Број: 501-5793/19-Г

Градоначелник града Београда, дана 14. августа 2019. године, на основу
члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“,
бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 –
др. закон и 95/18 – др. закон), чл. 64-67. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13,
142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члана 52. Статута града
Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, 17/16 – одлука
УС и 60/19), а у складу са Програмом заштите животне средине („Службени лист
града Београда“, број 72/15), Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину
(„Службени лист града Београда“, број 118 /18, 9/19 и 61/19), Решењем о
оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда
(„Службени лист града Београда“, бр. 61/09), акта Министарства заштите
животне средине Републике Србије број 401-00-00068/2019-02 од 17.01.2019.
године и број 401-00-68/19-02 од 06.08.2019. године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине града Београда за 2019. годину („Службени лист града Београда”, број
3/19), мења се:
Тачка I став 2, и гласи:
„Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда
за 2019. године планирана су Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину
(„Службени лист града Београда“, бр. 118 /18, 9/19 и 61/19) у укупном износу
976.412.303,00 динара, у оквиру раздела 09 - Секретаријат за заштиту животне
средине, и то:
- извор финансирања 01 – приходи из буџета, функције: 510 –
Управљање отпадом; 530 – Смањење загађености; 540 - Заштита
биљног и животињског света и крајолика и 550 - Заштита животне
средине – истраживање и развој у износу од 799.766.388,00 динара;
- извор финансирања 06 – текуће донације од међународних
организација, функције: 550 - Заштита животне средине – истраживање
и развој у износу од 3.466.603,00 динара;
- извор финансирања 09 – примања од продаје нефинансијске
имовине, функције: 540 - Заштита биљног и животињског света и

крајолика и 550 – заштита животне средине - истраживање и развој у
износу од 90.000.000,00 динара;
- извор финансирања 13 – нераспоређени вишак прихода из
претходних година, функције: 510 – Управљање отпадом; 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика и 550 – заштита
животне средине - истраживање и развој у износу од 49.240.000,00
динара;
- извор финансирања 15 – неутрошена средства донација из ранијих
година, функције: 540 - Заштита биљног и животињског света и
крајолика и у износу од 33.939.312,00 динара.

II
Тачка II Програма, мења се у делу „Намена Активност/назив плана,
програма или пројекта“, тако што се под редним бројем:
„6. Израда студије: „Утицај нових дрвореда на квалитет животне
средине у Београду“, мења се износ, тако да уместо „(5.124.000,00 динара)”,
треба да стоји „(3.765.600,00 динара)“.
„7. Израда студије: „Утицај квалитета садница на успех оснивања
заштитних плантажа и „Бафер зона“ на подручју територије Београда, мења се
износ, тако да уместо „(5.880.000,00 динара)”, треба да стоји „(5.760.000,00
динара)“.
„12. Мониторинг гасова са ефектом стаклене баште на територији
Београда са коришћењем густе мреже сензора (3.840.000,00 динара)“ – брише
се.
„15. Реализација активности на управљању заштићеним природним
добрима, мења се износ, тако да уместо „(143.419.532,00 динара)”, треба да
стоји „(143.716.376,00 динара)
- Програм управљања заштићеним подручјем "Три храста лужњака
- Баре", мења се износ, тако да уместо „ (2.026.556,00 динара)“, треба
да стоји „(2.323.400,00 динара)“.
„16. Спровођење мера адаптације на климатске промене –
пошумљавање, мења се износ, тако да уместо „(100.409.346,00 динара)”, треба
да стоји „(74.601.124,00 динара)“.
„24. Израда техничке документације за изградњу транспортног система
за пренос топлотне енергије од постројења за комбиновану производњу
електричне и топлотне енергије у Винчи до топлане Коњарник (32.400.000,00
динара)“ - брише се.
„30. Опремање рециклажних центара на територији града Београда
(48.000.000,00 динара)“ – брише се.
„37. Набавка возила за сакупљање рециклабилног отпада
(50.000.000,00 динара), мења се износ, тако да уместо „(50.000.000,00 динара)”,
треба да стоји „(41.667.000,00 динара)“.
„38. Набавка опреме и механизације за управљање отпадом контејнери (14.000.000,00 динара), мења се износ, тако да уместо
„(14.000.000,00 динара)”, треба да стоји „(11.667.000,00 динара)“.
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„41. Услуге промоције и популаризације значаја заштите животне
средине (6.000.000,00 динара)“ – брише се.
„43. Јавни конкурс НВО – еколошки пројекти мења се износ, тако да
уместо „(15.000.000,00 динара)”, треба да стоји „(15.001.000,00)“.
„47. Пројекат јавно-приватног партнерства града Београда у пружању
услуге третмана и одлагања комуналног отпада (100.000,00 динара)“ – брише
се.
„49. Технички преглед изведених радова ради прикључења грејних
инсталација објеката на дистрибутивни систем природног гаса, мења се износ,
тако да уместо „(330.,000,00 динара)”, треба да стоји „(582.000,00 динара)“.
„50. Прикључење грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем
природног гаса, мења се износ, тако да уместо „(12.096.303,00 динара)”, треба
да стоји „(12.329.869,00 динара)“.
„51. Надзор над извођењем радова на прикључењу грејних инсталација
објеката на дистрибутивни систем природног гаса, мења се износ, тако да
уместо „(124.968,00 динара)”, треба да стоји „(180.968,00 динара)“.
„54. Израда техничке документације за реконструкцију унутрашњих
инсталација радијаторског грејања, топловода и повезивање на систем
даљинског грејања комплекса ЈКП „Градска чистоћа“ на локацији Мије
Ковачевића 4 у Београду (5.834.400,00 динара)“ - брише се.
„55. Израда Плана детаљне регулације за изградњу вода 35 kv од TS
35/10 kv до подручја санирарне депоније Винча ГО Гроцка (8.889.415,00 динара),
мења се назив и износ, тако да гласи: „Израда ПДР за изградњу водова 35кВ
од ТС 35/10кв Винча до подручја санитарне депоније Винча Градске општине
Звездара и Гроцка (9.517.794,00 динара)“.
„56. URBforDAN – „Управљање и коришћење урбаних шума као
природног наслеђа у градовима Дунавског региона“, мења се износ, тако да
уместо „(11.467.398,00 динара)”, треба да стоји „(9.836.194,00 динара)“.
„57. Накнаде трошкова у поступку јавних набавки мења се износ, тако
да уместо „(4.560.000,00 динара)”, треба да стоји „(3.780.000,00 динара)“.
У тачки II, у делу „Намена Активност/назив плана, програма или
пројекта“, после редног броја 57, додају се нове активности под редним бројем:
„58. Израда техничке документације за енергетску санацију зграде ЈП
„Ада Циганлија” на Ади Циганлији у Београду (5.000.000,00 динара).
У складу са закљученим Споразумом о пословној сарадњи, а на основу
дописа ЈП „Ада Циганлија“ V-01 број 401.1-49/19 од 20. маја 2019. године,
приступиће се изради техничке документације за енергетску санацију зграде ЈП
„Ада Циганлија” на Ади Циганлији у Београду.
„59. Студија састојинског и здравственог стања шумских екоситема у
оквиру ЈП „Ада Циганлија“ (1.000.000,00 динара).
У складу са закљученим Споразумом о пословној сарадњи, а на основу
дописа ЈП „Ада Циганлија“ V-01 број 401.1-49/19 од 20. маја 2019. године,
приступиће се изради Студије састојинског и здравственог стања шумских
екоситема у оквиру ЈП „Ада Циганлија“.
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„60. Истраживање метода индикативних мерења нивоа буке у
животној средини (7.500.000,00 динара).
Како је проблем повећаног нивоа буке у животној средини у Београду све
израженији, Секретаријат за заштиту животне средине планира да постављањем
сензора за мерење буке на локацијама које су препознате као „жаришта“ и
формирањем платформе за контролу и управљање системом за надзор буке
обезбеди даљинско праћење нивоа буке, надзор стања и радних параметара
сензора, да прикупља податке са сензора, обрађује их и омогући да
организационе јединице Града надлежне за контролу прекорачења нивоа буке
поступе у оквиру својих надлежности.
„61. Набавка опреме за истраживање метода индикативних мерења
нивоа буке у животној средини (15.000.000,00 динара).
Како је проблем повећаног нивоа буке у животној средини у Београду све
израженији, Секретаријат за заштиту животне средине планира да постављањем
сензора за мерење буке на локацијама које су препознате као „жаришта“ и
формирањем платформе за контролу и управљање системом за надзор буке
обезбеди даљинско праћење нивоа буке, надзор стања и радних параметара
сензора, да прикупља податке са сензора, обрађује их и омогући да
организационе јединице Града надлежне за контролу прекорачења нивоа буке
поступе у оквиру својих надлежности.
„62. Израда Плана детаљне регулације саобраћајнице Широки пут,
Градска општина Земун (638.000,00 динара).
Решењима Градоначелника града Београда, бр. 501-4180/13-Г од
17.06.2016. године и 501-6087/13-Г од 03.09.2018. године, одређене су локације
за изградњу рециклажних центара и трансфер станицe на територији града
Београд. Једна од локација је и локација „Широки пут“, на катастарској парцели
711/1 КО Батајница, Градска општина Земун. С тим у вези, ЈКП „Градска чистоћа“
поднела је захтев Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове за
потврђивање „Пројекта парцелације катастарске парцеле 711/1 КО Батајница“. У
одговору на поднети захтев наведено је да није могуће извршити парцелацију
катастарске парцеле 711/1 КО Батајница, јер иста нема директан излаз на јавну
саобраћајну површину, у складу са правилима из ПГР-а, с обзиром да се приступ
остварује преко некатегорисаног пута на парцели 5521/2 КО Батајница, те
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове није био у могућности да
потврди наведени пројекат.
Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине
покренуо је иницијативу за израду Плана детаљне регулације саобрћајнице
(некатегорисани пут- Широки пут) од насеља Батајнице, дуж дела привредне
зоне, источно од ауто пута Београд - Нови Сад, ГО Земун, а којим би био
омогућен директан приступ катастарске парцеле 711/1 КО Батајница на јавну
саобраћајницу.
„63. Накнада за ревизију (стручну контролу) пројекта за грађевинску
дозволу за изградњу потпорне грађевине на депонији Винча (600.000,00
динара).
Имајући у виду чињеницу да је припремљен пројекат за грађевинску
дозволу, по коме се изводе радови на изградњи потпорне грађевине на депонији
Винча, исти подлеже ревизији (стручној контроли) комисије коју образује
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министар надлежан за послове грађевинарства. Трошкове ревизије сноси
инвеститор, а висину утврђује министар надлежан за послове грађевинарства.
„64. Набавка ђубријера за комунални отпад и рециклабилни отпад
(5.000.000,00 динара).
Послови планирања и организовања управљања комуналним отпадом
врше се у Секретаријату за заштиту животне средине. Јавно комунално
предузеће «Градска чистоћа», чији је оснивач град Београд, између осталих,
врши и послове сакупљања комуналног, инертног и неопасног отпада.
Предвиђено је да унапређени систем управљања отпадом, између
осталог, обухвата постављање посуда за сакупљање комуналног и
рециклабилног отпада (папир, пластика, метал, стакло, мешани комунални
отпад), проширење обухвата сакупљање комуналног отпада, проширење броја
зелених острва и набавку возила за сакупљање разврстаног отпада. У ту сврху,
ЈКП „Градска чистоћа“ спроводи поступак јавне набавке ђубријера за комунални
отпад, као и ђубријере за рециклабилни отпад (систем одвојеног сакупљања
отпада), а град Београд обезбеђује средства. По закључењу уговора ЈКП
„Градска чистоћа“ са добављачем, као и испоруком ђубријера, неопходне
документације о реализацији уговора, извршиће се пребацивање средстава ЈКП
„Градска чистоћа“.
„65. Набавка подземних контејнера (50.000.000,00 динара).
Послови планирања и организовања управљања комуналним отпадом
врше се у Секретаријату за заштиту животне средине. Јавно комунално
предузеће «Градска чистоћа», чији је оснивач град Београд, између осталих,
врши и послове сакупљања комуналног, инертног и неопасног отпада.
Предвиђено је да унапређени систем управљања отпадом, између
осталог, обухвата постављање посуда за систем одвојеног сакупљања
комуналног отпада (папир, пластика, метал, стакло, мешани комунални отпад),
проширење обухвата сакупљање комуналног отпада, проширење броја зелених
острва и набавку возила за сакупљање разврстаног отпада. У ту сврху, ЈКП
„Градска чистоћа“ спроводи поступак јавне набавке подземних контејнера а град
Београд обезбеђује средства. По закључењу уговора ЈКП „Градска чистоћа“ са
добављачем, односно испоруком и уградњом подземних контејнера и
достављања неопходне документације о реализацији уговора, извршиће се
пребацивање средстава ЈКП „Градска чистоћа“.
„66. Таксе за подношење захтева, издавање решења и објављивање
података и докумената (20.000,00 динара).
Имајући у виду чињеницу да је припремљен пројекат за грађевинску
дозволу, по коме се изводе радови на изградњи потпорне грађевине на депонији
Винча, исти подлеже плаћању такси за подношење захтева, издавање решења и
објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем
Централне евиденције обједињене процедуре у Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
„67. Прикључење објекта ОШ „Вук Караџић“ на дистрибутивни систем
природног гаса (3.600.000,00 динара).
Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости
(„Службени лист града Београда, број 65/15). Програм заштите животне средине
(„Службени лист града Београда”, број 72/15) Закон о заштити ваздуха
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(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13), План квалитета ваздуха за
агломерацију Београд („Службени лист града Београда“, бр. 5/16), Упутство о
утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката у јавној својини града
Београда за гашење котларница, ради прикључења грејних инсталација објеката
на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и
утврђивању процедура за пренос средстава за ове намене („Службени лист
града Београда“, број 25/19).
На основу Оријентационог плана, за изградњу прикључка на
дистрибутивни систем природног гаса, објекат предметне школе је препознат као
приоритет.
„68. Извођење унутрашње грејне инсталације у ОШ „Вук Караџић“
(5.520.000,00 динара).
Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости
(„Службени лист града Београда, број 65/15). Програм заштите животне средине
(„Службени лист града Београда”, број 72/15) Закон о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13), План квалитета ваздуха за
агломерацију Београд („Службени лист града Београда“, бр. 5/16), Упутство о
утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката у јавној својини града
Београда за гашење котларница, ради прикључења грејних инсталација објеката
на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и
утврђивању процедура за пренос средстава за ове намене („Службени лист
града Београда“, број 25/19).
На основу Оријентационог плана, за изградњу унутрашње грејне
инсталације, објекат предметне школе је препознат као приоритет.
„69. Прикључење објекта ОШ „Доситеј Обрадовић“ на дистрибутивни
систем природног гаса (3.456.000,00 динара).
Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости
(„Службени лист града Београда, број 65/15). Програм заштите животне средине
(„Службени лист града Београда”, број 72/15) Закон о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13), План квалитета ваздуха за
агломерацију Београд („Службени лист града Београда“, бр. 5/16), Упутство о
утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката у јавној својини града
Београда за гашење котларница, ради прикључења грејних инсталација објеката
на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и
утврђивању процедура за пренос средстава за ове намене („Службени лист
града Београда“, број 25/19).
На основу Оријентационог плана, за изградњу прикључка на
дистрибутивни систем природног гаса, објекат предметне школе је препознат као
приоритет.
„70. Извођење унутрашње грејне инсталације у ОШ „Доситеј
Обрадовић“ (5.347.200,00 динара).
Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости
(„Службени лист града Београда, број 65/15). Програм заштите животне средине
(„Службени лист града Београда”, број 72/15) Закон о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13), План квалитета ваздуха за
агломерацију Београд („Службени лист града Београда“, бр. 5/16), Упутство о
утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката у јавној својини града
Београда за гашење котларница, ради прикључења грејних инсталација објеката
на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и
утврђивању процедура за пренос средстава за ове намене („Службени лист
града Београда“, број 25/19).
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На основу Оријентационог плана, за изградњу унутрашње грејне
инсталације, објекат предметне школе је препознат као приоритет.
„71. Пројекат Clever cities - заједничко осмишљавање еколошких
решења прилагођених на локалном нивоу (3.466.603,00 динара).
Пројекат Clever cities - заједничко осмишљавање еколошких решења
прилагођених на локалном нивоу (Co-designing Locally tailored Ecological solutions
for Value added, socially inclusive Regeneration in Cities), који се финансира из
програма Европске комисије Horizon 2020 “Smart and Sustainable Cities – NatureBased Solutions” је део програма финасирања од Европске комисије у области
истраживања и иновација. Основни циљ овог пројекта је одрживо Коришћење
Природно Заснованих Решења (Nature-Based Solutions) за решавање проблема
са којима се суочавају градови у урбаним срединама.
Град Београд, је прихватио да буде град пратилац на пројекту и дана
19.07.2018. године, потписао је Уговор (GRANT AGREEMENT NUMBER — 776604
— CLEVER Cities) о приступању партнерству за реализацију пројекта Clever cities
- Co-designing Locally tailored Ecological solutions for Value added, socially inclusive
Regeneration in Cities. Партнери на реализацији овог пројекта у Србији су Град
Београд и невладина организација Центар за експерименте и урбане студије
(ЦЕУС).”
„72. Израда апликације „Моје дрво за град Београд“ (32.155.200,00
динара)
Секретаријат за заштиту животне средине обавља изворне и поверене
послове заштите и унапређења животне средине који се, између осталог, односе
на праћење квалитета животне средине, предузимање мера и управљање
активностима у областима утврђеним законом и другим прописима донетим на
основу закона.
Учествује у реализацији утврђене политике заштите и
унапређења животне средине у граду Београду, а кључни фактор у реализацији
активности једне модерне управе је примена модерних информационих и
телекомукационих технологија.”

III
На активности обухваћене Програмом коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине града Београда за 2019. годину, прибављена
је сагласност Министраства заштите животне средине број 401-00-00068/2019-02
од 17.01.2019. године и број 401-00-68/19-02 од 06.08.2019. године.
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IV
Ове Измене и допуне Програма се објављују у „Службеном листу града
Београда“ и на Интернет страници града.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 501-5793/19-Г – 14. август 2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Проф. др Зоран Радојичић,с.р.
Доставити:
- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за заштиту животне средине
- Секретаријату за финансије
- Секретаријату за информисање
- „Службеном листу града Београда“
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници
За тачност отправка
вршилац дужности подсекретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Младен Младеновић
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