ГРАД БЕОГРАД
Секретаријат за заштиту животне средине 01.04.2021. године
Београд
ИЗВЕШТАЈ О ПОНОВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ
Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд
Одлуком о Градској управи града Београда („Службени лист Града Београда“ бр.
126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 и 60/19) одређена је између осталог,
надлежност Градске управе града Београда, односно унутрашњих организационих
јединица, где је у члану 47 прописано да Секретаријат за заштиту животне средине врши и
послове котроле квалитета ваздуха.
Територија града Београда је у складу са чланом 3. став 1. тачка 1. Уредбе о
одређивању зона и агломерација („Службени гласник Републике Србије”, бр. 58/11 и 98/12)
одређена као „агломерација”. Законом о заштити ваздуха у члану 31. утврђена је обавеза
доношења Планова квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама у којима је ваздух треће
категорије. У складу са Уредбом о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по
зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2018. годину („Службени
гласник Републике Србије”, број 88/20), Прилогом - Листа категорија квалитета ваздуха по
зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2018. годину, квалитет ваздуха
у агломерацији Београд у 2018. години сврстан је у трећу категорију. Такође, на основу
Годишњег извештаја о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2019. године, Агенције
за заштиту животне средине Републике Србије, квалитет ваздуха у агломерацији Београд је
и у 2019. години био треће категорије.
Израда Нацрта плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд поверена је
Градском заводу за јавно здравље Београд у складу са Уговором V-01 број 401.1-102/20 од
22.07.2020.године.
Након јавног који је одржан у периоду од 15.01.2021. до 30.01.2011. године, разматрања сви
пристиглих и импелментирања прихваћених примедаба, предлога и мишљења, Комисија за
пријем услуга и праћење извршења Уговора је закључила да је због измена у садржини и
тексту Нацрта плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд неопходно поновити јавни
увид у Нацрт плана.
На интернет страници Града Београда 10.03.2021. године, објављено је обавештење
о поновљеном јавном увиду у Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд и
позвана је заинтересована јавност да изврши увид у садржину наведеног плана и достави
Секретаријату за заштиту животне средине, на email pkv.bg@beograd.gov.rs, мишљења,
примедбе и предлоге до 25.03.2021. године.
У року одређеном за Јавни увид на адресу pkv.bg@beograd.gov.rs, пристигла су
мишљења, примедбе, предлози и коментари заинтересоване јавности са 7 различитих мејл
адреса.
Комисија за пријем услуга и праћење извршења Уговора V-01 број 401.1-102/20 од
22.07.2019. године, чији је предмет: Израда „Плана квалитета ваздуха у агломерацији
Београд“ и представник Градског завода за јавно здравље Београд, су након завршеног
поновљеног Јавног увида Нацрта плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд,
размотрили пристигле примедбе, коментаре, мишљења и предлоге и по истим се изјаснила
на следећи начин:

1.
ПРЕДЛОГ 1:
Значајан загађивач ваздуха у Београду су објекти за продају брзе хране, у којима су
ложишта на ћумур и пећи на дрва. Сви објекти ове врсте могу да пређу на коришћење струје,
чиме се не би угрозио опстанак ових радњи, а станари околних зграда би добили значајно
боље услове за живот.
Молим да се мој предлог узме у разматрање.
ОДГОВОР:
Предложена мера је већ обухваћена Нацртом плана квалитета ваздуха у агломерацији
Београд
У Нацрту плана квалитета ваздуха, на страни 224 налази се специфични циљ: Смањење
емисија загађујућих материја из индивидуалних ложишта, који и обухвата мерe
Одређивање броја привредних субјеката који користе индивидуална ложишта и Израда
акционог плана за смањење емисија загађујућих материја из индивидуалних ложишта из
привреде. Реализациом навединих мера и активности биће смањене емисије загађујућих
материја пореклом од привредних субјеката, укључујћи и објекте за продају брзе хране.
2.
ПРИМЕДБА 1:
У Нацрту Плана недостаје анализа ваздуха од утицаја авио-индустрије, прецизније исказано
да Београд поседује цивилни аеродром "Никола Тесла" на потезу градске општине Сурчин.
Ветар је главни фактор приликом избора правца полетања и слетања, и увек се гледа да
полетања и слетања буду у истом смеру, односно да у овом случају авион има чеони ветар.
Утицај буке и аеро загадјења изложена су насеља Бежанијска коса, новобеоградски
блокови, Чукаричка падина, Баново брдо, Жарково, Сењак, Дедиње и Раковица. Висина на
којој авиони у прилазу за слетање прелећу поменута насеља варира од 800 до 350 м изнад
терена. Штетност гасова авиона сведена су на два основна састојка: угљендиоксид и водену
пару.
Даљу стручну анализу Планом предвидети од стране обрађивача Плана.
ОДГОВОР:
Предложена мера је већ обухваћена Нацртом плана квалитета ваздуха у агломерацији
Београд
У Нацрту плана квалитета ваздуха, на страни 235 налази се специфични циљ: Унапређење
мониторинга квалитета ваздуха и информисања грађана са мером Идентификација и
карактеризација локалних, регионалних и прекограничних извора емисије у оквиру које ће
се анализирати и утицај авиона на квалитет ваздуха.
3.
ПРЕДЛОГ 1:
„Пишем Вам са предлогом који би можда утицао на квалитет ваздуха у Београду.
Свесни смо да су гужве у саобраћају свакодневница живота у Београду.

Аутомобили самим тим још више доприносе загађењу ваздуха јер су дуже активни.
Предлажем да се формира иницијатива да људи заједно иду на посао. Односно да на
пријавном формулару означе из ког дела града путују, где путују и које им је радно време.
Мислим да доста људи путују у центар града из истог подручја свакодневно и да би овим
путем смањили загађење. 1000 људи да се договоре да иду заједно на посао значи 1000
аутомобила мање на улицама.
Разумем да је у садашњој ситуацији са пандемијом то можда непрепоручиво али дугорочно
би била добра иницијатива.“
ОДГОВОР:
Предлог се не прихвата
Како је највећи део мера које се налазе у Специфичним циљевима: Смањење емисије из
саобраћаја, Повећање обима бициклистичког саобраћаја и Повећање пешачких кретања
усмерен је ка мотивисању грађана да у што већој мери користе јавни превоз и алтернативне
начине транспорта у односу на приватне аутомобиле, иницијатива да грађини иду заједно
колима на посао би самњила број приватних возила на улицама, али није у складу са
циљевима које Нацрт плана квалитета ваздуха промовише.
Такође, Град Београд, као јединица локалне самоуправе, нема надлежност да препоручи
организовање заједничког превоза грађана. По информацијама које поседујемо овај вид
удруживања неки грађани Београда користе већ дуг низ година, али на основу приватне
иницијативе.
4.
ПРИМЕДБА 1:
Сам назив “План квалитета ваздуха” је потпуно неодговарајући. Иако је законодавац
прописао да се план зове баш тако, ипак је то бесмислен назив. Квалитет ваздуха није радња,
као нпр. пословање, развој... (план пословања, план развоја...) већ би назив могао бити
једино План унапређења квалитета ваздуха (и то Београда; или у Београду; и оно
“агломерација” је потпуно сувишно за наслов једног оваквог плана, који није докторска
теза, већ план који је у фокусу јавности, и можда један од неколико најважнијих планова
који се тренутно доносе у Београду. С обзиром на осетљивост јавности на ову тему (при
чему јавност чине и сви становници Београда), План (унапређења) квалитета ваздуха (у
даљем тексту “План”) је морао бити драстично поједностављен и приступачан (у
читалачком смислу) најширој јавности и великом броју грађана.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Назив „План квалитета ваздуха“ преузет је из важеће законске регулативе. Министарству
заштите животне средине у чијој се надлежности налази предмет овог предлога ће исти бити
предочен, посебно узевши у обзир да су се слична запажања већ сретала у стручној и широј
јавности.
Такође, садржај Плана квалитета ваздуха дефинисан је Правилником о садржају планова
квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 21/10) у коме су наведени сви обавезни
елементи документа.

ПРИМЕДБА 2:
Суштински део плана, укључујући и акциони план, требало је да заузме највише 20-30
страница текста, а циљеви су морали да буду потпуно прецизни. У овој земљи, с обзиром
на брзину одвијања великих пројеката, инерцију којом се могу решити највећи проблеми
загађења ваздуха, десет година је кратак период, и план је морао да буде далеко конкретнији
и прецизнији – и у својим анализама, и у закључцима, и у циљевима (који су стварно морали
да буду типа “SMART”).
Малтене 60-70% основног дела Плана ( од првих 150-200 страница) могло је да се премести
у прилоге. Да се 50 страна текста (од 34 до 84) заузме оном гомилом табела са мерењима са
различитих мерних места је прави злочин према пажљивијим читаоцима Плана. Једино
разумно објашњење би било да су писци Плана плаћени по броју страница Плана, иначе
нема ниједног другог разлога за тако нешто. Подаци из свих тих табела (које су требале да
буду негде дубоко у прилозима) могли су (и требало је) да буду представљени на неколико
прегледних графикона – на којима би се видело и кретање параметара, и граничне вредности
и мерна места... и прекорачења. И све би било много једноставније, и много прегледније.
Једино што је то неко требало да седне и да уради.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд је у потпуности услађен са
Правилником о садржају планова квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 21/10) у
којем је јасно и недвосмислено наведено која поглавља документ мора да садржи а који се
делови могу наћи у прилогу.
ПРИМЕДБА 3:
Кад смо већ код резултата са мерних места, а с обзиром да је План још у изради, заиста је
велика штета што нису коришћени резултати са мерних места из прве половине 2020.
године (да ли је то још увек могуће урадити?) У периоду ванредног стања, тј. у периоду
март- јун 2020. године, имали смо углавном ситуацију да је загађење ишло из свих могућих
извора осим из путничког (па и градског) саобраћаја. Тај период, тј. мерења у том периоду
су се могла одлично искористити да се процени колико је стварно загађење ваздуха у
Београду које потиче од путничких аутомобила. Такође, требало је мерењима поткрепити и
друге ситуације, када су, нпр, изузетно топли дани током грејне сезоне, па је искључено
даљинско грејање; Или поредити дневну производњу MWh из ТЕНТ-А и ТЕНТ-Б са
висином загађења у Београду (када су сви остали параметри углавном исти), итд, итд. Тек
у том случају би се добила добра полазна основа по питању стварног загађења.
ОДГОВОР:
Примедба се делимично прихвата
Поступак јавне набавке услуга је комплексан и јасно дефинисан процес. Конкурсна
документација за предметну јавна набавка је, са техничком документацијом, израђена
почетком 2020. године и као таква одобрена од надлежних институција. Објавњивање
предметне јавне набавке планирано је почетком 2020. године, али је пандемија COVID-19
онемогућила планирану динамику. У складу са могућностима, јавна набавка објављена је у
јуну 2020, док би накнадне измене конкурсне документације процес објавњивања значајно
одложиле.
Такође, редован мониторинг квалитета ваздуха вршен је и у току ванредног стања због
пандемије COVID-19, те ће се добијени подаци накнадно анализирати, упоредити са
осталим релевантним подацима и предочити јавности.

ПРИМЕДБА 4:
План је требало да буде релативно једноставан. Требало је да прогласите главне елементе
загађења ваздуха (нпр. параметри I групе) – као што су CO2, SO2, NOx, чађ, суспендоване
честице 2,5 и честице 10; а сви остали елементи загађења ваздуха (СО, бензен, фенолне
материје, формалдених, итд, итд), требало је да буду параметри II групе – и да буду засебан
део – можда посебни прилози или планови – јер се ту ради о врло специфичним
загађивачима и врло специфичним мерама за смањење загађења. Јер, у овом Плану се на
крају “од дрвета не види шума”, и од милион података (од чега највећи део бескористан за
потребе овога Плана, осим доказивања/показивања високе стручности писаца Плана) на
крају не видите шта би требало видети – јасно и истакнуто.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
У Нацрту плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд је на страни 6 констатовано да
је Београд сврстан у трећу категорију квалитета ваздуха због повећаних концентрација
РМ10. Поред тога у поглављу 5 Анализа ситуације и фактора који су утицали на појаву
прекорачења у агломерацији Београд за период 2017-2019. година, детаљно су анализирани
и друге загађујуће материје и квантификован је њихов значај и утицај.
Потребно је нагласити и то да СО2 у складу са Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха ваздуха („Службени гласник Републике Србије”, бр. 11/10,
75/10 и 63/13) није загађујућа материја па се самим тим не испитују концентрације овог
једињења у оквиру мониторинга квалитета ваздуха.
ПРИМЕДБА 5:
Затим би, за сваки од параметара I групе требало дати приказ расподеле – утицаја највећих
загађивача (макар и као процену, и то је боље него немати ништа). Другим речима, ако
тренутно имамо загађење са CO2 од 100% (толико колико је), онда је требало дати преглед
(графикон, “питу”) о појединачним уделима – па написати да ЕПС (ТЕНТ А, ТЕНТ Б;
Колубара А...) учествују са 30% у емисијама CO2, да 20% учествује путнички саобраћај,
25% индивидуална ложишта и мање котларнице; 20% даљинско грејање, и 5% градски
саобраћај. Наравно, ово нису тачне цифре, него само пример како би то требало да изгледа.
Тако би се представило и учешће загађивача за SO2, NOx, итд (наравно, један графикон за
грејну сезону, други за период ван грејне сезоне) и онда би апсолутно свима било јасно
одакле потиче загађење Београда. Дакле, са 3-4 странице са графиконима у боји (уместо 50
страна табела), све би било далеко јасније и очигледније.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
У поглављу 5 Анализа ситуације и фактора који су утицали на појаву прекорачења у
агломерацији Београд за период 2017-2019. година, детаљно су анализиране све загађујуће
материје и квантификован је њихов значај и утицај, као и сезонске и просторне варијације.
ПРИМЕДБА 6:
Јасно, потпуно сам свестан да је у овој фази то скоро немогуће урадити, јер је то требало
захтевати још пројектним задатком. И поред тога што је законодавац прописао шта треба
да садржи План, ипак то није било посебно строго ограничење. Увек се поглавља могу
назвати онако како то законодавац тражи (као да је ико икад проверавао да ли је то заиста
тако) али је битно да План буде прецизан, и потпуно употребљив, а истовремено

приступачан (у смислу читљивости и разумљивости) најширој јавности. Опет, са мојим
тродеценијским искуством са плановима (писањем стратегија, средњорочних планова итд)
потпуно ми је јасно да данас можда 15-20% људи (мислим на оне којима је то посао)
пажљиво прочита неки план, а камоли да нечим још допринесе квалитету истог.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Град Београд, као јединица локалне самоуправе, је у обавези да План квалитета ваздуха у
агломерцији Београд изради у складу са Правилником о садржају планова квалитета
ваздуха („Службени гласник РС“, број 21/10), односно да План садржи све елементе
прописане Правилником било да се ради о називу поглавља или садржају истих.
Са друге стране, План квалитета ваздуха у агломерацији Беогрда је документ на основу
којег ће Секретаријат за заштиту животне средине са другим секретаријатима и осталим
јавним предузећима који су препознати као носиоци активности спроводити мере којима ће
се побољшати квалитет ваздуха и писан је у складу са том наменом.
ПРИМЕДБА 7:
Чак иако то није проглашено неким националним или другим стратешким актом, требало
је да План садржи (вашу) визију – тј. идеју о томе када би Београд требало да постане
“carbon free city”, тј. угљенично неутралан. Чак и да сте написали да је то 2100-та година,
боље него да нема никаквог податка. Или барем да је написано да ће се садашње штетне
емисије смањити за 50% у наредних 20 година, и то би било нешто. Макар као идеја, визија,
ионако се нико не може у потпуности обавезати на такво обећање у овом тренутку, али мора
се имати јасан оквир куда Београд иде.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Нацрт Плана кваллитета ваздуха у агломерацији Београд кроз специфичне циљеве и мере
за побољшање квалитета ваздуха описане у поглављу 7 и преточене у акциони план у
поглављу 8 кроз специфичне циљеве за унапређење квалитета ваздуха и мере са
припадајућим активностима, областима на коју се мере односе, утврђеним роковима за
спровођење мера, очекиваним резултатима, идикаторима и носиоцима активности нуди
јасну визију смањења загађења и побољшања квалитета ваздуха.
ПРИМЕДБА 8:
Један од највећих проблема (макар према простом читању медијских написа) по загађење
Београда јесу ТЕНТ-А, ТЕНТ-Б и Колубара А, тј. производња струје на подручју Београда.
Просто је невероватна снисходљивост, да не кажем страх да се то озбиљно помене у Плану.
Део везан за електричну енергију (страна 97) је заиста требало да буде у прилозима (просто
је на нивоу неког семинарског студентског рада да се у овакав план стављају слике
термоелектрана (!!); па и онај део о производњи електричне енергије (на страни 197) није
ништа бољи. Ако се већ наводе пројекти смањења емисија прашкастих материја и азотних
оксида, онда је у Плану барем требало (ту одмах поред пројеката) да стоји и колико су
смањене те емисије после реализације тих пројеката.
Писци Плана, уместо да дају табелу (бр. 33) са загађујућим материјама у ваздуху из ЕПС-а
само за 2019. годину, требало је да се детаљније позабаве вишегодишњим загађењима из
ових термоелектрана. Чак су и на интернету доступни Извештаји ЕПС-а о емисијама
загађујућих материја (сваке године постављају своје годишње извештаје) и требало је у

Плану представити барем период 2015-2020. године. Да је то неко урадио, приметио би да
је емисија SO2 из ТЕНТ А 2016. године била 113.717 тона, дакле скоро 16.000 тона више
него 2019; а да је 2017. била 81.244, тј. скоро 16.000 мање него 2019. Такође, емисије NOx
у периоду 2015-2019. кретале су се између 12.027 и 18.249 тона, а CO2 (који није ни
приказан у табели 33?? Због чега?) кретао се између 9.473.106 и 12.211.656 тона годишње!!
Хоћу да кажем да се ниво штетних емисија само у тих 5 година креће (по годинама) у
распону од -15% до +15% у односу на просечну петогодишњу вредност. И ако ЕПС једне
године избаци 81 хиљаду тона SO2 а годину дана пре тога 113 хиљада тона, а да нико није
ни покушао да објасни да ли је то због повећане производње струје, због промене квалитета
угља или неког трећег узрока, нема начина ни да се поправи квалитет ваздуха. Ако се не зна
шта тачно изазива загађење, како се онда планира да се оно смањи? Такође, то су тако
велике цифре, да обесмишљавају све друге активности на смањењу загађења ваздуха. Ако
се мерама из акционог плана смање емисије SO2 од свих других загађивача за, нпр. 1020.000 тона (што би био изузетан успех) а ЕПС следеће године избаци 30.000 тона SO2 више
него претходне, каквог онда има смисла правити овакав План? Београд, као главни град,
као град са највише становника, и као град чији становници доносе највећи приход ЕПС-у,
али притом и трпе највеће загађење ваздуха – требало би да се постави много оштрије према
овом проблему. Чак за овај план није ни битно које ће мере ЕПС спровести да би смањио
емисије. Овај План би требало само да пропише да ЕПС у 5 година смањи емисије SO2 за
нпр. 30 или 40%, а да притом ниједне године не сме да емитује више од 100.000 тона (или
тих 97.557 из 2019). Е сад, да ли би град Београд могао да у неком тренутку (када се
приближи тој бројци) да наложи ЕПС-у да обустави рад из термоелектрана и да остатак
електричне енергије увезе, то је већ друго питање. Али неко мора да се избори за чистији
ваздух у Београду.
Да не наводим овде – у извештајима ЕПС-а постоје и подаци за емисије из ТЕНТ-Б и
Колубаре, тако да је све ово још много горе него што сам ја навео у претходном пасусу.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Загађење ваздуха од термоенергетских постројења у Нацрту плана квалитета ваздуха
препознато је као једнан од доминантних извора, али како град Београд, као јединица
локалне самоуправе, нема надлежност над спровођењем мера смањења емисије из
термоенергетског комплекса, мере које треба предузети су конципиране у форми
иницијативе према одговарајућим органима Републике Србије.
Подаци који су приказани у Нацрту плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд, а
односе се на емисије загађујућих материја и мере које су предузете и које ће бити предузете
добијени су дирекно од ЈП „Електропривреда Србије“ и као такви су имплементирани у
Нацрт плана.
ПРИМЕДБА 9:
Ту се враћамо управо на оно што сам већ написао. Прво је требало да се види ко колико
утиче на емисије (параметри I групе), па се онда у тој размери и бавити тим загађивачима.
Овако се малтене исто простора посвећује ЕПС-у и мученом ГСП-у, иако ЕПС из ТЕНТ-А
и ТЕНТ-Б годишње емитује око 4.500 тона прашкастих материја, а ГСП 4 (!!) ЕПС из ове
две ТЕ емитује око 25.000 тона NОx годишње (а 2015. чак 34.500 тона), а ГСП 336 (!) А и

поред тога, План малтене равноправно третира активности ЕПС-а и активности ГСП о
смањењу емисија?!
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Акционим планом који је саставни део Нацрта плана квалитета ваздуха у агломерацији
Београд обухваћене су искључиво мере и активности које су у надлежности и које може
спроводити Град Београд, као јединица локалне самоуправе, док су мере за које јединица
локалне самоуправе нема надлежност приказане у полављу 7. Мере за смањење загађења
ваздуха након доношења Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд за период 20212031. у делу где су наведене мере за које ће Град Београд, као јединица локалне самоуправе,
упутити иницијативу надлежним органима Републике Србије.
ПРИМЕДБА 10:
Осим свега наведеног, писац Плана се није потрудио да понуди, макар оквирну процену,
загађења које продукују путнички аутомобили. То што је регистровано 590.000 возила у
Београду не значи да су сва та возила сваког дана у погону. Ако ништа друго, требало је да
се ангажује нека од професионалних фирми за истраживање тржишта/ставова... (Стратеџик
маркетинзи и остали), па да се на репрезентативном узорку види колико возача користи
дневно кола, колико km прелазе на путу од куће-вртића-посла-и назад, да се према познатом
броју возила на дизел и бензин процене емисије, и да се добије представа о томе, колико
год била лоша. Чак и једноставном проценом, уз коришћење интернета на 5 минута, може
се наћи да возила са Еуро 5 мотором избацују око 117-139 g CO2/km, па за 10.000 km
годишње добијемо отприлике 1,3 тоне емисије CO2 по возилу годишње. Ако у Београду
свакодневно вози барем 300.000 возача, с обзиром на врсту горива, старост аутомобила,
свакодневне саобраћајне гужве у Београду и слично, добићемо неку емисију CO2 од барем
600- 700.000 тона CO2 годишње. Наравно, када би неко узео већи број података о разним
аутомобилима, па направио добар преглед старости возила, врсте мотора и слично, спровео
анкету... што је све требало урадити – дошао би до довољно прецизне слике о загађењу са
CO2 из путничког саобраћаја. Наравно, требало би проценити и друге врсте емисија од
путничког саобраћаја, али по истом принципу. Такође, број регистрованих возила на
територији Београда није једини параметар за Београд. На загађења из путничког саобраћаја
утичу сигурно и возила, камиони и аутобуси из целе Србије (људи који овде раде,
међуградски саобраћај, механизација на изградњи објеката и великих пројеката у Београду),
а током већег дела године, аутопутем пролазе такође десетине или стотине хиљада странаца
на путу из Западне ка Источној и Јужној Европи (и назад), па би све цифре могле да се
увећају барем дупло. Значи вероватно је емисија CO2 из путничког саобраћаја (пре
пандемије) била и до 1,5 милион тона? То је опет далеко мање него што ТЕНТ-А и ТЕНТ Б
емитују у годину дана (око 20 милиона тона, а током 2019. године укупно 19 милиона тона).
Опет се враћамо на утицај на опште загађење ваздуха – колико се у Плану требало бавити
ЕПС-ом, а колико ГСП-ом, и колико путничким саобраћајем?? Ако ЕПС у 2018. години
емитује око 18 милиона тона CO2, а 2019. године 19 милиона тона, то значи да је цео
путнички саобраћај у Београду могао да стане током 2019. године, а загађење Београда са
угљен диоксидом би било исто као и 2018. године.

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
У току израде Нацрта плана квалитета ваздуха путничка возила препозната су као значајан
извор загађења ваздуха, али како Град Београд нема израђен инвентар емисија, а израду
истог је предвидео предметним планом, није било могуће приказати прецизно податке о
емисијама из појединих извора. Након израде инвентара емисија град Београд ће имати
прецизне податке емисијама појединих загађивача и загађујућих материја.
Потребно је нагласити и то да СО2 у складу са Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха ваздуха („Службени гласник Републике Србије”, бр. 11/10,
75/10 и 63/13) није загађујућа материја па се самим тим не испитују концентрације овог
једињења у оквиру мониторинга квалитета ваздуха.
ПРИМЕДБА 11:
Следећи загађивач је даљинско грејање Београда. У Плану су дати подаци о даљинском
грејању везаном за “Б. електране”, на страни 253, и пише да су подаци дати у тонама, али
тамо стоје бројке као 14,478, па 247,31, 0,93... тј. није јасно шта је децимални зарез, и да ли
цифра од 14,478 значи да се емитује 14,5 тона прашкастих материја или 14.478 (зашто су
негде два, а негде три децимална места?) И зашто у табели није дат податак о емисијама
CO2 (када су исте раније даване у годишњим извештајима
https://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1746725-kvalitet-zivotne-sredine-u-gradu-beogradu/
Ево (ниже у тексту, табела о год. емисији...) једног таквог извештаја из 2017. године (у
извештају за 2018. годину се већ не види ништа од ових података), где се лако може видети
да је највећи проблем огромно загађење са SO2 из ТО Земун, а види се (управо због онога
проблема са децималним местима, да колона са NOx даје неку огромну цифру, далеко већу
него што је стварни збир појединачних емисија по топланама. Такође, из табеле се види да
постоји управо велико загађење са CO2 (од преко 700 хиљада тона), што је, рецимо, у рангу
са загађењем из путничког саобраћаја, али опет скоро 25 пута мање него што емитују ТЕНТА и ТЕНТ-Б.

ОДГОВОР:
Примедба се прихвата
Табеле ће бити кориговане.
ПРИМЕДБА 12:
У делу везаном за индивидуална ложишта (стр. 91) стоји следеће: “Процењује се да око
300.000 домаћинстава у Београду користи кућна ложишта за грејање. Због свих наведених
фактора за које не постоје прецизни подаци, емисије које потичу из индивидуалних
ложишта се не могу прецизно квантификовати, али анализа ситуација и фактора који су
утицали на појаву прекорачења граничних вредности указује да се оне значајне за квалитета
ваздуха на већини мерних места у агломерацији Београд.”
Видео сам да је у Плану предвиђено да се уради методологија којом би се утврдила врста
индивидуалних ложишта, загађење, итд, итд, али све је то касно, и требало је дати и овде
макар оквирну процену.
У крањој линији, писац Плана је могао да се позабави податком колико се годишње на
градским стовариштима прода угља (и којих врста) и дрва, па и брикета, пелета, итд, па да
на основу тих података процени колике су штетне емисије. И то би био неки полазни

податак. Док се усвоји овај План, па док се донесе одлука (током године) да се крене у
израду методологије, па онда кад се идуће године уђе у изборну годину, па се распише
тендер, па се уговор направи 2023. године... па се уради методологија 2024, а резултати по
методологији 2025-6. године... каква ће бити сврха тих података за овај плански период?
Биће већ време да се спрема нови План квалитета ваздуха. Такође, према овом податку (из
медија):
У попису Републичког завода за статистику из 2011. године прикупљени су подаци о 18287
бескућника, од чега 97,6 одсто чине секундарни бескућници, односно лица која живе у
објектима настањеним из нужде, као што су шупе, бараке, приколице, вагони, подруми,
шатори, шлепови, односно картонска и нехигијенска насеља, а 2,4 одсто примарни
бескућници, тачније, лица без сталне или привремене адресе становања, која живе на улици,
у парковима, по мостовима и слично.
може се проценити да постоји од оних 300.000 индивидуалних ложишта барем једно 1020.000 ложишта која ложе вероватно гуму, моторна уља, изолацију, пластику, практично
све што може да гори. Како проценити, нпр. емисије које се зими продукују у оквиру
нехигијенских насеља у Београду? А вероватно их има барем стотињак (ако у целој Србији
има око 600 нехигијенских насеља, према подацима из 2011. године).
Такође, у недостатку бољих решења, и овде се могла спровести анкета на узорку од 1000
или 10.000 домаћинстава (могло се ићи једноставним листовима са анкетом уз рачун
Инфостана, и понудити за неки динар мањи рачун за оне који учествују у анкети).
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Емисије из индивидуалних ложишта не зависе само од врсте и количине потрошеног горива
већ и од типа и стања пећи која се користе за спаљивање горива. Нацртом плана квалитета
ваздуха у агломерацији Београд је предвиђено да се кроз меру Одређивање броја
домаћинстава која користе индивидуална ложишта, тачно утврди број кућних ложишта,
врста горива које се користе за грејање, врсту и стање уређаја који се користе за спаљивање
горива.
Такође, реализацијом мере Повећање инспекцијског надзора са активностима које су
усмерене на интензивирање надзора инспекцијских и комуналних служби на локацијама на
којима је до сада регистровано, или од грађана буде пријављено, паљење отпада ради
добијања секундарних сировина смањиће се нелегално паљење отпада.
ПРИМЕДБА 13:
Само још малкице да се позабавим и акционим планом, у вези даљинског грејања, са
неколико кратких коментара, који опет показују да је требало бити много прецизнији у
циљевима и резултатима тих циљева – конкретно – колико која активност смањује емисије
појединих параметара загађења. А тај акциони план је такође требало представити тако да
су у, нпр, првом делу акционог плана све активности које утичу на смањење емисије SO2
(па се наведу прво активности које највише смањују емисије, па затим оне остале);
независно од тога да ли се ради о ЕПС-у, ГСП-у или Б. електранама. Исто тако и за
прашкасте материје, исто и за NOx, итд, итд. Наравно, неке од мера доприносе смањењу
више параметара, па ће рецимо гашење топлане Земун донети смањење и CO2 и SO2 и
NOx... и прашкастих материја...
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата

Како Град Београд нема израђен инвентар емисија, а израду истог је предвидео Нарцтом
плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд, није било могуће приказати прецизно
смањење емисија појединих загађивача и загађујућих материја. До израде инвентара
емисија, којим ће се прецизно утврдити сви загађивачи и емисије загађујућих материја
ефекти спроведених мера ће се утврђивати кроз редован мониторинг квалитета ваздуха на
теритији Београда.
Како законским и подзаконским актима није дефинисан начин приказивања мера у
акционом плану, израђивач се определио да мере обједини у Специфичне циљеве који се
односе на одређене области, а не загађујуће материје.
ПРИМЕДБА 14:
Јесте да ће изградња топловода из Винче смањити потребу за производњом топлотне
енергије из топлане Коњарник, и да ће се тиме мало смањити загађење из топлане (колико?),
једино што није узето у обзир да ће спалионица ипак и сама да загађује ваздух, уза све
предвиђене филтере... Е сад, колико се овде добија, а колико губи по питању загађења, тога
већ нема у плану. Наравно, није све тако једноставно. Чак и да спалионица емитује штетне
материје, као што ће емитовати, тиме се ипак смањује и загађење тла и загађење вода, итд,
итд. па иако и постоји одређена штета, корист на другој страни је далеко већа.
За изградњу топлодалековода, осим поменутих носилаца активности, подједнако важни
носиоци (пошто се суштински део пројекта гради у оквиру ТЕНТ-А) су и ЕПС, ЕДС, ТЕНТА, па и Топлификација Обреновац, можда и Powerchina, вероватно чак и много више него
Бгд, СзЕ и БЕ... И опет нема никаквог податка колико би то све утицало на квалитет ваздуха
(колико би се смањиле емисије из ТО Н. Београд, а повећале емисије из ТЕНТ-А?).
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Изградњом модерних постројења за третман и одлагање комуналног и грађевинског отпада,
постројења за третман загађене процедне воде, искоришћењем већег дела комуналног
отпада и депонијског гаса за производњу електричне и топлотне енергије и коначним
затварањем постојеће депоније, београдска депонија ће бити уклоњена са листе „црних
еколошких тачака“ Србије и Европе. Напомињемо да је Министарство заштите животне
средине дало сагласност на студију о процени утицаја на животну средину предметног
пројекта, односно ажурирану студију која је узела у обзир нови БРЕФ документ који је
крајем 2019. године ступио на снагу, а тиче се строжих захтева у погледу дефинисаних
граничних вредности за емисије у ваздух.
Изградњом топлодалековода, топла вода која настаје као нуспроизвод производње струје у
ТЕНТ-А ће се преусмерити у топлодалековод, што не доводи до повећања емисије, а
дистрибуцијом пристигле топле воде преко ТО Нови Београд смањиће се потрошња
енергената у самој топлани, што ће сигурно довети до смањења емисија.
У складу са Уредбом о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих
материја у ваздух ("Службени гласник РС", број 3/16), Агенција за заштиту животне
средине израђује и на годишњем нивоу ажурира инвентар емисија загађујућих материја у
ваздух и врши прорачун и ажурирање пројекција емисија. Град Београд ће у наредном
периоду, у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине РС и другим инстутицајама
од значаја израдити инвентар емисија за Град Београд, након чега ће имати прецизне
податке о емисијама и смањењу истих.

ПРИМЕДБА 15:
За изградњу инфраструктуре за умрежавање топлана поменуто је само гашење Земуна (а то
и није умрежавање топлане, него једноставно гашење ТО Земун); а о озбиљном умрежавању
(повезивању главних грејних подручја), нема ни речи – али је и питање у ком контексту би
такво умрежавање допринело смањењу загађења, ако све умрежене топлане раде на гас? И
опет нема информације колико гашење Земуна утиче на квалитет ваздуха.
А што се тиче гашење котларница: сада је 2021, а рок је 2024, а у Плану не може да се види
чак ни списак котларница предвиђених за гашење (зашто га нема, сигурно се не ради о више
од десетине котларница?), а самим тим ни резултат гашења по квалитет ваздуха.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
У плану је јасно наглашено да је коришћење гаса далеко повољније са аспекта емисије
загађујућих материја у ваздух у односу на гориво које сад користи ТО Земун.
Гашење котларница одвија се према годишњим планова ЈП „Београдске електране“, док се
котларнице у јавној својини Града Београда гасе у складу са Орјентационим планом гашења
котларница ради прикључења грејних инсталација приоритетних објеката у јавној својини
града Београд на систем даљинског грејања или диструбитивни систем природног гаса.
ПРИМЕДБА 16:
И на крају – лаконски – проширење топловодне мреже за 306 km? Да ли се ради о дужини
трасе? (траса обухвата и одлазну цев из топлане и повратну цев, тј. ових 306 km представља
612 km цеви). За 55 година постојања Б. електрана (према подацима са сајта) изграђено је
800 km трасе, а сада би за наредних 10 година требало изградити још 300?? Да ли је реално
да ће Београд, чак и да има новца, планова, екипа, дати дозволе да се годишње прекопа 30
km улица по граду? Такође, с обзиром на финансирање пројеката за топловоде из Обреновца
и Винче, и с обзиром на потребу да се убрзано рехабилитују најстарији делови мреже (од
оних 800 km), питање је којим снагама и којим средствима би се обезбедила изградња нових
300 km?
У очекиваним резултатима у табели – свуда стоји: смањење емисија, а колико, којих, до
када, тог податка нема.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Предметне мере и активности су имплементиране у План квалитета ваздуха на основу
званичних података добијених за потребе израде овог документа од институција – нослаца
активности.
ПРИМЕДБА 17:
Индикатор код Винче је: „Изграђен топловод“? Индикатор мора да буде и да ли је изграђена
спалионица, да ли је топловод повезан са ТО Коњарник, да ли је затим топловод у функцији
100% или ће спалионица да ради сваког другог, трећег месеца - када се скупи довољно
адекватног отпада који може да се спали...
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
У оквиру Специфичног циља: Смањење емисија из области третирања комуналног отпада,
мером Изградња и опремање нове санитарне депоније и рекултивација постојеће депоније

у Винчи планиране су, између осталог, активности које се односе на изградњу Постројења
за добијање енергије из отпада са когенеративним постројењем (комбиновано, топлота и
електрична енергија), а индикатор за наведену меру је пуштање у рад постројења.
ПРИМЕДБА18:
Слично је и са другим активностима у Акционом плану, али мислим да сам већ и превише
написао...
Нема ни смисла посебно писати о мерама типа „увођење нових жутих трака“, да би се
постигла бржа проходност аутобуса ГСП-а. Међутим, ако се тиме смањују штетне емисије
из ГСП-а, мора се узети у обзир да ће у суседним тракама (поред жуте) порасти гужва за
путничка возила, која ће ићи још спорије и емитовати можда два пута више емисија од оних
које ће ГСП уштедети.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Специфични циљ Смањење емисије из саобраћаја са припадајућим мерама усмерен је на
смањење емисије из возила јавног градског превоза, обезбеђење боље проходности за
возила градског превоза и мотивацијом грађана да користе јавни градски превоз а не
приватне аутомобиле. Уколико време проведено у саобраћају буде значајно мање приликом
коришћења градског превоза него приватних возила све већи број грађана ће се одлучивти
за јавни градски превоз што јесте смер у којем превоз у Београду наредном периоду треба
да се развија.
ПРИМЕДБА 19:
Питање је и шта се постиже са електричним возилима (па чак и аутобусима). Ту се и не ради
о смањењу емисија већ пре о њиховом измештању, тј. загађивач није електрични ауто (или
аутобус) у центру Београда, већ повећана емисија из димњака ТЕНТ-А, због повећане
потрошње електричне енергије. Када се тако посматра, електрично возило које троши неких
13 kWh на 100 km, за 10.000 km потроши око 1,3MWh; а пошто ЕПС емитује отприлике 1
тону CO2 на неких 901 kWh електричне енергије, значи да би електрично возило за 10.000
km годишње емитовало око 1,5 тону CO2 (а оно возило са Еуро 5 мотором око 1,3 тоне).
Дакле, електрична возила имају смисла са великим учешћем ОИЕ (хидро-енергије,
ветрогенератора и соларне енергије...) у укупној производњи електричне енергије, а овако
– док се главни део београдске енергије производи у ТЕНТ-А, повећање електричних возила
и аутобуса тешко да представља неку меру за побољшање квалитета ваздуха...
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Упоредним спровођењем мера из сектора производње електричне енергије и ЈЛЛП-а које
претпостављају увођење електричних возила предвиђа се побољшање квалитета ваздуха јер
се укида велики број покретних извора загађујућих материја из возила која користе моторе
са унутрашњим сагоревањем док се електрична енергија производи у контролисаним
условима са емисијом из само једног стационарног извора.

5.
ПРИМЕДБА 1:
Састав стручно тима који је био носилац за израде Нацрта плана није наведен у тексту.
Уместо тога, на стр 12 дата је листа ’’учесника у изради’’ и то: стручни тим Градског завода
за јавно здравље Београд, компаније ДВОПЕР доо, Београдски универзитет, Секретаријати
Града Беогарда и ЈКП Београдске електране, а нема решења о именовању стручних лица
испред ових правних лица, тј да ли су ови правни субјекти давали мишљења у поступку
израде или били носиоци израде плана.
Град Нови Сад, је нпр, за разлику од Београда, у свом Плану квалитета ваздуха навео јасно
састав стручног тима који је израдио план за НС.
Носилац израде Нацрта плана званично је ’’Градски завод за јавно здравље Београд’’ са
подизвођачем предузећем ’’ДВОПЕР’’ доо, на основу претходно расписане ЈН, на коју је
пристигло укупно понуда 1 (једна) уз примену критеријума најнижа понуђена цена и
услове:

Закључак: нетранспарентна јавна набавка.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Правилник о садржају планова квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 21/10) није
дефинисано како се наводи тим који је радио на изради документа, те се обађивач определио
да на Стручни тим прикаже на начин као у документу.
Такође, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15), испоштована је процедура за објављивање позива за подношење понуда у поступку
јавне набавке, а након спроведеног поступка сва релевантна документа су објављена на
Законом прописан начин, што јавну набавку чини транспарентном у скаду са Законом.

ПРИМЕДБА 2:
Примедбе које су дате на Нацрт плана, које су пристигле након првог јавног увида, су дате
у прилогу документа, на крају текста, као ’’ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОМ УВИДУ’’. У Закључку
Комисије од 1.3.2021., који је донет након одржаног првог јавног увида, пише:
’’ПОНОВИТИ ЈАВНИ УВИД’’, што би требало да значи да је у овај нови документ прво
требало имплементирати све примедбе које је комисија претходно прихватила, па тек онда
поновити јавни увид.
Резултати повремених мерења концентрације суспендованих честица ПМ10 честица нису у
свим табелама представљене кроз перцентиле, већ кроз број дана са прекорачењем. (ова
примедба је прихваћена, примедба бр 10 на стр 104. а није приказана за нека мерна места
(пример: Табела 20 мерно место Овча стр 74, мерно место Велики Црљени стр 79..)
Инвентар емисија загађења (регистар загађивача) је планиран као Мера унутар Плана,а не
као претходно преузети подаци од Агенције за заштиту животне средине РС, која спроводи
Уредбу о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих материја у
ваздух (’’Сл.лист РС, бр. 3/16). Поставља се питање зашто ови подаци нису преузети од
Агенције за заштиту животне средине, него се тек планира као једна од Мера спровођења
овог плана прикупљање тих података?
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
У Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд који се нашао на поновљеном
јавном увиду све примедбе, предлоге и коментаре које је Комисија за пријем услуга и
праћење извршења Уговора V-01 број 401.1-102/20, чији је предмет: Израда „Плана
квалитета ваздуха у агломерацији Београд“ прихватила имплементиране су у документ.
Такође, резултатати повремених мерења су приказани кроз перцентиле, док се
концентрације суспендованих честица на мерним местима Овча и Велики Црљени мере
свакодневно и број прекорачења је приказан у оквиру табеле 8 (37 и 38 страна за 2018.
годину, 54 страна за 2019, и 71 и 72 на страни за 2020. годину).
Град Београд као јединица локалне самоуправе у којој је квалитет ваздуха треће категорије,
има законску обавезу да изради План квалитета ваздуха (Закон о заштити ваздуха,
„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13). Инвентар емисија, у складу са Правилником о
садржају планова квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 21/10), није услов за
израду Плана квалитета ваздуха.
У складу са Уредбом о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих
материја у ваздух ("Службени гласник РС", број 3/16), Агенција за заштиту животне
средине израђује и на годишњем нивоу ажурира инвентар емисија загађујућих материја у
ваздух и врши прорачун и ажурирање пројекција емисија. Град Београд ће у наредном
периоду, у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине РС и другим инстутицајама
од значаја израдити инвентар емисија за Град Београд.
ПРИМЕДБА 3:
У Закључку комисије од 1.3.2021.године постоји и група примедби које су „одбачене
примеде“ јер : „нису предмет нацрта плана“ или „нису у надлежности јединице локалне
самоуправе“ или „мера није предложена од стране надлежних“ – пример: примедба и
одговор на примедбу бр.19. стр 44.

Чему служи јавни увид ако грађани нису надлежни да дају овакве предлоге и да предлог
буде бар узет у разматрање, а не одбачен због ненедлежности?
Зашто ове примедбе нису имплементиране у део мера које су „Иницијатива према
надлежним органима РС“ или Иницијатива према другим надлежним институцијама и
органима.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Како План квалитета ваздуха у агломерацији Београд представља основни документ за
управљање квалитетом ваздуха на локалном нивоу, Комисија за пријем услуга и праћење
извршења Уговора V-01 број 401.1-102/20 од 22.07.2019. године, чији је предмет: Израда
„Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд“ и представник Градског завода за јавно
здравље Београд, као израђивач Плана, разматрали су све достављене примедбе, предлоге
и коментаре, и фомулисали одговор „Примедба/предлог се одбацује“ када исти нису
предмет Плана квалитета ваздуха. Неке од достављених примедби/предлога су већ
садржане у другим стратешким доументима или нацртима истих које израђују Град
Београд, као јединица локалне самоуправе, или органи Републике Србије те смо мишљења
да такве мере није потребно понављати и у овом документу.
ПРИМЕДБА 4:
Анализа података је вршена на основу података о мерењима концентрације загађујућих
материја из периода 2017-2021. а не обухвата и податке из претходних година. Зашто
резултати мерења из претходних година нису анализирани?
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Током постављања пројектног задатка за израду Плана квалитета ваздуха у агломерацији
Београд, закључено је да је обухват података добијених мониторингом квалитета ваздуха,
за период 2017-2019. година, довљно велики да би се квалитетно извршила анализа
квалитета ваздуха и главних извора емисија загађујућих материја.
ПРИМЕДБА 5:
Подаци на основу којих је урађен нацрт плана су дати у форми која није прегледна: табеле
8, 9, 13, 14, 15, 19, 20 и 21 које су у документу приказане у деловима, а графички прилози
планови намене простора на стр. 323-334 су могли бити дати у форми DWG докумената.
Графички прилози, непознате размере, убачени PDF документ нису употребљиви, односно
није их могуће анализирати.

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Како би Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд садржао комплетне податке
табеле са подацима преузете су из годишњих извештаја о стању квалитета ваздуха који се
већ дуги низ година приказују у том формату.
Графички прилози су информативног карактера, док је у попису докуметације која је
коришћена за израду плана наведен извор свих приказаних графичких прилога. Како су
наведена документа јавно доступна, није било неопходно приказати их у целости у
документу.
ПРИМЕДБА 6:
У Нацрту плана није дата комплетна документациона основа за израду плана и то:
У пописној листи документа Законска основа за израду плана стр.7, 8 и 9. нису наведени
прописи (из чега проистиче закључак да исти нису ни анализирани) и то:
- Уредба о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих
материја у ваздух (,,Службени гласник РС“, бр. 3 од 15. јануара 2016);
- Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања (,,Службени гласник РС“, бр.5/2016);
- Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018,
49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн. и 15/2021 доп. усклађених дин. изн.);
- Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима
за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци (“Службени гласник Републике
Србије“, број 22/10, 114/13 и 23/18);
- Уредба о критеријумима и начину одобравања програма и пројеката који се
реализују у оквиру механизма чистог развоја (“Службени гласник Републике
Србије“, број 44/10);
- Уредба о методологији прикупљања података за национални инвентар ненамерно
испуштених дуготрајних органских загађујућих супстанци (“Службени гласник
Републике Србије“, број 76/10);
- Уредба о методологији прикупљања података за национални инвентар емисије
гасова са ефектом стаклене баште (“Службени гласник Републике Србије“, број
81/10);
- Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и
агломерацијама на територији Републике Србије за 2011. годину („Службени
гласник Републике Србије“, број 124/12);
- Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи
(“Службени гласник Републике Србије“, број 58/11);
- Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише
емисија испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих
органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним
емисијама, као и шеми за смањење емисија (“Службени гласник Републике Србије“,
број 100/11).
ПРИМЕДБА 7:
У пописној листи документа корисцених у изради плана нису наведени (из чега проистиче
закључак да исти нису ни анализирани) и то:

Стратешка процена утицаја Локалног плана управљања отпадом града Београда
2011-2020. на животну средину;
- European Commission, 2002: Guidance on the Annexes to Decision 97/101/EC on
Exchange of Information as revised by Decision 2001/752/EC. Technical Report.
European Commission, DG Environment, p. 71.;
- WHO, 2006: Air quality guidelines. Global update 2005. Particulate matter, ozone,
nitrogen dioxide and sulfur dioxide. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen,
Denmark;
- WHO, 2010: Health and environment in Europe: progress assessment. Regional Office for
Europe, Copenhagen;
- -COST, 2006: Parking policy and the effects on economy and mobility. REPORT on COST
Action 342, August, 2005, Technical Committee on Transport, European Commission;
- -EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019.
ПРИМЕДБА 8:
Ако сва ова, напред наведена, општа акта и подаци који су потребни за израду овог
документа нису сагледана приликом израде Плана, чему онда анализа података тј
непотпуног текста Нацрта плана?
ОДГОВОР НА ПРИМЕДБЕ 6, 7, И 8.
Примедба се не прихвата
При изради Нацрта плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд коришћени и
анализирани су сви релевантни документи, исти су у складу са Правилником о садржају
планова квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 21/10) наведени у самом
документу.
-

6.
ПРИМЕДБА 1:
На предлог да се уз асистенцију саобраћајне полиције побољша проток саобраћаја : ако се
не дестимулишу путовања приватним аутомобилима, повећање протока саобраћаја значиће
само веће гужве и лошији квалитет инфраструктуре и кретања за рањиве категорије као што
су пешаци и бициклисти. Као најбољи пример да је то погрешна политика дајемо Вам
аутопут који пролази кроз Београд, малтене кроз центар града. Да је тај аутопут могао да
реши проблем, не бисмо правили обилазнице и магистралне прстенове око града. Проблем
заправо настаје када повећан проток доведе већи број возила, која онда немају где да се
"улију" јер су околне улице уске и прављене за саобраћај кочија и запрежних кола, пре више
од једног века. Таква градска урбана структура просто не подржава велики број аутомобила.
Такође, ако тиме прекидате пешачке и бициклистичке токове, онда чините ове друге видове
транспорта мање атрактивнима, и грађани се опредељују за аутомобил. Саобраћајна и
комунална полиција пре треба да се баве безбедошћу саобраћаја и нелегалним паркирањем
и нелегалним заустављањем аутомобила на "сва четири", а не убрзавањем саобраћаја. Иако
знамо да ово на прву лопту звучи нелогично, заправо је једино одрживо решење, док ово
што сте ви предложили само "потпаљује ватру", иако приврмено ( и минорно) смањује
загађење од траспорта.

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Мера: „Интензивирање активности саобраћајне полиције и комуналне милиције“ део је
краткорочног акционог плана и предвиђено је да се примењује у случајевима када се из
различитих разлога саобраћај моторних возила не одвија предвиђеном динамиком, већ
настају саобраћајне гужве, које ремете кретање возила јавног превоза и друге врсте
саобраћаја као што су пешачки или бициклистички саобраћај.
Напомињемо да је највећи део мера које се налазе у Специфичним циљевима: Смањење
емисије из саобраћаја, Повећање обима бициклистичког саобраћаја и Повећање пешачких
кретања усмерен је ка мотивисању грађана да у што већој мери користе јавни превоз и
алтернативне начине транспорта у односу на приватне аутомобиле.
ПРИМЕДБА 2:
Изградња путне инфраструктуре : било где у свету, изградња путне инфраструктуре
индукује додатни саобраћај и сама по себи никако не може бити мера која дестимулише
саобраћај приватних аутомобила. Морају се напоменути и мере које су неопходне да би се
обилазнице искористиле на прави начин, тако што би се саобраћај онда измештао из центра
града. Овде се управо види оно што смо коментарисали у претходној тачки, путна
инфраструктура долази као последица аутомобилског урбанизма, и мора бити
контролисано грађена, а са предвиђањем у којој мери ће се у перспективи грађани кретати
којим видом транспорта. Ако предвидимо аутомобиле, аутомобиле ћемо и добити. Чак и да
су они електрични, и та струја однекле мора да дође (врв. не из обновљивих извора). Такође,
за електричне аутомобиле такође треба да буде и простора, што опет ствара проблеме
другог типа. Отуд, треба прецизирати да ова инфраструктура служи превасходно
растерећењу урбаног градског језгра ради побољшавања осталих видова транспорта. Иако
на први поглед изгледа небитно, овакав наратив може створити општу климу одобравања
за погрешан начин развоја града, без разумевања зашто се одређена инфраструктура гради.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Мера: „Изградња саобраћајне инфрастуктуре“ предвиђа унапређење инфраструктуре како
би се смањиле гужве и обезбедила адекватна саобраћајна инфраструктура постојећим и
будућим потребама функционисања града Београда са аспекта саобраћаја моторних возила,
укључујући и возила јавног градског превоза, као и других врсте саобраћаја као што су
пешачки или бициклистички саобраћај.
ПРИМЕДБА 3:
Уз све дужно поштовање, "Паркирај и вози" није успешан пројекат у смислу у коме је то
наведено у Вашој студији. Тај пројекат можда поспешује рекреативни бициклизам, али нико
не користи бицикле Паркинг сервиса да би смањио градске гужве, иако је то била
иницијална намена. Разлог је једноставан, недостаје инфраструктура, и безбедан паркинг са
магнетном бравом коју поседује сваки бајк шеринг систем већ скоро деценију, широм
Европе. У том смислу, бајк шеринг би тако требало и описати. Паркирај и бициклирај
просто не служи тој сврси.

ОДГОВОР:
Предложена мера је већ обухваћена Нацртом плана квалитета ваздуха агломерацији
Београд
У оквиру Специфичног циља: Повећање обима бициклистичког саобраћаја, мерама
Изградња бициклистичке инфраструктуре и Развој система јавних бицикала, као и пратећим
активностима обухваћене су предлози наведени у примедби.
ПРИМЕДБА 4:
Наплата уласка аутомобила у централну градску зону- предлажемо да једна од мера
дестимулације проласка аутомобила кроз угрожене делеове града (првенствено центар)
буде и наплата проласка за приватне аутомобиле. Ово се може врло једноставно извести
одговарајућим софтвером, и камерама које МУП већ поставља широм града. На овај начин,
смањиће се загађење и стимулисати јавни превоз, који ће лакше пролазити кроз централну
градску зону.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Највећи део мера које се налазе у Специфичним циљевима: Смањење емисије из саобраћаја,
Повећање обима бициклистичког саобраћаја и Повећање пешачких кретања усмерен је ка
мотивисању грађана да у што већој мери користе јавни превоз и алтернативне начине
транспорта у односу на приватне аутомобиле.
Напомињемо да Град Београд, кроз зонску наплату паркирања и проширење пешачких зона
у ужем центру града тежи смањењу фреквенције саобраћаја у ужем градском језгру.
Предлог ћемо проследити Секретаријату за саобраћај, као надлежном.
ПРИМЕДБА 5:
Ширење зона наплате паркинга на Нови Београд и Земун - погрешно сте протумачили наш
предлог ове мере. Ову меру без проблема може спровести Паркинг сервис и Сек. за
саобраћај, и не видимо ограничење да оне буду део плана. Циљ је јасан, овим се смањује
притисак на саобраћајни систем у јутарњем и поподневном вршном сату, када се стварају
највеће гужве и загађење. Грађани би мање путовали колима на посао уколико им паркинг
није бесплатан. Ова законитост је потврђена бројним студијама које су урађене широм
света. Обрађивач овде не би требало да се бави политичким аспектом прихваћености мере,
већ да предложи оно што би са сигурношћу смањило загађење и гужве, са освртом на степен
социјалне нужности, који би требало да фаворизује кориснике јавног превоза као
сиромашнију категорију грађана угрожену загађењем и гужвама. Права грађана који возе
аутомобил нигде нису посматрана у маниру "једнанкости" делова града, не можете
посматрати исто Нови Београд и на пример Сурчин, јер у Сурчину не постоји толика
потреба за паркирањем, нити је Сурчин "central business district" да би постојала потреба за
паркинг менаџментом, осносно временским ограничењем паркирања и наплатом
паркирања, због велике потражње. Паркинг менаџмент се уводи само тамо где постоји
велика потреба за паркирањем, тако да постојећи капацитети не могу да задовоље тренутне
потребе свих корисника.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Делови Земуна и Новог Београда, а и центра Сурчина, већ јесу у систему наплате
паркирања, рубни делови ових насеља нису зонирани баш са циљем да грађани који долазе

из удаљених насеља ту могу да оставе своја возила и даље наставе јавним градским
превозом до централних делова општина Нови Београд и Земун и центра града.
ПРИМЕДБА 6:
Субвенционисање преласка аутомобила на течни нафтни гас и ЦНГ - из вашег одговора
закључујемо да проблем није у постојећим возилима, већ у увозу половних возила, што је
проблем који се свакако мора решити али не видимо везу између увоза половиних
аутомобила и нашег предлога. Течни нафтни гас је доступно гориво и има га малтне свака
пумпа, док су хибридни аутомобили реткост на нашим друмовима, а може их приуштити
само мали број привилегованих грађана јер су прескупи. То је показао и неуспех
субвенционисања њихове куповине од стране Министарства заштите животне средине, јер
је само једна петина субвенција искоришћена током претходне године. Прелазак постојећих
аутомобила на ТНГ и ЦНГ би свакако смањио загађење, а примена мере је реална и
спроводљива. Што се тиче аргумента о одлагању отпада тј расходованих аутомобила, они
ће у једном тренутку свакако бити расходовани, и то се не може избећи, било да се крећу на
бензин или на ТНГ. А док су у употреби, они загађују ваздух, тако да је свакако боље
учинити прелазак на ТНГ јефтинијим и тако смањити загађење током њиховог употребног
века. Ова мера ни на који начин не би угрозила рестрикције увоза половних аутомобила,
нити би продужила њихов радни век, већ би само смањила загађење са CO2 и ПМ и NO2
током периода експлоатације. Молили бисмо обрађивача да детаљније образложи
противљење овој мери.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Велики број мера и активности предвиђених Нацртом плана усмерен је ка мотивисању
грађана да у што већој мери користе јавни превоз и алтернативне начине транспорта у
односу на приватне аутомобиле. У Нацрту плана квалитета ваздуха, на страни 215 налази
се специфични циљ: Смањење емисија из саобраћаја. Реализацијом мера и активности које
су обухваћене наведеним специфичним циљевима акценат је на смањењу употребе
приватних аутомобила, и обнављању возног парка тако да би наведени предлог био
контрадикторан у односу на наведене специфичне циљеве који су у сагасности са
трендовима модерних светких метропола које се боре са проблемом загађеног ваздуха.
ПРИМЕДБА 7:
Уравнотежен развој свих београдских општина, као и њихово међусобно и регионално
повезивање- овде је можда мера са наше стране приказана недовољно прецизно, јер смо се
надали да ћете погледати и смернице ПОУМ-а, који је у овом тренутку номинован за
најбољи План одрживе мобилности у европској конкуренцији, заједно са Билблаом и
Греноблом. Ова мера предвиђа што мању потребу да се адмистративне обавезе завршавају
у централној градској зони, са акцентом на децентрализацији градске администрације.
ОДГОВОР:
Примедба се одбацује
Предлог је веома значајан, али је већ обухваћен постојећим планским актима и
припадајућим акционим плановима кроз чије ће реализацију бити спроведен у дело.

ПРИМЕДБА 8:
Доношење ПОУМ- планова за приградске општине- да покушамо да прецизирамо, ПОУМ
планови служе да се смањи зависност градова од саобраћаја приватним аутомобилима, и да
се оснажи и побољша алтернативна мобилност. Уколико ви овим плановима смањите број
аутомобила који нам пристиже из Младеновца, Обреновца, Лазаревца и Сурчина, у сваком
случају ће сви бити на добитку.
ОДГОВОР:
Примедба се одбацује
Наведени предлог није предмет Нацрта плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд.
Предлог ћемо проследити Секретаријату за саобраћај, као надлежном.
ПРЕДЛОГ 1:
Кумолативно, са све остале одбијене предлоге, сугеришемо ипак неку врсту јавне расправе
која доликује плановима овог типа јер се ипак доносе за дуг временски период. Предлажемо
за ово јавну седницу, на којој ће бити представици надлежних, обрађивача и предлагача, и
где ћемо моћи кроз примедбе да прођемо уз адекватну расправу, која је на овај начин ипак
ограничена. Мислимо да треба да прихватите сугестије осталих НГО по овом питању, и да
план треба поставити амбициозније.
ОДГОВОР:
Предлог се не прихвата
Како није било могуће предвидети број заинтересованих лица која би присуствовала јавној
расправи у згради надлежног органа, а није у циљу Управе да се ограничи број присутних
лица на јавној расправи у Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд, због
епидемиолошке ситуације, заинтересована јавност је била у могућности да изнесе своје
ставове, мишљења. примедбе и сугестије искључиво електронским путем, како би се
спречило ширење заразе.
Објављивањем обавештења о јавном увиду у Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији
Београд на интернет страници Града Београда и позивањем заинтересоване јавности да
изврши увид у садржину наведеног плана, омогућено заинтересованој јавности да изврши
увид у наведени нацрт и дају своја мишљења, примедбе и предлоге.
7.
ПРИМЕДБА1:
Није (и даље) довољно јасно из ког разлога за План квалитета ваздуха града Београда није
израђена Стратешка процена утицаја на животну средину. По својој природи и значају,
мислим да је логично и за очекивање да се Стратешка процена ипак изради. Образложење
да то није извршено јер План може имати само позитивне утицаје мислим да није довољан
аргумент из неколико разлога:
- Утицај овог документа на животну средину је веома велики. У прилогу И Закона о
стратешкој процени утицаја није наведено да утицаји морају да буду обавезно
негативни да би се приступило изради Студије. Утицаји на животну средину могу
бити и позитивни а Законом је одређено да Стратешка утицаја мора да се ради када
су утицаји значајни (без обзира да ли су они негативни или позитивни).
1. Карактеристике плана и програма, а нарочито: 1) значај плана и програма за

заштиту животне средине и одрживи развој;
2. степен утицаја плана и програма на друге планове и програме, укључујући
и оне у различитим хијерархијским структурама; Утицај је свакако значајан
(било да је позитиван или негативан).
3. степен којим се планом и програмом успоставља оквир за реализацију
пројеката у погледу локације, природе, обима и услова функционисања или
у вези са алокацијом ресурса
- Избегавањем израде Стратешке процене утицаја за овако важан плански документ
долази се у ризик да се пропушта да се детаљно размотре синергетске везе између
планских докумената и да се следећих 10 година изгуби у погледу најоптоималнијих
мера.
У случају да се утицаји значајни (чак и да су само позитивни) мислим да нема правног
основа да се за веома значајне утицаје не приступи изради Стратешке процене
утицаја.Такође, уколико се испостави да предложене мере нису избалансиране и оптималне
и уколико се не испланирају како треба, неће доћи до смањења загађења већ ћемо изгубити
нових 10 година и нових неколико хиљада људи због прекомерног загађења.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
У складу са одредбама члан 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РСˮ, бр. 135/04 и 88/10) Секретаријат је спровео поступак одлучивања
о потреби израде стратешке процене утицаја Плана квалитета ваздуха у агломерацији
Београд на животну средину и, складу са чланом 11. наведеног закона, дописом број V-01
Број: 401.1-102/2020 од 25.11.2020. године, доставио је на мишљење Предлог решења о
неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана квалитета
ваздуха у агломерацији Београд заинтересованим органима и организацијама.
Стратешка процена утицаја на животну средину се не израђује у складу са чланом 9. ст. 3.
и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр.
135/04 и 88/10).
Неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за План квалитета
ваздуха у агломерацији Београд у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РСˮ, бр. 135/04 и 88/10), одлучено је из следећег
разлога:
- Планом квалитета ваздуха у агломерацији Београд, чији је саставни део Акциони план
за период 2021-2031. година, предвиђене су мере и активности усмерене ка побољшању
квалитета ваздуха које имају позитиван утицај на све сегменте животне средине и
здравље становништва
- Израдом Плана квалитета ваздуха омогућава се практично решавање проблема
квалитета амбијенталног ваздуха у зонама/агломерацијама где мере које су донете на
националном нивоу (стратегије), често не могу допринети реализацији постављених
циљева и достизању одговарајућег квалитета амбијенталног ваздуха на локалном нивоу,
а све у складу са Правилником о садржају планова квалитета ваздуха (“Службени
гласник РС“, број 21/10).
ПРИМЕДБА 2:
У документу није урађен комплетан/свеобухватан инвентар емисија (дата је само листа
једног дела извора загађења са количинама емисија у тонама – један део саобраћаја и

енергетике, али не и за читав сет осталих извора емисије. Према Правилнику, обавезно је
да се да листа извора емисија (не само одређене секторе индустрије), као и укупна количина
емисија из тих извора коју ја нисам приметила да је свеобухватно приказана нити да је дат
целокупан списак извора загађења који доприносе емисијама у ваздух.
Не видим ни да су дати подаци о количинама нпр. диоксина, фурана, живе, количине
секундарних загађујућих материја...у тонама/години (по изворима загађења). Барем неке
процене.
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Град Београд као јединица локалне самоуправе у којој је квалитет ваздуха треће категорије,
има законску обавезу да изради План квалитета ваздуха (Закон о заштити ваздуха,
„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13). Инвентар емисија, у складу са Правилником о
садржају планова квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 21/10), није услов за
израду Плана квалитета ваздуха.
У складу са Уредбом о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих
материја у ваздух ("Службени гласник РС", број 3/16), Агенција за заштиту животне
средине израђује и на годишњем нивоу ажурира инвентар емисија загађујућих материја у
ваздух и врши прорачун и ажурирање пројекција емисија. Како је инвентар емисија један
од основа управљања квалитетом вазуха, Град Београд ће у сарадњи са Агенцијом за
заштиту животне средине РС и другим инстутицајама од значаја израдити инвентар емисија
за Град Београд.
ПРИМЕДБА 3:
Највећи део мера је усмерен на саобраћај иако је познато да саобраћај није примарни узрок
загађења ваздуха у Београду (није доминантан у Београду). То је било евидентно и током
периода ванредне ситуација током које је загађење било и даље без смањења, док саобраћај
готово да уопште није ни функсионисао. Познато је да саобраћај није доминантни извор
загађења у Београду (у неким другим земљама јесте јер тамо нема овако доминантних
загађивача као што су термоелектране на углај (СОx такође јако пуно доприноси
секундарном загађивању ПМ честицама), грејање на неадекватне енергенте и сл.).
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд обрадио је све изворе загађивања
који имају утицај на квалитет ваздуха у Београду, међутим у Акционом плану приказани су
само специфични циљеви, мере и активности које су у надлежности Града Београда, као
јединице локалне самоуправе, док су мере, које су у надлежности Републике Србије, као
што је нпр. смањење емисије из термоенергетских постројења, конципиране у форми
иницијативе према одговарајућим органима Републике Србије.
ПРИМЕДБА 4:
У Плану су наведене само две локације на којима се пали отпад и каблови: Чукарица и испод
Панчевачког моста. Постоји најмање још једна позната локација на којој се годинама врши
паљење каблова (и то у екстремним размерама): Насеље др Ивана Рибара на Новом
Београду (блокови 71 и 72. Иза блока 45).. У План и конкретне мере укључити и ову
локацију на Новом Београду.

ОДГОВОР:
Примедба се прихвата
У Специфични циљ: Смањење емисија насталих спаљивањем отпада (пољопривредна
земљишта, дивље депоније, нехигијенска насеља и сл.) у ативности у оквиру мере Повећање
инспекцијског надзора биће додата локација насеље Др Ивана Рибара на Новом Београду
(блокови 71 и 72. Иза блока 45).
ПРИМЕДБА 5:
Велики број мера који је дат у Плану односи се на израду различитих методологија и
стратегија да би се даље планирало итд. Ситуација је алармантна, већина ствари се већ зна
и без додатних дуготрајних израда нових докумената који дају улазне информације за нова
стратешка документа итд (у међувремену се губи драгоцено време). Треба почети одмах са
конкретним мерама и дефинисати резултате за сваку меру бројчано. На пример – санирање
xxx индивидуалних ложишта у року xxxx одговорни: xxxx
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
У Акционом плану највећи број мера усмерен је на конкретне активности које ће довести
до смањења емисије загађујућих материја у ваздух, а израда стратегија је пратећи део
активности на смањењу емисије загађујућих материја у ваздух.
ПРИМЕДБА 6:
Уколико се План већ бави и сагледавањем питања отпада као узрока загађења ваздуха,
могло би да се обради и део са узроцима (не само последицама и секундарним стварима да
ли ће ЈКП Градсак чистоћа имати одређено погонско гориво за возила) – На пример - Као
меру унети да се што пре преиспита начин на који се прикупља и односи отпад и како се
врши селекција, транспорт, третман. Уколико постоји примарна селекција од стране
грађана (по одвојеним контејнерима) а онда дође камион градске чистоће и све помеша
заједно – цео систем нема никаквог ефекта сем контра ефекта за грађане који се шокирају
када виде да је њихов труд занемарен и то од стране комуналног предузећа које треба да се
стара о правилном управљану отпадом. Тако да је мање важно да ли ће камион градске
чистоће бити на соларну енергију, на гас или дизел – од тога је много важније да се обезбеди
да се отпад односи како треба и да постоји усклађен систем. Уколико се све стави у исти
камион онда нема потребе да се врши примарна селекција већ да се раздвоје само основне
фракције (мокра/чвртса и сл.). Морало би да се добро испланира систем – које ресурсе
имамо, који је план и да се размотри пут отпада.
Потребно је што пре размотрити опцију и да се одвојено прикупља компостабилни отпад.
Одличан пример је град Љубљана који је систем довео до перфекције. Пример је јавно
доступан, можемо да искористимо добре идеје одатле. Напомена: Радници градске чистоће
у Љубљани су били шокирани мојим питањем да ли долазе посебно по посебне фракције
отпада...наравно да долазе и да не мешају све заједно што је неко претходно већ раздвојио.
У Љубљани постоји и веома добро осмишљен систем са картицама за грађане и примарна
селекција отпада је на високом нивоу.
Ево пар линкова:
https://www.youtube.com/watch?v=txaDSBo9CtQ
https://www.vokasnaga.si/rcero-ljubljana

ПРИМЕДБА 12:
Мера: Изградња пратеће инфраструцтуре за функционисање управљања отпадом у граду
Београду
Нису дефинисани ни рокови ни јасни, квантификовани и мерљиви индикатори и очекивани
резултати. А систем је иначе постављен у супротности са поштовањем хијерархије
управљања отпадом. Грађани И када ураде примарну селекцију, ЈКП Градска чистоћа
Колико грађани јављају дође И све помеша заједно тком превоза. Ту не помаже улагање у
погонско гориво возила и сл.
ПРИМЕДБА 13:
Мера: Обнављање возног парка ЈКП Градске чистоће.
Прелазак возила ЈКП Градске чистоће на компримовани гас неће никако помоћи да камиони
и даље не стављају претходно разврстани отпад у исто возило.
Што пре преиспитати начин на који се прикупља и односи отпад и како се селектује.
Уколико постоји примарна селекција од стране грађана (по одвојеним контејнерима), а онда
дође камион градске чистоће и све помеша заједно – цео систем нема никаквог ефекта сем
контра ефекта за грађане који се шокирају када виде да је њихов труд уништен од стране
комуналног предузећа које треба да се стара о правилном управљану отпадом.
ПРИМЕДБА 14:
Мера: Унапређење инфраструцтуре за одлагање и сортирање отпада.
Број и врсту судова за примарну селекцију отпада усагласити са начином транспорта тог
отпада и даљим третманом да се не би дешавало да грађани врше примарну селекцију након
чега се све убаци и измеша у камиону који уништи и вредност отпада и целокупан труд а и
ентузијазам људи који нешто и покушавају да унапреде.
ОДГОВОР НА ПРИМЕДБЕ 6, 12, 13, 14:
Примедба се не прихвата
У циљу примарне сепарације отпада постављени су судови за раздвајање одређених врста
рецилабила на више локација на територији града Београда. Како се у пракси показало да
већина грађана радвојени рецилабил не убацују у суд предвиђен за ту врсту отпада, ЈКП
Градска чистоћа врши и секундарну сепарацију примарно селектованог отпада и то је разлог
што у овом тренутку није раздвојен транспорт за сваку врсту рециклабила.
ЈКП Градска чистоћа транспортује влажну фракцију комуналног отпада (мешани
комунални отпад) одвојено од суве фракције (примарно селектован отпад).
Локалним планом управљања отпадом у Београду предвиђено је да се за индивидуална
домаћинства у периферним деловима Београда, који имају просторну могућност, изврши
едукација и донирање посебних посуда за компостирање биоразградивог отпада.
Град Београд је 2019. године отпочео израду Плана постављања подземних контејнера (1/3
комунални отпад, 2/3 рециклабили). До сада је урађен План за ГО Савски венац, ГО Стари
град, ГО Врачар, а у току је израда Плана за ГО Нови Београд.
Такође, Локалним планом управљања отпадом у Београду планирана је изградња и
опремање 4 трансфер станице, у оквиру којих ће се налазити и центри за сакупљање разних
врста отпада из домаћинстава. Транфер станице имају за циљ и да се у њима врши
пресовање сакупљеног комуналног отпада, чиме се смањује запремина истог, а самим тим
се смањује и учесталост и број возила за транспорт отпада на депонију.
ПРИМЕДБА 7:
Индикатори за праћење мера и очекивани резултати су дати превише уопштено тако да за

одређене мере није могуће проверити да ли су мере дале очекивани ефекат. У неким од мера
недостају конкретни рокови (или су дати уопштено, нпр: у континуитету“,
„Повећање/смањење...без навођења квантификације – за колико %, који број и сл.). Мере
које су уопштене неће бити могуће за праћење. Додатно, у великом броју мера дефинисани
резултати не одговарају индикаторима који су дефинисани и обрнуто (уколико желимо да
постигнемо неки циљ/резултат, он мора да буде заиста мерљив а да при томе дефинишемо
шта ћемо конкретно пратити (бројчано) и то мора да одговара крајњем очекиваном
резултату (који би такође требало исказати на начин да буде конкретан и мерљив).
ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Нацрт Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд садржи 14 специфичних циљева, 71
мера и 88 активности. Разноликост подручја и природе на које се предвиђени специфични
циљеви, мере и активности односе, узрокују и различите начина исказивања индикатора.
ПРEДЛОГ 1:
Мера: Интензивирање информисања о квалитету ваздуха
Повећање учесталости обљављивања података на wеб сајтовима неких од организација није
ефективно за највећи број грађана.
Носиоци активности би морали да буду и медији (и ТВ и штампани). Очекивани резултати
би морали да се дефинишу конкретније, као и индикатори.
Дефинисати да се уведе обавештавање грађана кроз медије са националном фреквенцијом
(уз на пример временску прогнозу) и у ударним терминима каква је ситуација и које су
последице по здарвље људи постоји. Уз гостовање надлежних у ударним терминима
гледаних емисија и уз отворену дискусију са удружењима грађана.
Искористити уплатнице Инфостана за обавештавање грађана у вези са преласком на боље
начине грејања и генерално о последицама загађења ваздуха.
ОДГОВОР:
Преложена мера је већ обухваћена Нацртом плана квалитета ваздуха у агломерацији
Београд
У оквиру специфичног циља: Унапређење мониторинга квалитета ваздуха и информисања
грађана налази се мера Унапређење начина информисања грађана о тренутном квалитету
ваздуха са активностима које су усмерене на интензивирање информисање, посебно у
случајевима појаве епизодних загађења ваздуха, као и информисаност грађана о најновијим
сазнањима, открићима и студијама о утицају квалитета ваздуха на здравље људи.
ПРЕДЛОГ 2:
Увести обавештавање грађана о нивоу загађења на транспарентан, ефективан и приступачан
начин: Конкретно – увођењемм табли или обавештавањем преко Билбордова на кључним
местима у граду о опасностима загађења и конкретним подацима који би освестили људе
(укључујући на пример и званичну статистику о прераним смртима, опасностима паљења
отпада, стрњике и слл.). Уколико је заиста жеља да информације дођу до грађана на
ефикасан и ефективан начин. Уколико не, увек може да се каже да постоји на неком wеб
сајту и сл (који ретко ко уопште од грађана прати и гледа).
Напомена: Веома значајне реакције и интересовање грађана су били током постављања
билборда са „плућима“. Изгледа да су сви свесни да је ово одличан и веома ефективан начин
комуникације ка грађанима. Уколико град Београд заиста жели да оабвештава грађане о

загађењу, ово је одличан начин. Тиме би се отклониле сумње које владају да су управо
градске службе упињу да проблем сакривају, а не да се баве решењима. Придобило би се
поверење грађана да је граду стало до грађана, да институције раде у интересу грађана и то
би било баш лепо.
ПРЕДЛОГ 4:
Интензивирање информисања у квалитету ваздуха. Укључити и обавештења грађана преко
неколико билборда на њпрометнијим деловима града (са објављивањем нивоа загађења).
Веома добре реакције и интересовање грађана је било током постављања билборда са
„плућима“. Изгледа да су сви свесни да је ово одличан и веома ефективан начин
комуникације ка грађанима (мада се испоставило да некима изразито не одговара да се о
овоме проблему извештава па је билборд нестао убрзо). Уколико град Београд заиста жели
да оабвештава грађане, ово је одличан начин. Тиме би се отклониле сумње које владају да
су управо градске службе упињу да проблем сакривају а не да се баве са њим. Придобило
би се поверење грађана и то би било баш лепо.
ОДГОВОР НА ПРЕДЛОГЕ 2 И 4:
Предлог се не прихвата
Од почетка 2019. на билбордима распоређеним широм Града се приказује индекс квалитета
ваздуха који се ажурира на сатном нивоу на основу података који се детаљно приказују а
интернет страници www.beoeko.com. Поред тога, посебно у периодима повећаног загађења
ваздуха, представници релевантних институција путем свих врста медија обавештавају
грађане о стању квалитета ваздуха.
ПРЕДЛОГ 3:
Као меру за попис индивидуалних ложишта искористити предстојећи попис становништва
па укључити и тај део (у том случају може да се уштеди доста временских и финансијских
ресурса).
ОДГОВОР:
Предлог се прихвата
Наведени предлог биће имплементиран у Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији
Београд, као иницијатива према органима Републике Србије.
Мера: Прикупљање података о броју индивидуалних ложишта на територији Београда
За потребе реализације мера Одређивања броја домаћинстава која користе индивидуална
ложишта и Израда акционог плана за смањење емисија загађујућих материја из кућних
ложишта, биће предложено Републичком заводу за статистику, да при изради пописа
становништва, у упитнике уврсти и податак о начину грејања, врсти и количанама енергента
које домаћинство користи.
ПРИМЕДБА 8:
Поглавље 4.2.1 Помињу се само неадекватна ложишта али не и квалитет самог горива.
Познато је већ податак да се грађани све више греју на различит отпад, отпадно уље и веома
лош угаљ. Предлог: укључити у анализу стања проблематику неадекватних горива и
дефинисати одговарајуће мере како да се овај проблем разреши или барем умањи. Не кроз
нова планска документа већ кроз конкретне мере које дају брзе резултате и конкретно
смањивање загађивања

ОДГОВОР:
Примедба се не прихвата
Специфични циљ: „Смањење емисија загађујућих материја из индивидуалних ложишта“
обухвата девет мера чијим ће се спровођењем значајно смањити број индивидуалних
ложишта и/или унапредити ложишта како би се користила горива са ниским степеном
емисије загађујућих материја у ваздух.
ПРИМЕДБА 9:
Преиспитати додатно меру за куповину бицикала са електричним мотором да се не би
догодило оно што је урађено већ са субвеционисањем куповине најскупљих возила (возила
на елекрични погон). Решење није давати даље новац свих грађана за оне који су најбогатији
већ решавање енергетског сиромаштва које је присутно. Укратко, уместо финансирања
куповине најскупљих електричних бицикала (коштају и по 1000 и више ЕУР) – преусмерити
средства за санирање проблема које имамо са индивидуалним ложиштима. Решавање
енергетског сиромаштва би требало да буде приоритет. Или, ако су бицикли у питању,
субвенционисати набавку бицикала (обичних) са дефинисаним максималним износом по
домаћинству. Уколико мера за електричне бицикле ипак остане, ограничити субвенцију на
максималан износ који не треба да буде већи од нпр. 200 ЕУР (да би се избегле злоупотребе
са суфинансирањем неких неразумно скупих модела бицикала и сл.).
ОДГОВОР:
Примедба је неоснована
У оквиру Специфичног циља: Повећање обима бициклистичког саобраћаја налази се мера
Субвенције за куповину бицикала, тротинета, бицикала и тротинета са помоћним
електричним мотором која предвиђа и бицикле без помоћног електричног мотора.
ПРИМЕДБА 10:
Уместо подстицања бициклизма на начин да се даје новац најбогатијима за најскупље
бицикле, средити саобраћајну инфраструктуру и појачати безбедност саобраћаја за
бициклисте. Размотрити увођење Система “рент а бике” и обезбедити више места за
паркирање бицикала.
ОДГОВОР:
Предложена мера је већ обухваћена Нацртом плана квалитета ваздуха агломерацији
Београд
У оквиру Специфичног циља: Повећање обима бициклистичког саобраћаја, мерама
Изградња бициклистичке инфраструктуре и Развој система јавних бицикала са пратећим
активностима.
ПРИМЕДБА 11:
Уместо Израде нових докумената:“израда стратегије/методологије којом ће се тачно
утврдити број кућних ложишта/број домаћинстава која користе индивидуална ложишта” за
које је дат рок 2022. година, отпочети одмах са конкретним мерама које ће дати резултат
(уместо израђене “студије” – резулат да је нпр. 50.000 индивидуалних ложишта санирано у
дефинисаном периоду, резултати мерења загађења пре и после и сл.). Наиме, подаци о
проценама за број индивидуалних ложишта већ постоје (наведена је процена И у Плану),
познато је и који су проблем. Нема никаквог оправдања да се уместо промптних и
конкретних техничких мера на решавању проблема иде тек у израду неке нове докуметације

да би се одредила методологија да би се прикупљали подаци (наредне 2 године), па да после
треба још 2 године да се поступи по тим новим документима, па још три да се уради нова
студија после студије шта да се ради и сл. Предлог је да се крене ОДМАХ са конкретним
мерама да се проблем реши. Има пуно предлога у стручној јавности у вези са овим.
Уместо нових стратегија (планираних да се раде чак до 2024. године), одмах покренути
субвенције и барем мало решавања енергетског сиромаштва. За индивидуална ложишта,
немамо времена више да одлажемо КОНКРЕТНЕ мере чији ће резулатт бити не нови
стратешки документ већ конкретно смањење загађења и смањени број индивидуалних
ложишта.
Дефинисати конкретне индикаторе и резултате (квантификација).
Процена је да Београд има око 300.000 индивидуалних ложишта (наведено је већ у Плану),
а и претходни Министар животне средине је износио ове податке у јавност.
Искористи попис становништва планиран у 2021. Години да се попишу у исто време и
индивидуална ложишта.
ОДГОВОР:
Предлог се делимично прихвата
Део који се не прихвата: Специфични циљ: „Смањење емисија загађујућих материја из
индивидуалних ложишта“ обухвата девет мера чијим ће се спровођењем значајно смањити
емисије загађујућих материја у ваздух из индивидуалних ложишта.
Део који се прихвата: У Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд, као
иницијатива према органима Републике Србије биће имплементирана следећа мера:
Прикупљање података о броју индивидуалних ложишта на територији Београда
За потребе реализације мера Одређивања броја домаћинстава која користе индивидуална
ложишта и Израда акционог плана за смањење емисија загађујућих материја из кућних
ложишта, биће предложено Републичком заводу за статистику, да при изради пописа
становништва, у упитнике уврсти и податак о начину грејања, врсти и количанама енергента
које домаћинство користи.
ПРИМЕДБА 15:
Мера: Повећање инспекцијског надзора
Додати Нови Београд (блок 71, 72) на списак критичних места где се годинама већ врши
паљење каблова.
Очекиване резултате ускладити са индикаторима. Ако је резултат дефинисан као „смањење
емисија“ онда би и индикатор требало да буде усмерен на мерење емисија. Такође, дешава
се изгледа да екипе надлежних органа заиста дођу, али да се ништа реално конкретно не
предузме јер су у питању најчешће роми од којих надлежни органи често одустају због
немогучности да их процесуирају као и све остале грађане. Потребно је укључити и ромску
заједницу/удружења у целу проблематику. Индикатор који би могао да се прати је смањени
број пријава грађана о оваквим ситуацијама и % реакција надлежних које су резултовале
конкретним мерама/санкцијама а не само обиласцима без конкретних мера/ефеката.
Слично је и за паљење стрњике. Нико не кажњава људе који упорно, традиционално пале
стрњику кршећи више прописа истовремено.
ОДГОВОР:
Примедба делимично прихвата:
Део који се прихвата: У Специфични циљ: Смањење емисија насталих спаљивањем отпада
(пољопривредна земљишта, дивље депоније, нехигијенска насеља и сл.) у ативности у

оквиру мере Повећање инспекцијског надзора биће додата локација насеље Др Ивана
Рибара на Новом Београду (блокови 71 и 72. Иза блока 45).
Део који се не прихвата: Нацрт Плана квалитета ваздуха садржи 14 специфичних циљева,
71 меру и 88 активности, међу којима је и мера: „Повећање инспекцијског надзора
пољопривредних површина“. Разноликост подручја и природе на које се предвиђени
специфични циљеви мере и активности односе узрокују и различите начина исказивања
индикатора.
ПРЕДЛОГ 5:
У План квалитета ваздуха укључити мере за спречавање даље дивље градње и
„инвеститорског урбанизма“. Један од примера: На Савском насипу постоји више стотина
нелегалних викендица и сплавова и сви се они греју преко индивидуалних ложишта.
Објекти неће моћи правно да се икада легализују јер су на водоизворишту где је строго
забрањена градња. Јасно је свима о чему је реч, али нико ништа не предузима већ годинама.
Потребно је санирати проблем са нелегалним објектима и вратити зелене површине тамо
где су и планиране (посечене су читаве шума дрвећа због нелегалне или недовољно добро
планиране градње).
ПРЕДЛОГ 6:
Под хитно спречити пренасељавање градских зона са даљом градњом нових станова и
комерцијалних садржаја на уштрб зелених површина и дрвећа. Грађани су почели да се
организују и физички бране од најезде разноразних „инвеститора“ који долазе са багерима
и уништавају дрвеће, отимају грађанима квалитетне услове за живот. У континуитету се
врши прекрајање планова и пренамена површина у смеру пренасељавања, повећања
саобраћаја и броја људи а на уштрб зелених површина, дрвећа. Стратешки је важније да се
постојеће зелене површине, паркови и дрвеће одбране од нових захвата легалних и
нелегалних градитеља и урбаниста него да се пажња усмерава на зелене кровове.
ОДГОВОР НА ПРЕДЛОГЕ 5 И 6:
Предложене мере су већ обухваћене Нацртом плана квалитета ваздуха у агломерацији
Београд
Специфични циљ:Мере за пречишћавање загађеног ваздуха обухвата мере: Пошумљавање
Београда, Привођење намени шумског земљишта, Спровођење Плана генералне регулације
система зелених површина Београда, Дефинисање површина за урбане баште, као и
Интензивирање активности грађевинске инспекције, чијом ће се реализацијом санирати
проблеми наведени у предлогу.
ПРЕДЛОГ 7:
Мера: Пошумљавање Београда
Уз ову меру пошумљавања предвидети мере спречавања даље сече дрвећа топинг методом,
масовне сече дрвећа генерално, масовне нелегалне градње, спречити даље нестајање
зелених површина и паркова у граду, спречити далљу новоградњу станова на уштрб све
ређих зелених површина у центру града и на Новом Београду.
ПРЕДЛОГ 11:
Укинути под хитно употребу “топинг” методе којим се сакати дрвећ, као и заливање стабала
у бетон. Извршити едукацију запослених у надлежним службама (и њихових
руководиоца…до мере у којој је то могуће).

ОДГОВОР НА ПРЕДЛОГЕ 7 И 11:
Предложена мера већ је обухваћена Нацртом плана квалитета ваздуха у агломерацији
Београд
У Нацрту плана квалитета ваздуха на страни 239 налази се специфични циљ: Мере за
пречишћавање загађеног ваздуха, у оквиру ког се налази мера Спровођење План генералне
регулације система зелених површина Београда.
Скупштина града Београда на седници одржаној 29.08.2019. године, је на предлог
Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, донела План
генералне регулације система зелених површина Београда који је објављен у „Службеном
листу града Београда“ број 110/19 и који, као важећи плански документ, представља основ
за подизање нових јавних зелених површина – шума. Овај документ задржава све постојеће
зелене површине града и планира подизање нових зелених површина и шума и обавзујући
је приликом планирања развоја града.
Приликом реконструкција градских саобраћајница, ради унапређења инфраструктуре
града, понекад је неопходна замена постојећих стабала на зеленим површинама и у
дрворедима. Такође, уколико са постојећа стабла задржавају, део кореновог система стабала
мора бити редукован, а у истој мери се мора редуковати и надземни део стабла, како се не
би пореметила статика стабала. Топинг метода орезивања дрвећа се примењује само у
крајњој нужди, а из претходно наведених разлога.
ПРЕДЛОГ 8:
Мера: Формирање радне групе за праћење реализације Плана квалитета ваздуха
У радну групу укључити и представнике грађана као и стручну јавност која показује веома
велико интересовање али и знање за теме заштите ваздуха: Екостража (окупља више од
неколико десетина грађана који су веома заинтересовани за ову тему), РЕС Фондација
(Александар Мацура), др Владимир Ђурђевић (познати климатолог), РЕРИ (организовали
су консултације грађана у вези са овим нацртом Плана), др Драгана Ђорђевић (која се
активно бави питањима загађења ваздуха) и сл. - како би радна група реално имала
кредибилитет да заиста има улогу надзора реализације плана и како би грађани и стручна
јавност могли да се заиста укључе. Ситуација је заиста алармантна и морамо сви заједно да
предузмемо заједнички мере да нам биде свима боље. То подразумева и да чујемо другачија
мишљења и да разговарамо. Зарад здравља свих нас и наше деце.
ОДГОВОР:
Предлог се не прихвата
Радна група за праћење реализације Плана квалитета ваздуха, биће сачињена од
представника секретаријата Градске управе града Београда и јавних предузећа, који су
препознати као носиоци активности у Акционом плану и има за циљ праћење реализованих
активности и извештавање Скупштине града Београда о спроведеним мерама из Плана
квалитета ваздуха у агломерацији Београд.
ПРЕДЛОГ 9:
У плану обрадити и утицај SО2 на стварање секундарних PM честица. Велики је утицај и
термоелектрана (вишеструко прекорачење, недостатак одсумпоравања и сл), итд.
Предвидети одговарајуће мере и у вези са тим.

ОДГОВОР:
Предлог се не прихвата
У Нацрту плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд, у поглављу 5 Анализа ситуације
и фактора који су утицали на појаву прекорачења у агломерацији Београд за период 20172019. година на страни 119 обрађен је утицај сумпора диоксида у формирању секундарних
органских аеросола.
ПРЕДЛОГ 10:
Пошумљавање делова Калемегдана и Ушћа како би се надоместила незаконита сеча због
изградње Гондоле. Сеча је извршена противправно (пре поступка процене утицаја а и у
Решењу о потреби је стриктно писало да ће бити посечено само неколико стабала). Недавно
је и укинута грађевинска дозвола јер је поступак био противзаконит., Санкционисати
надлежна лица из Београда која су се усудила да дозволе и да нам секу дрвеће по
Калемегденау на незаконит начин.
ОДГОВОР:
Предлог се одбацује
Наведени предлог није предмет Нацрта плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд.
ПРЕДЛОГ 12:
Послушајте снимак јавних консултација које је организовао РЕРИ 23.03.2021. Уколико
желите да чујете општи утисак о Плану и добијете још неке идеје. Сви смо угрожени и на
истом задатку.
ОДГОВОР:
Секретаријат за заштиту животне средине, као носилац, и Градски завод за јавно здравље
Београд, као израђивач документа, били су укључени у предметну Јавну расправу. Са
великом пажњом су саслушани сви уводничари, као и други учесници расправе.
Представници Градског завода за јавно здравље Београд су као израђивачи документа
учествовали у истој, а део примедби ће бити имплементиран у Нацт Плана квалитета
ваздуха у агломерацији Београд који ће бити достављен Министарству заштите животне
средине Републике Србије ради добијања сагласности.
КОМЕНТАР 1:
Следећи пут дати дужи рок за коментаре и организовати јавну расправу. Документ је
комплексан и обиман и 15 дана једноставно није разуман рок уколико је жеља да се
заинтерсоване стране заиста укључе.
ОДГОВОР:
Како није било могуће предвидети број заинтересованих лица која би присуствовала јавној
расправи у згради надлежног органа, а није у циљу Управе да се ограничи број присутних
лица на јавној расправи у Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд, због
епидемиолошке ситуације, заинтересована јавност је била у могућности да изнесе своје
ставове, мишљења. примедбе и сугестије искључиво електронским путем, како би се
спречило ширење заразе.
Објављивањем обавештења о јавном увиду у Нацрт плана квалитета ваздуха у агломерацији
Београд на интернет страници Града Београда и позивањем заинтересоване јавности да
изврши увид у садржину наведеног плана, омогућено заинтересованој јавности да изврши
увид у наведени нацрт и дају своја мишљења, примедбе и предлоге.

