ну привреду ,,Лазаревац” Лазаревац о ценама осталих услу-
га број 091-V/13-2-3 од 23. децембра 2013. године, на коју је 
сагласност дало Веће Градске општине Лазаревац II-број: 
06-337.6/2013. од 30. децембра 2013. године са Одлуком Над-
зорног одбора о измени и допуни Одлуке о ценама осталих 
услуга број I01.01-X/17-3-3 од 22. децембра 2017. године, на 
коју је сагласност дало Веће Градске општине Лазаревац ре-
шењем II-број-06-3.4/2018 од 8. јануара 2018. године, Одлу-
ком Надзорног одбора о измени Одлуке о ценама осталих 
услуга број I01.01-XI/18-4 од 29. јануара 2018. године, на 
коју је сагласност дали Веће Градске општине Лазаревац 
решењем II-број-06-51.3/2018 од 23. фебруара 2018. године, 
Одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке о ценама оста-
лих услуга број I01.01-XII/18-4 од 21. фебруара 2018. године, 
на коју је сагласност дало Веће Градске Општине Лазаревац 
решењем II-број-06-51.4 /2018 од 23. фебруара 2018. годи-
не, Одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке о ценама 
осталих услуга број I01.01-XXIII/18-3 од 30. октобра 2018. 
године, на коју је сагласност дало Веће Градске општине 
Лазаревац решењем II-број-06-275.3/2018 од 14. новембра 
2018. године, Одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке 
о ценама осталих услуга број I01.01-XI/21-4-3 од 12. марта 
2021. године, на коју је сагласност дало Веће Градске општне 
Лазаревац решењем II-број-06-84.7/2021 од 15. априла 2021. 
године, Одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке о це-

нама осталих услуга број I01.01-XIV/21-9 од 17. јуна 2021. 
године и одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке о це-
нама осталих услуга број I01.01-XXVI/22-2 од 17. јуна 2022. 
године се не мењају и остају на снази.

– У табели под редним бројем 1, врста услуге: „Услуге 
физичких радника трећим лицима (динара/h)”. Mења се је-
динична цена, па уместо 572,92 динара/h без ПДВ-а, гласи: 
„Цена без ПДВ-а 804,17 динара/h, ПДВ 20% 160,83 динара/h, 
цена са ПДВ-ом 965,00 динара/h”;

– У табели под редним бројем 2, врста услуге: „Давање 
геодетских услуга (динара/h)”. Mења се јединична цена, па 
уместо 1.208,33 динара/h без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 
1.450,00 динара/h, ПДВ 20% 290,00 динара/h, цена са ПДВ-
ом 1.740,00 динара/h”;

– У табели под редним бројем 3, врста услуге: „Накнада 
за издавање услова водовода-по објекту”. Mења се јединич-
на цена, па уместо 7.800,00 динара/објекту без ПДВ-а, гласи: 
„Цена без ПДВ-а 9.360,00 динара/објекту, ПДВ 20% 1.872,00 
динара/објекту, цена са ПДВ-ом 11.232,00 динара/објекту”;

– У табели под редним бројем 3а, врста услуге: „Накнада 
за издавање услова канализације – по објекту”. Mења се једи-
нична цена, па уместо 7.800,00 динара/објекту без ПДВ-а, гла-
си: „Цена без ПДВ-а 9.360,00 динара/објекту, ПДВ 20% 1.872,00 
динара/објекту, цена са ПДВ-ом 11.232,00 динара/објекту”;

– У табели под редним бројем 3б, врста услуге: „Накна-
да за издавање услова за индивидуални водомер – по водо-
меру”. Mења се јединична цена, па уместо 5.800,00 динара/
водомеру без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 6.960, динара/
водомеру, ПДВ 20% 1.392,00 динара/водомеру, цена са ПДВ-
ом 8.352,00 динара/водомеру”;

– У табели под редним бројем 3в, врста услуге: „Накнада 
а издавање услова за привремени (градилишни) прикључак – 
по градилишту”. Mења се јединична цена, па уместо 5.800,00 
динара/градилишту без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 
6.960,00 динара/градилишту, ПДВ 20% 1.392,00 динара/гра-
дилишту, цена са ПДВ-ом 8.352,00 динара/градилишту”;

– У табели под редним бројем 4, врста услуге: „Накна-
да за стручни надзор и технички пријем прикључка – по 
објекту”. Mења се јединична цена, па уместо 7.800,00 дина-
ра/објекту без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 9.360,00 дина-
ра/објекту, ПДВ 20% 1.872,00 динара/објекту, цена са ПДВ-
ом 11.232,00 динара/објекту”;

– У табели под редним бројем 5, врста услуге: „Накна-
да за прикључак на водоводну мрежу за стамбени простор 
-по стамбеној јединици”. Mења се јединична цена, па уме-
сто 30.000,00 динара/стамбеној јединици без ПДВ-а, гласи: 
„Цена без ПДВ-а 36.000,00 динара/стамбеној јединици, ПДВ 
20% 7.200,00 динара/стамбеној јединици, цена са ПДВ-ом 
43.200,00 динара/стамбеној јединици”;

– У табели под редним бројем 6, врста услуге: „Накнада 
за прикључак на канализациону мрежу за стамбени про-
стор -по стамбеној јединици”. Mења се јединична цена, па 
уместо 30.000,00 динара/стамбеној јединици без ПДВ-а, гла-
си: „Цена без ПДВ-а 36.000,00 динара/стамбеној јединици, 
ПДВ 20% 7.200,00 динара/стамбеној јединици, цена са ПДВ-
ом 43.200,00 динара/стамбеној јединици”;

– У табели под редним бројем 7, врста услуге: „Накнада 
за прикључак на канализациону мрежу за пословни про-
стор до 100 m² – по локалу”. Mења се јединична цена, па 
уместо 50.000,00 динара/локалу без ПДВ-а, гласи: „Цена без 
ПДВ-а 60.000,00 динара/локалу ПДВ 20% 12.000,00 динара/
локалу, цена са ПДВ-ом 72.000,00 динара/локалу”;

– У табели под редним бројем 8, врста услуге: „Накнада 
за прикључак на канализациону мрежу за пословни простор 
преко 100 m² – по локалу (фиксна цена без ПДВ-а до 100 m² 
локала од 60.000,00 динара+динара/m² за сваки наредни m²) – 
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по локалу”. Mења се јединична цена, па уместо 416,67 динара/
локалу без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 500,00 динара/лока-
лу, ПДВ 20% 100,00 динара/локалу, цена са ПДВ-ом 600,00 ди-
нара/локалу”;

– У табели под редним бројем 9, врста услуге: „Накна-
да за прикључак на водоводну мрежу за пословни простор 
до 100 m² – по локалу”. Mења се јединична цена, па уместо 
50.000,00 динара/локалу без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 
60.000,00 динара/локалу, ПДВ 20% 12.000,00 динара/локалу, 
цена са ПДВ-ом 72.000,00 динара/локалу”;

– У табели под редним бројем 10, врста услуге: „Накнада 
за прикључак на водоводну мрежу за пословни простор преко 
100 m² – по локалу ( фиксна цена без ПДВ-а до 100 m² локала 
до 60.000,00 дин.+ дин/m² за сваки наредни m²) – по локалу”. 
Mења се јединична цена, па уместо 416,67 динара/локалу без 
ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 500,00 динара/локалу, ПДВ 20% 
100,00 динара/локалу, цена са ПДВ-ом 600,00 динара/локалу”;

– У табели под редним бројем 11.3, врста услуге: „Ис-
кључење са система водоводне и канализационе мреже 
– класични водомер”. Mења се јединична цена, па уместо 
2.500, динара/комад без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 
3.000,00 динара/комад, ПДВ 20% 600,00 динара/комад, цена 
са ПДВ-ом 3.600,00 динара/комад”;

– У табели под редним бројем 11.4, врста услуге: „Понов-
но прикључење на систем водоводне и канализационе мре-
же – класични водомер”. Mења се јединична цена, па уместо 
2.500,00 динара/комад без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 
3.000,00 динара/комад, ПДВ 20% 600,00 динара/комад, цена 
са ПДВ-ом 3.600,00 динара/комад”;

– У табели под редним бројем 11.5, врста услуге: „Искљу-
чење са система водоводне и канализационе мреже – са упо-
требом комбиноване машине на улици”. Mења се јединична 
цена, па уместо 16.780,00 динара/комад без ПДВ-а, гласи: 
„Цена без ПДВ-а 20.136,00 динара/комад, ПДВ 20% 4.027,20 
динара/комад, цена са ПДВ-ом 24.163,20 динара/комад”;

– Под редним бројем 12, врста услуге: „Изношење смећа из 
контејнера (динара/комад. 4 х месечно) – ПДВ (10%)”. Mења се 
јединична цена, па уместо 18.178,41 динар/комад без ПДВ-а, 
гласи: „Цена без ПДВ-а 25.450,00 динара/комад, ПДВ 10% 
2.545,00 динара/комад, цена са ПДВ-ом 27.995,0 динара/комад”;

– Под редним бројем 12.1, врста услуге: „Изношење сме-
ћа из контејнера 1.1 m³ динара/комад)”. Mења се јединична 
цена, па уместо 4.544,60 динара/комад без ПДВ-а, гласи: 
„Цена без ПДВ-а 6.363,64 динара/комад, ПДВ 10% 636,36 
динара/комад, цена са ПДВ-ом 7.000,00 динара/комад”;

– Под редним бројем 13, врста услуге: „Превоз возили-
ма по километру (динара/km)”. Mења се јединична цена, па 
уместо 128,13 динара/km без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 
179,17 динара/km, ПДВ 20% 35,83 динара/km, цена са ПДВ-
ом 215,00 динара/km”;

– У табели под редним бројем 14, врста услуге: „Превоз 
камионом (динара/h)”. Mења се јединична цена, па уме-
сто 4.996,88 динара/h без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 
6.995,83 динара/h, ПДВ 20% 1.399,17 динара/h, цена са ПДВ-
ом 8.395,00 динара/h”;

– У табели под редним бројем 15, врста услуге: „Превоз 
трактором (динара/h)”. Mења се јединична цена, па уме-
сто 3.158,33 динара/h без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 
4.421,67 динара/h, ПДВ 20% 884,33 динара/h, цена са ПДВ-
ом 5.306,00 динара/h”;

– У табели под редним бројем 16, врста услуге: „Кори-
шћење аутоцистерне за воду” за „правна лица (динара/h)” 
па ће уместо 4.325,00 динара/h без ПДВ-а, гласи: „Цена без 
ПДВ-а 6.055,00 динара/h, ПДВ 20% 1.211,00 динара/h, цена 
са ПДВ-ом 7.266,00 динара/h”;

– У табели под редним бројем 17, врста услуге „Ко-
ришћење фекалке” за правна лица (динара/h) па уместо 
6.354,55 динара/h гласи: „Цена без ПДВ-а 8.896,36 динара/h, 
ПДВ 10% 889,64 , цена са ПДВ-ом 9.786,00 динара/h”;

– Под редним бројем 18., врста услуге „Рад канал-џет 
(woma)” на одгушењу за правна лица па ће уместо 17.852,27 
динара/h гласити: „Цена без ПДВ-а 24.993,64 динара/h, ПДВ 
10% 2.499,36, цена са ПДВ-ом 27.493,00 динара/h”;

– Под редним бројем 19, врста услуге „Рад канал џета 
вома и фекалке на одгуш. Ван града плаћа се посебна на-
докн. за сваки пређени километар (динара/km) – ПДВ 
(10%)” мења се јединична цена па уместо 193,18 без ПДВ-а 
гласи: „Цена без ПДВ-а (динара/km) 270,91, ПДВ 10% 27,09, 
цена са ПДВ-ом 298,00 (динара/km)”;

– Под редним бројем 21, врста услуге „Рад компресора 
Атлас, Макита (динара/h)” мења се јединична цена, па уме-
сто 4.864,58 без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 6.810,83 дина-
ра/h, ПДВ 20% 1.362,17, цена са ПДВ-ом 8.173,00 динара/h”;

– У табели под редним бројем 22, врста услуге: „Рад 
Катерпилара динара/h” мења се јединична цена, па уме-
сто 8.925,00 динара/h без ПДВ-а , гласи „Цена без ПДВ-а 
12.495,00 динара/h, ПДВ 20% 2.499,00, цена са ПДВ-ом 
14.994,00 динара/h”;

– Под редним бројем 24, врста услуге „Рад багера РД 600X 
(динара/h)” мења се јединична цена, па уместо 8.925,00 ди-
нара/h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 12.495,00 динара/h, 
ПДВ 20% 2.499,00, цена са ПДВ-ом 14.994,00”;

– Под редним бројем 25, врста услуге „Рад мини багера 
динара/h”, мења се јединична цена, па уместо 6.246,88 ди-
нара/h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 8.745,83 динара/h, 
ПДВ 20% 1.749,17, цена са ПДВ-ом 10.495,00 динара/h”;

– Под редним бројем 26 врста услуге „Рад Bobcat-a дина-
ра/h” мења се јединична цена, па уместо 6.246,88 динара/h 
без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 8.745,83 динара/h, ПДВ 
20% 1.749,17, цена са ПДВ-ом 10.495,00 динара/h”;

– Под редним бројем 27, врста услуге „Рад пумпе „хон-
да” динара/h” мења се јединична цена, па уместо 8.925,00 
динара/h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 12.495,00, ПДВ 
20% 2.499,00, цена са ПДВ-ом 14.994,00 динара/h”;

– У табели под редним бројем 29, врста услуге „Рад агре-
гата: од 36 kw динара/h” , мења се јединична цена, па уместо 
3.509,38 динара/h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 4.912,50 
динара/h, ПДВ 20% 982,50, цена са ПДВ-ом 5.895,00”;

– Под редним бројем 31, врста услуге „Рад моторне те-
стере (дин/h)”, мења се јединична цена, па уместо 1.357,50 
без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 1.900,00, ПДВ 20% 380,00, 
цена са ПДВ-ом 2.280,00”;

– Под редним бројем 33, врста услуге „Рад камиона са по-
дизачем за изношење пепела, шута и кабастог смећа који се 
одлажу у контејнере од 5 m³ за правна лица (динара/конт.)” 
мења се цена па уместо 9.739,56 динара/контејнер гласи „Цена 
без ПДВ-а 13.635,83 динара/конт., ПДВ 20% 2.727,17, цена са 
ПДВ-ом 16.363,00 динара/контејнер”;

– Под редним 34, врста услуге „Рад специјалног возила са 
корпом за правна лица динара/h” мења се јединична цена, па 
уместо 7.550,00 динара/h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 
10.570,00 динара/h, ПДВ 20% 2.114,00 , цена са ПДВ-ом 12.684,00”;

– Под редним бројем 36, врста услуге „Изношење шута 
и осталог грађевинског отпада за правна лица (динара/m³)” 
мења се јединична цена, па уместо 1.572,25 динара/m³ без 
ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 2.201,67 динара/m³, ПДВ 20% 
440,33, цена са ПДВ-ом 2.642,00 динара/m³”;

– У табели под редним бројем 39, врста услуге „Рад бра-
вара (без материјала; дин/h)” мења се јединична цена, па уме-
сто 1.250,00 дин/h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 1.750,00 
дин/h, ПДВ 20% 350,00 , цена са ПДВ-ом 2.100,00 дин/h”;

– У табели под редним бројем 40, врста услуге „Рад вари-
оца (без материјала; дин/h)” мења се јединична цена, па уме-
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сто 1.250,00 дин/h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 1.750,00 
дин/h, ПДВ 20% 350,00, цена са ПДВ-ом 2.100,00 дин/h”;

– У табели под редним бројем 45а, врста услуге: „Давање по-
тврде за добијање употребне дозволе – по објекту”. Mења се је-
динична цена, па уместо 5.500,00 динара/објекту без ПДВ-а, гла-
си: „Цена без ПДВ-а 6.600,00 динара/објекту, ПДВ 20% 1.320,00 
динара/објекту, цена са ПДВ-ом 7.920,00 динара/објекту”;

– У табели под редним бројем 45б, врста услуге: „Давање 
потврде о расположивим притисцима на водоводној мре-
жи – по објекту”. Mења се јединична цена, па уместо 5.500,00 
динара/објекту без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 6.600,00 
динара/објекту, ПДВ 20% 1.320,00 динара/објекту, цена са 
ПДВ-ом 7.920,00 динара/објекту”.

Члан 2.
Остале одредбе Одлуке Надзорног одбора Јавног преду-

зећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о цена-
ма осталих услуга број 091-V/13-2-3 од 23. децембра 2013. 
године са Одлуком Надзорног одбора о измени и допуни 
Одлуке о ценама осталих услуга број I01.01-X/17-3-3 од 22. 
децембра 2017. године, Одлуком Надзорног одбора о изме-
ни Одлуке о ценама осталих услуга број I01.01-XI/18-4 од 
29. јануара 2018. године, Одлуком Надзорног одбора о изме-
ни Одлуке о ценама осталих услуга број I01.01-XII/18-4 од 
21. фебруара 2018. године, Одлуком Надзорног одбора о из-
мени Одлуке о ценама осталих услуга број I01.01-XXIII/18-3 
од 30. октобра 2018. године, Одлуком Надзорног одбора 
о измени Одлуке о ценама осталих услуга број I01.01-
XI/21-4-3 од 12. марта 2021. године, Одлуком Надзорног 
одбора о измени Одлуке о ценама осталих услуга број 
I01.01-XIV/21-9 од 17. јуна 2021. године и Одлуком Надзор-
ног одбора о измени Одлуке о ценама осталих услуга број 
I01.01-XXVI/22-2 од 17. јуна 2022. године, се не мењају и 
остају на снази.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број I01.01-XXXV/23, 7. фебруара 2023. године

Председник 
Родољуб Ђуровић, с.р.

СУРЧИН

Веће ГО Сурчин на својој 65. седници, одржаној 6. фе-
бруара 2023. године, на основу члана 42. Статута ГО Сур-
чин („Службени лист Града Београда”, број 112/19 – пречи-
шћен текст), доноси

ЗА КЉУЧА К

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Одлуке НО Јавног предузећа за обављање комуналних и 
других делатности од општег интереса за грађане ГО Сур-
чин број 435/23 од 30. јануара 2023. године, о утврђивању 
ценовника тог предузећа.

II. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-01-18/23, 6. фебруара 2023. године

Председник
Стеван Шуша, с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута бр. 2406/20 
од 13. марта 2020. године и члана 3. тачка 9. Пословника о 
раду НО бр. 10952/21 од 27. децембра 2021. године, Надзор-
ни одбор на редовној седници одржаној 30. јануара 2023. го-
дине, донео је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О УТВРЂИВА-

ЊУ ЦЕНОВНИКА ЈП „СУРЧИН”

I. У Одлуци о утврђивању ценовника ЈП „Сурчин”, бр. 
7804/22 од 30. новембра 2022. године, вршe се изменe и до-
пунe, тако што се у наслову речи: „ОДЛУКУ О УТВРЂИВА-
ЊУ ЦЕНОВНИКА ЈП СУРЧИН”, замењују речима: „ОДЛУ-
КУ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ЈКП СУРЧИН”, а речи: 
„I. Утврђује се ценовник ЈП „Сурчин” према следећим та-
белама:”, замењују се речима: „I. Утврђује се ценовник ЈКП 
„Сурчин” према следећим табелама:”.

У делу А. Пијачна управа, у Табела 1. после редног броја 28. 
додаје се нова врста услуге под редним бројем 29. која гласи: 

Табела 1
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а
ПДВ 
10%

ПДВ
20%

Цена са
ПДВ-ом

29 Закуп тезге на месечном 
нивоу на дневној пијаци

ком 4.500,00 / 900,00 5.400,00

У делу В. Сектор за управљање гробљима у Табели 1. Це-
новник основних услуга после редног броја 16, додају се нове 
врсте услуга под редним бројевима 17, 18, 19. и 20. које гласе:

Табела 1. Ценовник основних услуга
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 10% Цена са 
ПДВ-ом

17 Соло гробно место за двоје (неу-
ређено)

ком 22.727,27 2.272,73 25.000,00

18 Дупло гробно место за четворо 
(неуређено)

ком 40.909,09 4.090,91 45.000,00

19 Соло гробно место неуређено 
за једну особу (примењује се на 
локацијама где се појављује висока 
подземна вода)

ком 18.181,81 1.818,19 20.000,00

20 Дупло гробно место неуређено за 
двоје (примењује се на локацијама 
где се појављује висока подземна 
вода)

ком 32.727,27 3.272,73 36.000,00

У делу В. Сектор за управљање гробљима у Табели 2. Це-
новник осталих услуга после редног броја 41. додају се нове 
врсте услуга под редним бројевима 42, 43, 44. и 45. које гласе:

Табела 2: Ценовник осталих услуга
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 10% Цена са 
ПДВ-ом

42 Скидање надгробне плоче ком 4.500,00 450,00 4.950,00
43 Потврда за оставину ком 454,54 45,46 500,00
44 Дозвола за постављање споменика на 

породичној гробници за 4 особе
ком 6.300,00 630,00 6.930,00

45 Дозвола за постављање споменика на 
породичној гробници за 6 особа

ком 7.600,00 760,00 8.360,00

У делу В. Сектор за управљање гробљима Табела 3: Це-
новник осталих услуга – грађевинске услуге мења се и гласи:

Табела 3: Ценовник осталих услуга – грађевинске услуге
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 20% Цена са 
ПДВ-ом

46 Израда соло гробнице са два места ком 115.050,00 23.010,00 138.060,00
47 Израда соло гробнице са три места ком 127.440,00 25.488,00 152.928,00
48 Израда гробнице дуплекс са четири 

места
ком 191.750,00 38.350,00 230.100,00
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РБ Врста услуге Јединица 
мере

Цена без 
ПДВ-а ПДВ 20% Цена са 

ПДВ-ом
49 Израда гробнице породичне са 

четири места
ком. 230.100,00 46.020,00 276.120,00

50 Израда гробнице породичне са 
шест места

ком. 254.880,00 50.976,00 305.856,00

51 Израда бетонских плоча за гробни-
цу (1 ком)

ком. 1.180,00 236,00 1.416,00

52 Зидање босанке на соло гробном 
месту

ком. 44.250,00 8.850,00 53.100,00

53 Зидање босанке на дуплекс гроб-
ном месту

ком. 69.030,00 13.806,00 82.836,00

54 Уређени соло за двоје ком. 35.478,33 7.095,67 42.574,00
55 Уређени соло за троје ком. 38.940,00 7.788,00 46.728,00
56 Израда соло опсега ком. 29.166,67 5.833,33 35.000,00
57 Израда дуплекс опсега ком. 45.833,33 9.166,67 55.000,00
58 Дуплекс уређени за четири особе ком. 79.166,67 15.833,33 95.000,00
59 Уређени соло за једну особу 

(примењује се на локацијама где се 
појављује висока подземна вода

ком. 28.382,00 5.676,50 34.059,00

60 Уређени дуплекс за две особе 
(примењује се на локацијама где се 
појављује висока подземна вода

ком. 63.333,33 12.666,67 76.000,00

У делу Г. Сектор за одржавање хигијене и зеленила у Та-
бели 9: Одржавање чистоће (према ГО Сурчин), после ред-
ног броја 22, додају се нове врсте услуга под редним броје-
вима 23, 24. и 25. које гласе:

Табела 9: Одржавање чистоће (према ГО Сурчин)
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 20% Цена са 
ПДВ-ом

23 Уклањање дивљих депонија 
(до 20 m³)

m³ 2.400,00 240,00 / 2.640,00

24 Уклањање дивљих депонија
(oд 20 до 40 m³)

m³ 2.000,00 200,00 / 2.200,00

25 Уклањање дивљих депонија 
(преко 40 m³)

m³ 1.472,72 147,27 / 1.620,00

У делу Г. Сектор за одржавање хигијене и зеленила у Та-
бели 10: Одржавање чистоће (према трећим лицима), после 
редног броја 22, додају се нове врсте услуга под редним бро-
јевима 23, 24. и 25. које гласе:

Табела 10: Одржавање чистоће (према трећим лицима)
РБ Врста услуге Једини-

ца мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 20% Цена са 
ПДВ-ом

23 Уклањање дивљих депонија 
(до 20 m³)

m³ 2.400,00 / 480,00 2.880,00

24 Уклањање дивљих депонија
(oд 20 до 40 m³)

m³ 2.000,00 / 400,00 2.400,00

25 Уклањање дивљих депонија 
(преко 40 m³)

m³ 1.480,00 / 296,00 1.776,00

II. Одлуку о изменaма и допунама Одлуке о утврђивању 
ценовника ЈП „Сурчин” доставити Већу Градске општине 
Сурчин на сагласност.

III. Одлука о изменaма и допунама Одлуке о утврђивању 
ценовника ЈП „Сурчин” ступа на снагу и примењује се да-
ном добијања сагласности од стране оснивача.

IV. Све остале одредбе Одлуке о утврђивању ценовника 
ЈП „Сурчин”, бр. 7804/22 од 30. новембра 2022. године, оста-
ју непромењене.

V. Одлуку о изменaма и допунама Одлуке о утврђивању 
ценовника ЈП „Сурчин” објавити у „Службеном листу Гра-
да Београда”.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Сурчин”
Број 435/23, 30. јануара 2023. године

Председник НО ЈКП Сурчин
Бојан Покрајац, с.р.
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