
 

 

 

АКТ НА СНАЗИ 

ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

(„. Сл.лист града Београда“, број 12/2010) 
 

1.КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

*празне колоне у оквиру процене буџета биће дефинисане накнадно по покретању активности  

Ред. бр. 

активн. 

Активност Носиоци и 

учесници 

Извори 

финансирања 

Рокови 

имплементације 

Процена 

буџета 
(ЕУРО)* 

Резултат Средства провере  

Циљ 1.1 . Смањење нивоа загађења ваздуха-општи циљ 

Циљ 1.1.1 – Израда катастра загађивача ваздуха-специфичан 

Законодавно-политичке активности 

1.1.1.1  Успоставити катастар 

загађивача ваздуха (емисије) 

у складу  са Правилником и 

Упитником Агенције за 

заштиту животне средине РС 

(сарадња) 

ГО Савски венац, 

Град Београд-

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине 

Агенција за з.ж.с РС 

- 2010- - Регистар 

загађивача 

Број попуњених 

упитника  

Административно инспекцијске 

1.1.1.2.  

Евидентирање привредних 

делатности  и прикупљање 

постојеће документације о 

потенцијалним загађивачима 

на територији општине 

 

ГО Савски венац, 

Град Београд- 

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине 

Агенција за з.ж.с 

Стручна институција 

за израду катастра 

Надлежна инспекција 

- 2011- - Евидентиране 

привредне 

делатности 

Документација 

Техничко-технолошке 

1.1.1.3. Израда катастра загађивача 

ваздуха за територију 

општине 

 

 

 

 

ГО Савски венац, 

Град Београд- 

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине 

Агенција за з.ж.с 

Стручна институција 

за израду Катастра 

 

 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални 

 

 

 

2011-  Оперативни 

катастар са 

подацима о 

емисијама, 

врстама и 

билансима 

Доступност 

катастра 



Ред. бр. 

активн. 

Активност Носиоци и 

учесници 

Извори 

финансирања 

Рокови 

имплементације 

Процена 

буџета 

(ЕУРО)* 

Резултат Средства провере  

Циљ 1.1.2.  Смањење штетних утицаја на ресурсе и здравље људи 

Административне и инспекцијске активности 

1.1.2.1. Примена закона о процени 

утицаја на ж.с. за пројекте за 

које одобрење радова издаје 

надлежни градски  орган 

Орган јединице 

локане самоуправе-

Град Београд 

инспекција 

- континуирано - Спровођење мера 

из Студије о 

процени утицаја на 

ж.с.у складу са 

законском 

регулативом 

Инспекцијски 

надзор 

1.1.2.2 Спровођење Закона о 

стратешкој процени утицаја 

на животну средину 

приликом давања сагласности 

на Планове и Програме који 

се односе на развојне и друге 

програме 

Орган јединице 

локане самоуправе-

Град Београд 

инспекција 

- континуирано - Спровођење мера 

у складу са 

законском 

регулативом 

Документација, 

сагласност 

1.1.2.3.  

Прибављање интегрисане 

дозволе за рад нових и 

постојећих постројења у 

складу са Законом 

 

Нова и постојећа 

постројења, 

надлежни орган за 

издавање дозволе, 

Орган надлежан за 

инспекцијски 

надзор 

законска 

обавеза 

континуирано  Интегрисана 

дозвола -донета у 

форми решења 

Документација са 

утврђеним 

условима којима се 

гарантује да такво 

постројење или 

активност 

одговарају 

захтевима 

предвиђеним овим 

законом 

1.1.2.4. Предузимање мера 

систематског праћења 

квалитета ваздуха смањењем 

загађења ваздуха загађујућим 

материјама код правних и 

физичких лица  

Индустрије на 

посматраном 

подручју 

Потенцијални 

и постојећи 

загађивачи 

(законска 

обавеза) 

континуирано  Примена мера за  

смањење 

загађења 

План систематског 

праћења емисије и 

имисије,Уговор са 

овлашћеном 

организацијом за  

мерење 

Законодавно политичке активности 

1.1.2.5 Увођење ИСО 14 000 код 

регистрованих привредних 

делатности 

 

Регистроване 

привредне 

делатности 

 

Републички 

Сопствени 

извори 

прив.дел. 

континуирано  Примењен  

стандард 

Документација о 

спроведеном 

систему 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.6 Редовно информисање 

јавности  о стању,  

предузетим мерама и 

побољшањима  у циљу  

смањења загађења ваздуха 

ГО Савски венац 

Град Београд- 

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине 

Републички, 

градски, 

локални  

 

континуирано  Примена архуске 

конвенције 

Евиденција о 

плану рада и 

спроведеним 

кампањама 

Техничко технолошке активности 

1.1.2.7  

Побољшање технолошког 

процеса на местима 

индентификованог 

прекорачења емисије 

 

Привредне 

делатности  

регистроване у 

катастру загађивача 

или регистру 

делатности 

Републички 

Сопствени 

извори 

прив.дел 

2010-  Побољшан 

технолошки 

процес услед  

примене плана  

План  активности 

за побољшање 

1.1.2.8  

Израда    Студије о  утицају 

фактора животне средине на 

здравље становника општине 

Савски венац 

 

ГО Савски венац 

ГЗЈЗ 

Локални 2010- 20000 Урађена студија Квалитативне и 

квантитативне 

анализе здравља 

грађана 

укључујући и 

факторе животне 

средине 



2 ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

 

 

 

                                                 

 

 

Ред. бр. 

активн. 

Активност Носиоци и 

учесници 

Извори 

финансирања 

Рокови 

имплементације 

Процена 

буџета 

(ЕУРО)* 

Резултат Средства провере  

Циљ 2.1 – УПРАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

Циљ 2.1.1 – Усвајања Нацрта закона о заштити и унапређењу зелених површина 

Законодавно-политичке активности 

2.1.1.1 Подршка усвајању Нацрта 

закона о заштити и 

унапређењу зелених 

површина 

Министарство за 

заштиту животне 

средине и прост. 

Планирање; 

Град Београд; 

Градска управа; 

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине; 

ГО Савски венац 

- 2010 - Усвојен закон о 

заштити и 

унапређењу 

зелених 

површина 

Одлука објављена 

у Сл. Гласнику РС 

Циљ 2.1.2 – Формирање дирекције за зелене површине града Београда 

Законодавно-политичке активности 

2.1.2.1 Подршка формирању 

Дирекције за зелене 

површине Београда 

Град Београд; 

Градска управа; 

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине; 

ГО Савски венац 

Градски 2011 - Формирана 

Дирекција за 

зелене површине 

Одлука објављена 

у Сл.листу града 

Београда 

2.1.2.2 Иницијатива  за одређивање 

одговорног инжењера 

пејзажне архитектуре
1
 за 

подручје општине 

Град Београд; 

ГО Савски венац 

Градски, 

локални 

2010 -  - Одређен 

дипл.инж.пејз.арх 

на месту 

одговорног пејз. 

архитекте за ГО 

Савски венац 

Одлука објављена 

у Сл.листу града 

Београда 



 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 

бр. 

активн

ости 

Активност Носиоци и 

учесници 

Извори 

финансирања 

Рокови 

имплементације 

Процена 

буџета 

(ЕУРО)* 

Резултат Средства провере  

Циљ 2.1.3 – Формирање катастра (ГИС) зелених површина Београда 

Законодавно-политичке активности 

2.1.3.1 Подршка формирању 

Катастра зелених површина 

Београда 

Град Београд; 

Градска управа; 

ЈКП «Зеленило 

Београд» 

Градски 2014 - ГИС зелених 

површина 

Београда 

Годишњи 

извештаји 

Техничко-технолошке активности 

2.1.3.2 Формирање архиве 

документације о зеленим 

површнама на територији ГО 

Савски венац 

ГО Савски венац  

Градски, 

локални 

2012-  Документациона 

основа о зеленим 

површинама на 

територији ГО 

Општинска 

Одлука 

Административне и инспекцијске активности 

2.1.3.3 Предлог за давање званичних 

назива постојећим зеленим 

површинама за које се 

користи више радних назива 

ГО Савски венац  

Градски, 

локални 

2010-  Озваничен назив 

појединих 

зелених 

површина ГО 

Одлука објављена 

у Сл.листу града 

Београда 

Циљ 2.1.4 – Отворена сарадња са грађанима, приватним, невладиним и непрофитним организацијама 

Законодавно-политичке активности 

2.1.4.1 Омогућити да грађани, 

приватне, невладине и 

непрофитне организације 

изразе своје мишљење и узму 

удела у доношењу битних 

одлука по питању зелених 

површина 

ГО Савски венац 

Доносиоци 

одлука  

 

Градски, 

локални 

2010-  Постављена  

анкета на сајту,  

контакт и 

канцеларија за 

сарадњу (е-маил 

адреса, смс,)  

организовање 

трибина,презента

ција 

Бр. Анкетираних 

грађана; 

пласираних 

информација 

путем  трибина и 

различитих медија; 

 бр. приспелих 

мишљења  



 

 

 

 

 

Редн.бр. 

активн. 

Активност Носиоци и 

учесници 

Извори 

финансирања 

Рокови 

имплементације 

Процена 

буџета 

(ЕУРО)* 

Резултат Средства провере  

ЦИЉ 2.2 – УРЕЂЕНЕ И ОДРЖАВАНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

Циљ 2.2.1 – Реконструкција неадекватно уређених и деградираних зелених површина 

Законодавно-политичке активности 

2.2.1.1 Иницирање пооштравања 

казнених мера за штете 

проузроковане несавесним 

понашањем грађана и 

стручњака, као и њихово 

спровођење 

Град Београд; 

ГО Савски 

Венац 

- 2010- - Доношење новог 

сета казнених 

мера. 

Решење објављено 

у Сл. Гласнику 

града Београда 

Административне и инспекцијске активности 

2.2.1.2 Обезбеђивање нових видова 

финансирања 

реконструкције и 

одржавања зелених 

површина 

ГО Савски венац Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

континуирано - Прикупљена 

средства за 

уређене и 

одржаване зелене 

површине на 

територији ГО 

Решење о 

наменском 

коришћењу 

обезбеђених 

средстава 

2.2.1.4 Уклањање привремених 

објеката са зелених 

површина 

Град Београд; 

ГО Савски венац 

Власници 

објеката 

континуирано  Уклоњени 

привремени 

објекти са 

зелених 

површина 

Решење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2   Процена буџета обрачуната је на основи цене реализације 1м2 парковске површине која износи 40 еура и цене израде пројектне документације која износи 10% од укупне вредности 

реализације. 

Техничко-технолошке активности 

2.2.1.5 Иницијатива за 

Реконструкција парка Луке 

Ћеловића (парк код 

Економског факултета) што 

подразумева: 

 расписивање конкурса,  

 израду Пројектне 

документације, 

 иницирање враћања 

саобраћајне трасе 

Каменичке улице и 

 реализацију решења према 

Пројектној документацији 

Град Београд, 

Пројектантска и 

извођачка 

предузећа (јавна 

комунална или 

приватна) ГО 

Савски венац; 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2011- 450.000
2
 Уређена зелена 

површина 

Пријем изведеног 

стања и давање 

употребне 

дозволе 

2.2.1.6 

 

Иницијатива за  изменом 

ДУП-а -прелазак земљишта 

из „Јавног“ у „остало 

земљиште“ за  парк код 

Партизановог  стадиона  

-Иницијатива за 

Реконструкцију парка код 

Партизановог стадиона, што 

подразумева: 

 израду Пројктне 

документације, 

 реализацију решења према 

Пројектној документацији 

Град Београд, 

Пројектантска и 

извођачка 

предузећа (јавна 

комунална или 

приватна) ГО 

Савски венац; 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2013- 1.100.000 Уређена зелена 

површина 

Пријем изведеног 

стања и давање 

употребне 

дозволе 



 

 

 

 

2.2.1.7 

 

Иницијатива за  изменом 

ДУП-а -прелазак земљишта 

из „Јавног“ у „остало 

земљиште“ за  парк код 

Звездиног  стадиона -

Иницијатива за 

Реконструкцију парка код код 

Звездиног стадиона, што 

подразумева: 

 израду Пројктне 

документације, 

 реализацију решења према 

Пројектној документацији 

Град Београд; 

Пројектантска и 

извођачка 

предузећа (јавна 

комунална или 

приватна) ГО 

Савски венац; 

 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2011- 220.000 Уређена зелена 

површина 

Пријем изведеног 

стања и давање 

употребне дозволе 

2.2.1.8 

 

Иницијатива за 

Реконструкцију Савског кеја, 

што подразумева: 

 формирање пешачке стазе 

одвојено од постојеће 

бициклистичке, 

 подизање дрвореда, 

 постављање мобилијара 

Град Београд; 

Пројектантска и 

извођачка 

предузећа (јавна 

комунална или 

приватна) ГО 

Савски венац; 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2011- 132.000 Уређена зелена 

површина у 

приобаљу Саве 

Пријем изведеног 

стања и давање 

употребне дозволе 

2.2.1.9 

 

Иницијатива за 

Реконструкцију парк-шуме 

Бенцион Були, што 

подразумева: 

 санитарну сечу 

 постављање мобилијара... 

ГО Савски 

венац; 

Пројектантска и 

извођачка 

предузећа (јавна 

комунална или 

приватна) 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2011-  Уређена парк 

шума  Бенцион 

Були 

Пријем изведеног 

стања и давање 

употребне дозволе 

2.2.1.10 

 

Уређење и активирање летње 

позорнице у Топчидеру: 

 израда Пројекта; 

 реализација по пројекту 

Градска управа 

ГО Савски 

венац; 

Пројектантска и 

извођачка 

предузећа (јавна 

комунална или 

приватна) 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

 

 

2015  Нова зелена 

површина са 

могућностима 

одвијања 

културних 

активности 

Пријем изведеног 

стања и давање 

употребне дозволе 



2.2.1.11 Интензивирање одржавања 

зелених површина дуж 

аутопута, булевара на 

територији општине, 

посебно обнова дрвореда  у 

Бул. Кнеза Александра 

Карађорђевића  

ГО Савски 

венац; 

ЈКП «Зеленило 

Београд» 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

континуирано  Уређене зелене 

површине дуж 

аутопута и 

булевара на 

територији ГО 

Пријем 

изведеног стања; 

Комунална 

инспекција 

2.2.1.12. Иницијатива за израду 

пројекта санације и 

реконструкције у оквиру 

Топчидерског парка 

ГО Савски 

венац; 

ЈКП «Зеленило 

Београд» 

ЈКП Београд 

воде 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2010-  Извршена 

санација и 

реконструкција 

парка и враћање 

реке 

Топчидерке у 

њен 

ток(очишћени 

каналци,пуњење 

језераца 

природном 

водом) 

Реализован 

пројекат 

Пријем 

изведеног стања 

2.2.1.13. Иницијатива за уређењем и 

двојним коришћењем 

унутрашњих дворишта 

компактних блокова 

-подизање свремених 

форми зеленила као 

нпр.џепни паркови,кровно 

и вертикално зеленило 

 

ГО Савски 

венац; 

Скупштине 

станара 

ГО Савски 

венац 

Скупштине 

станара 

2010-1014  Уређена 

унутрашња 

дворишта 

компактних 

блокова,подигн

уте савремене 

форме зеленила 

Извештај о 

реализацији 

 

2.2.1.14. Иницирање пилот 

пројеката: 
- за активну Зелену 

инфраструктуру 

- за зелени Савски 

венац- 

- зелени коридори као 

изолатори и 

пречишивачи 

ГО Савски 

венац 

Академске 

институције, 

стручне куће 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2010-2014  Покретање и 

реализација 

пилот пројеката 

Извештај о 

реализацији 

 



 

Циљ 2.2.2 – Интензивније одржавање зелених површина 

Административне и инспекцијске активности 

2.2.2.1 

Провер

ити по 

списку 

Стамбе

но 

комнал

ног 

Предлог за Обезбеђивање 

старетеља над зеленим 

површинама за које до сада 

није одређен старатељ 

Град Београд; 

Секретаријат за 

комуналне и 

стамбене 

послове; 

ГО Савски венац 

 2010-  Одређен 

старатељ над 

зеленим 

површинама 

Градска Одлука 

2.2.2.2 Иницијатива за обезбеђивање 

надзора над зеленим 

површинама 

ГО Савски венац  2010-  Обезбеђен 

Надзор  

Општинска одлука 

Законодавно-политичке активности 

2.2.2.3 Доношење одлуке  о мерама 

за сузбијање и уништавање  

алергених коровских врста 

(амброзија) 

ГО Савски венац Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2010-  Основано 

координационо 

тело 

Донета одлука, 

примена мера 

Техничко-технолошке активности- 

2.2.2.4 Покретање иницијативе за 

обезбеђивање јасне 

сигнализације ка зеленој 

површини и унутар исте 

 

Град Београд 

ГО Савски венац 

ЈКП «Зеленило 

Београд»; 

Туристичка 

организација 

града Београда 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

Туристичка 

организација 

града Београда 

2010-  Постављене 

информационе 

табле  

Пријем изведеног 

стања 

2.2.2.5 Чишћење зелених површина 

и сузбијање алергених 

врста(амброзије) 

Град Београд 

ГО Савски венац 

ЈКП «Зеленило 

Београд»; 

 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални 

2010-  Очишћена 

територија 

општине од  

амброзије 

Извештај 

надлежне 

инспекције 

Циљ 2.2.3 - Подизање свести различитих структура и нивоа власти, као и грађана 

2.2.3.1 Организовање трибина, 

изложби, пропагандног 

материјала и др. на тему 

значаја зелених површина за 

квалитет живота у граду: 

 

ГО Савски 

венац; 

Туристичка 

организација 

града Београда 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

Сукцесивно  Смањен 

вандализам; 

спречавање 

изградње на 

зеленим 

површинама 

Повећање зелених 

површина на 

територији ГО 



 

 

 

 

 

 

 

Редн.бр. 

активн. 

Активност Носиоци и 

учесници 

Извори 

финансирања 

Рокови 

имплементације 

Процена 

буџета 

(ЕУРО)* 

Резултат Средства провере  

ЦИЉ 2.3 - УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НИВОУ ГРАДА, А САМИМ ТИМ И НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

Циљ 2.3.1 – Подизање нових зелених површина 

Законодавно-политичке активности 

2.3.1.1 Активно учешће у изради 

плана детаљне регулације за 

зелене површине на 

територији општине: 

(иницирање израде) 

 

ГО Савски 

Венац; 

Планерска 

предузећа (јавна 

или приватна) 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2011-  Аналитички 

дефинисане 

зелене површине 

у функцији 

система зелених 

површина 

општине и града 

Усвојен План и 

објављен у Сл. 

Листу града 

Београда 

2.3.1.2 Активно учешће у изради 

плана за подручје Савског 

амфитеатра: 

 иницијатива за планирање 

нових парковских 

површина; 

 обезбеђивање земљишта 

за нове зелене површине 

ГО Савски 

Венац; 

Планерска 

предузећа (јавна 

или приватна) 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2011-  Планирана нова 

зелена површина 

Усвојен План и 

објављен у Сл. 

Листу града 

Београда 

2.3.1.3 Иницирање обезбеђивања 

права приступа 

ГО Савски венац Градски 2012  Повећање 

зелених 

површина у 

функцији 

рекреације 

становника ГО 

Одлука објављена 

у Сл.листу града 

Београда 

2.3.1.4 Иницирање набавке 

земљишта за нове зелене 

површине
i
 

ГО Савски венац Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

Сукцесивно  Обезбеђено 

земљиште за нове 

зелене површине 

Унос у катастар 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редн.бр. 

активн. 

Активност Носиоци и 

учесници 

Извори 

финансирања 

Рокови 

имплементације 

Процена 

буџета 

(ЕУРО)* 

Резултат Средства провере  

Циљ 2.3.2 – Уређење малих јавних запуштених простора 

Техничко-технолошке активности 

2.3.2.1 Иницирање уређења и 

двојног корићења 

унутрашњих дворишта 

компактних блокова: 

 израда пројекта; 

 обезбеђивање 

финансијских 

средстава; 

 реализација 

ГО Савски 

венац 

Међународни, 

републички, 

градски, 

окални  

 

Сукцесивно до 

2020 

 Уређена 

унутрашња 

дворишта 

компактних 

блокова 

Пријем 

изведеног стања 

2.3.2.2 Подизање савремених 

форми зелених површина 

као што су: „џепни 

паркови“, кровно и 

вертикално зеленило, и 

др. 

ГО Савски 

венац 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

Сукцесивно до 

2020 

 Нове зелене 

површине 

Пријем 

изведеног стања 



 

 

                                                 

3 ЧВРСТИ ОТПАД  

 

Редн.бр

активн. 

Активност Носиоци и 

учесници 

Извори 

финансирања 

Рокови 

имплементаци

је 

Процена 

буџета 

(ЕУРО)* 

Резултат Средства провере  

Циљ 3.1– ИДЕНТИФИКАЦИЈА СТАЊА И ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ГЕНЕРАТОРИМА ОТПАДА И ВРСТАМА ОТПАДА 

Циљ 3.1.1 – Формирање катастра опасног и комуналног отпада на територији општине 

Законодавно-политичке активности 

3.1.1.1 Израда катастра загађивача 

за комунални и опасан 

отпад (пожељно у саставу 

интегралног катастра 

загађивача) 

ГОСавски венац; 

Агенција за 

заштиту животне 

средине; 

Град Београд, 

Градска управа, 

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине; 

Потенцијални 

загађивачи;  

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2010-2011 150.000,00 Формирање 

базе података, 

формирање 

софтвера за 

евидентирање и 

праћење 

продукције и 

продаје отпада 

Усвајање 

катастра од 

стране 

надлежних 

институција 

(Скупштине 

општине; 

Агенције за 

заштиту животне 

средине) 

Административне и инспекцијске активности 

3.1.1.2 Евидентирање привредних 

субјеката, складишта, 

стамбених зона, 

транспортних рута, 

институција за здравствене 

и друге делатности на 

територији општине, као и 

њиховог положаја и 

међусобног односа 

 

 

 

 

 

ГО Савски Венац;  

Агенција за 

заштиту животне 

средине; 

Стручна 

институција за 

израду катастра 

загађивача; 

 2010- / / / 



                                                                                                                                                                                                                         
Техничко-технолошке активности 

3.1.1.3 Прикупљање постојеће 

документације  о 

потенцијалним загађивачима 

на територији општине Савски 

Венац 

 

ГО Савски Венац; 

Представници 

потецијал. загађивача; 

Стручна инстиуција  

 2010- / / / 

3.1.1.4 Обрада и систематизација 

постојећих података о 

потенцијалним загађивачима; 

Теренски рад на, прикупљању 

података о врсти делатности и 

примењеној технологији и др.  

  

Стручна институција; 

Представници 

потенцијалних 

загађивача  

  / / / 

3.1.1.5 Евидентирање испуста за 

сваки потенцијални загађивач 

и за сваки од евидентираних 

отпадних токова, као и 

третману отпадних токова 

 

Представници 

потенцијал.загађ.  

Стручна институција 

за израду Катастра 

загађивача; 

  /  / 

3.1.1.6 Израда регистра: загађивача, 

испуста, загађујућих материја 

Представници 

потенцијал.загађ.;  

Стручна инстиуција 

за израду Катастра; 

Агенција за заштиту 

животне средине 

  /  / 

3.1.1.7 Израда софтвера за 

евидентирање и 

систематизацију података 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручна инстиуција 

за израду катастра 

загађивача; 

 

 

 /  / 



                                                                                                                                                                                                                         

Редн. бр. 

активн. 

Активност Носиоци и учесници Извори 

финансирања 

Рокови 

имплементац

ије 

Процена 

буџета 

(ЕУРО)* 

Резултат Средства провере  

Циљ 3.1.2– Процена утицаја на животну средину постојћих евидентираних загађивача на територији општине 

Административне и инспекцијске активности 

3.1.2.1 Израда Процена утицаја 

затеченог стања за све 

објекте који по закону 

подлежу овој обавези 

Генератори отпада; 

Градска управа- 

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине; 

Министарство 

заштите животне 

средине и 

просторног 

планирања. 

ГОСавски венац; 

 

Генератори 

отпада на  

територији 

општине 

2010-2012 7.740,00 

по објекту 

Сагласност на 

Студију о 

процени 

утицаја(мерама 

које се 

предузимају или 

се требају 

предузети за 

неутралзацију 

негативних 

ефеката) 

 

 

Решење  

издато од стране 

надлежног 

Градског или 

Републичког 

органа 

Циљ 3.1.3– Дефинисање својстава отпада који се генерише на територији општине 

Техничко технолошке активности 

3.1.3.1 Карактеризација и 

категоризација отпада на 

територији општине 

 

Генератори 

отпада; 

Стручне 

институције за 

категоризацију и 

карактеризацију  

отпада. 

Генератори 

отпада 

2010-2011 300,00 по 

узорку 

Подаци о 

врстама и 

својствима 

отпада који се 

генерише на 

територији 

општине 

Решења о 

карактеру и 

категорији 

отпада 

3.1.3.2 Израда каталога опасног   

отпада 

Генератори 

отпада; 

Стручна 

институција;  

 

 

 

Генератори 

отпада 

 

2010-2011 

 

 

 

 

 

3.000,00 

по 

генаратор

у отпада 

Систематизациј

а података о 

отпаду и 

усвајање 

каталошког 

броја за сваку 

врсту отпад(ЕУ) 

 

 

 

Усвајање 

каталога отпада 

од надлежног 

органа 



                                                                                                                                                                                                                         

Редн. 

бр. 

активн. 

Активност Носиоци и 

учесници 

Извори 

финансирања 

Рокови 

имплементаци

је 

Процена 

буџета 

(ЕУРО)* 

Резултат Средства провере  

ЦИЉ 3.2– УПРАВЉАЊЕ ТОКОВИМА КОМУНАЛНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

Циљ 3.2.1– Формирање админстративне и техничке инфраструктуре за управљање токовима отпада на територији општине 

Законодавно-политичке активности 

3.2.1.1 Израда плана управљања 

отпадом на територији 

општине 

ГО 

Савски Венац 

Стручне 

институције 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2010 - 2012 70.000,00  Дефинисање 

мера за 

решавање 

проблема 

идентификован

их у првим 

фазама израде 

плана 

 

 

Усвајање плана 

управљања 

отпадом од 

надлежног 

Министарства 

3.2.1.2 Израда планова  управљања 

отпадом за сваки 

појединачни генератор 

отпада на територији 

општине 

Генератори 

отпада,  

Стручне 

институције 

Генератори 

отпада 

2010-2012 40.000,00 Дефинисање 

мера за 

решавање 

проблема на 

нивоу 

генератора 

 

 

Усвајање плана 

управљања 

отпадом од 

надлежног 

Министарства 

Административне и инспекцијске активности 

3.2.1.3 Израда плана распореда 

прихватних станица за 

опасан отпад из комуналног 

отпада (батерије, спрејови и 

сл.) 

ГО 

Савски Венац – 

Надлежна служба 

за планове 

Локални 2010 25.000,00 Дефинисање 

локација 

прихватних 

станица за 

опасан отпад из 

комуналног  

отпада 

(батерије, 

спрејови и сл.) 

 

 

Усвајање плана 

од стране 

Скупштине 

Општине 



                                                                                                                                                                                                                         

Техничко-технолошке активности 

3.2.1.4 Иницијатива за 

изградњу прихватних 

станица за опасан отпад из 

комуналног отпада 

ГО Савски венац Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2012- _ Обезбеђивање 

локација за 

безбедно 

привремено 

прихватање 

опасног отпада 

Прихваћена 

иницијатива од 

надлежних  

 

3.2.1.5 Иницијатива за изградњу 

подземних прихватних 

станица за мешани 

комунални отпад 

Град Београд,  

ГО Савски венац 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2011-2014 52.600,00 Изграђене 

подземне 

прихватне 

станице 

Прихваћена 

иницијатива од 

надлежних; 

Извештај о 

реализацији 

Циљ 3.2.2– Информисање грађана и остваривање узајамне комунаикације о стању у управљању отпадом 

Законодавно-политичке активности 

3.2.2.1 Информисање грађана кроз 

ел.билтен, промо материјал, 

Медије wеб сите,е-маил  

контакт адреса, 

Организација трибина и 

предавања; 

ГО Савски венац 

 

Локални континуирано - Контакт и боље 

релације са 

грађанима 

Боље разумевање 

мера и већа 

подршка од 

стране грађана 

ЦИЉ 3.3- УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА СЕЛЕКЦИЈЕ, РАЗМЕНЕ И РЕЦИКЛАЖЕ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА 

Циљ 3.3.1– Промовисање значаја примарне селекције и смернице грађанима за прикупљање секундарних сировина   

Законодавно-политичке активности 

3.3.1.1 Дефинисање циљева 

примарне селекције 

секундарних сировина 

Го Савски Венац, 

ЈП «Градска 

Чистоћа» 

Републички, 

градски, 

локални 

2011- - Усвајање 

редоследа 

поступака са 

секунд. сиров. 

Ефикаснија 

реализација 

планираних 

активности 

3.3.1.2 Креирање кампање за 

представљање и 

популарисање прогама 

примарне селекције 

Општина Савски 

Венац; 

Стручна кућа; 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2011- 25.000,00 Боља 

комуникација и 

разумевање од 

директних 

учесника у 

акцији 

Резулти одзива у 

прикупљању 

секундарних 

сировина 



                                                                                                                                                                                                                         

3.3.1.3 Спровођење кампање за 

представљање и 

популарисање програма 

примарне селекције и 

едукација грађања 

/ / /  Већа 

ефикасност у 

прикупљању 

секундарних 

сировина 

(количине и 

број 

компоненти) 

/ 

3.3.1.4 Рекламна кампања (ТВ 

станице, новинске куће, 

радио станице, билборди, 

табле са позитивним 

порукама о рециклажи) 

/ / /  / / 

3.3.1.5 Едукација деце и младих 

о значају примарне 

селекције 

/ / /  / / 

3.3.1.6 Едукација одраслих о 

значају примарне селекције 

/ / /  / / 

Циљ 3.3 .2– Успостављање административне и техничке инфрструктуре за управљање секундарним сировинама 

Административне и инспекцијске мере 

3.3.2.1 Формирање базе података о 

сеундарним сировинама и 

корисницима секундарних 

сировина 

Општина Савски 

венац; 

ЈП «Градска 

чистоћа; 

Град Београд 

Локални, 

Градски 

 

2011 10,000,00 Лакша 

комуникација 

између 

генератора 

секундарних 

сировина, и 

корисника 

истих 

Проширење 

тржишта 

секундарних 

сировина 

3.3.2.2 Усвајање процедуре за 

валоризацију секундарних 

сировина из отпада 

Општина Савски 

венац; 

Град Београд; 

Локални, 

Градски 

 

2011 - Економска и 

еколошка 

оправданост 

сел. 

Побољшање 

економске 

ефик.тржишта 



                                                                                                                                                                                                                         

3.3.2.3 Израда и усвајање плана 

размешатаја рециклажних 

острва и рециклажних 

дворишта 

Општина Савски 

венац; 

ЈП «Градска 

чистоћа; 

Град Београд 

Локални, 

Градски 

 

2011-2012 12.000,00 Систематизациј

а у прикупљању 

и транспорту 

секундарних 

сировина  

- 

3.3.2.4 Дефинисање лоација и 

термина за прихватање 

кабастог отпада 

Општина Савски 

венац; 

ЈП «Градска 

чистоћа; 

Град Београд 

Локални, 

Градски 

 

2011-2012 7.000,00 Систематизациј

а у прикупљању 

и транспорту 

кабастог отпада 

- 

3.3.2.5 Дефинисање процедуре и 

локација за прихват 

електронског отпада 

Општина Савски 

венац; 

ЈП «Градска 

чистоћа; 

Град Београд 

Локални, 

Градски 

 

2011-2012 7.000,00 Систематизациј

а у прикупљању 

и транспорту 

електронског 

отпада; Већи 

одзив грађана 

- 

Техничко-технолошке мере 

3.3.2.6 Изградња подземних 

прихватних станица за 

појединачне секундарне 

сировине (текстил, ПЕТ 

боце, лименке и сл.) 

Општина Савски 

венац; 

ЈП «Градска 

чистоћа; 

Град Београд 

Локални, 

Градски 

 

2011-2012 40.000,00 Повећана 

ефикасност 

сакупљања 

секундарних 

сировина, без 

нарушавања 

основне 

естетике 

простора 

- 

3.3.2.7 Набавка контејнера за 

прикупљање примарно 

селектованих секундарних 

сировина и формирање 

већег броја „рециклажних 

острва“ у гушће насељеним 

зонама 

Општина Савски 

венац; 

ЈП «Градска 

чистоћа; 

Град Београд 

Међународни, 

републички, 

градски, 

локални  

 

2011-2012 500,00 по 

контејнеру 

Повећање 

ефеката 

примарне 

селекције и већа 

чистоћа и 

хигијена улица 

и целе општине 

- 

 
Напомена: Надлежна Министарства су: Министарство заштите животне средине и просторног планирања и Министарство здравља 

 



                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

4 БУКА 

Редн.бр. 

активн. 

Активност Носиоци и 

учесници 
Извори 

финансирања 
Рокови 

имплементације 
Процена 

буџета 
(ЕУРО)* 

Резултат Средства провере  

Циљ 4.1 Обезбеђење дозвољених нивоа буке  
Циљ 4.1.1 Израда катастра извора буке  
Административно-инспекцијске  активности 
4.1.1.1 Припрема Предлога о 

изради Катастра извора буке 

на територији општине 

Савски венац 

ГО Савски венац за 

заштиту животне 

средине 

- 2010. - Припремљен 

Предлог  о 

изради Катастра 

извора буке на 

територији 

општине Савски 

венац 

 

Доступност  

Предлога  о изради 

Катастра извора 

буке на територији 

општине Савски 

венац 

Законодавно-политичке активности 
4.1.1.2. Усвајање  Предлога о 

изради Катастра извора буке 

на територији општине 

Савски венац 

ГО Савски венац - 2010. - Усвојен Предлог  

о изради Катастра 

извора буке на 

територији 

општине Савски 

венац 

Општинска одлука 

о усвајању   

Предлога  о изради 

Катастра извора 

буке на територији 

општине Савски 

венац 

 
Техничко-технолошке активности 
4.1.1.3. Израда катастра  извора 

буке на територији општине 

Савски венац 

Градски завод  за 

јавно здравље 

Београд 

Републички, 

градски, 

локални, 

међународни 

2010.-2011 8.000 Урађен  катастар  

извора буке на 

територији 

општине Савски 

венац 

Доступност  

катастра  извора 

буке на територији 

општине Савски 

венац 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

Циљ 4.1.2.  Мониторинг буке на територији општине 
Административно-инспекцијске 

4.1.2.1 Припрема Предлога за израду 

Плана мониторинга буке на 

општини Савски венац 

ГО Савски венац  - 2011.-  Припремљен 

Предлог   за 

израду Плана 

мониторинга 

буке на општини 

Савски венац 

Доступност  

Предлога   за 

израду Плана 

мониторинга буке 

на општини 

Савски венац 

 

Законодавно-политичке активности 

4.1.2.2 Усвајање   Предлога за 

израду Плана мониторинга 

буке на општини Савски 

венац 

ГО Савски венац - 2011.- - Усвојен Предлог   

за израду Плана 

мониторинга 

буке на општини 

Савски венац 

Општинска одлука 

о усвајању   

Предлога   за 

израду Плана 

мониторинга буке 

на општини 

Савски венац 

 

4.1.2.3 Усвајање  Плана мониторинга 

буке на општини Савски 

венац 

ГО Савски венац - 2011.- - Усвојен  План 

мониторинга 

буке на општини 

Савски венац 

Општинска одлука 

о усвајању  Плана 

мониторинга буке 

на општини 

Савски венац    

 

Техничко-технолошке  активности 

4.1.2.4 Израда  Плана мониторинга 

буке на општини Савски 

венац (са нагласком на 

повећање броја мерних места 

у односу на садашњи број) 

Градски завод  за 

јавно здравље 

Београд 

Републички, 

градски, 

локални, 

међународни 

2011.- 2.000 Урађен   План 

мониторинга 

буке на општини 

Савски венац 

Доступност   

Плана 

мониторинга буке 

на општини 

Савски венац  

 

4.1.2.5 Мониторинг буке на општини 

Савски венац 

Градски завод за 

јавно здравље 

Београд 

Републички, 

градски, 

локални, 

међународни 

2011.- У 

зависности 

од плана 

Континуирани 

мониторинг буке 

на општини 

Савски венац 

 

 

 

Годишњи 

извештаји о 

мониторнгу буке 



                                                                                                                                                                                                                         

Циљ 4.1.3.  Примена мера за заштиту  од буке 

Административно-инспекцијске 

4.1.3.1 Припрема Предлога мера 

за заштиту од буке на 

Општини Савски венац 

ГО Савски венац  

Градски завод за 

јавно здравље 

Београд 

Републички, 

градски, 

локални, 

међународни 

2011- 2.000 Припремљен 

Предлог мера за 

заштиту од буке 

на Општини 

Савски венац 

Доступност  

Предлога мера за 

заштиту од буке 

на Општини 

Савски венац 

Законодавно-политичке активности 

4.1.3.2 

 

 

 

 

Усвајање   Предлога  мера 

за заштиту од буке на 

општини Савски венац 

ГО Савски венац - 2011- - Усвојен 

Предлог мера за 

заштиту од буке 

на општини 

Савски венац 

Општинска 

одлука о 

усвајању   

Предлога мера за 

заштиту од буке 

на општини 

Савски венац 

Техничко-технолошке  активности 

4.1.3.3 Спровођење мера  за 

заштиту од буке на 

Општини Савски венац 

(постављање зелених 

појаса или других препрека 

за простирање звучних 

таласа) 

 

ГО Савски венац, 

градске 

инспекцијске 

службе 

Републички, 

градски, 

локални, 

међународни 

2010.- 2014. У 

зависност

и од врсте 

мера 

Имплементиран

е мере за 

заштиту од буке  

Мониторинг буке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                         

 

 

5 КАЛИТЕТ ВОДА И ВОДНИХ РЕСУРСА 

 

Редн.бр. 

активн. 

Активност Носиоци и 

учесници 

Извори 

финансирања 

Рокови  

имплементације 

Процена 

буџета 

(ЕУР)* 

Резултат Средства 

провере  

5.1 −  УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ РЕСУРСИМА И КВАЛИТЕТОМ ВОДА 

5.1.1 −  Израда и усвајање новог Закона о водама и одговарајућих подзаконских аката 

Законодавно-политичке активности 

5.1.1.1 Подршка изради и  

усвајању Закона о  водама 

и одговарајућаих 

подзаконска  акта 

Министарство за 

заштиту животне 

средине и 

просторно 

планирање; 

Министарство за 

пољопривреду, 

шумарство и 

водопривреду 

 

 

Републички 2010. Закон 

2012. 

подзаконска акта 

 

 

 

 

Усвојен Закон 

о водама и 

одговарајући 

правилници 

Одлука 

објављена у Сл. 

гласнику РС 

5.1.1.2 Сарадња са грађанима, 

установама, приватним, 

невладиним и 

непрофитним 

организацијама  при 

изради и усвајању  Закона 

о водама 

 

 

 

 

 

 

 

Управа за воде; 

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине; 

ГО Савски 

венаац 

Градски, 

локални 

2010.  Организовање 

јавних 

расправа, 

трибина,  

дебата, 

електронска 

комуникација 

Анкете грађана, 

извештавање 

локалних медија 



                                                                                                                                                                                                                         

 

Административно-инспекцијске активности 

5.1.2.1 Надзор над широм „Б“ 

зоном заштите 

водоснабдевања Београда 

на територији ГО Савски 

венац 

ЈКП „БВК“; 

ЈВП 

„Београдводе“; 

Управа за воде; 

Град Београд- 

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине; 

Комунална 

инспекција 

 

Градски стално  Извршен надзор 

над широм „Б“ 

зоном заштите 

водоснабдевања 

Годишњи 

извештај о  

квалитету 

животне 

средине Града 

Београда 

Техничко-технолошке активности  

5.1.2.2 Примена пројекта 

„Управљање отпадним 

уљима на територији 

Града Београда“ у циљу 

спречавања изливања 

опасних отпадних 

течности у земљиште, 

односно подземне воде 

Управа за воде; 

Град Београд- 

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине; 

Комунална 

инспекција; 

Технолошко-

металуршки 

факултет 

Градски 2010-2012.  Организовано 

сакупљање и 

прерада опасних 

отпадних 

течности  у 

Београду 

Годишњи 

извештај 

Секретаријата 

за заштиту 

животне 

средине 

 

Законодавно-политичке активности  

5.1.2.3 Информисање и 

образовање грађана 

(посебно младих) о 

потреби организованог 

сакупљања и прераде 

опасних отпадних 

течности 

Управа за воде; 

Град Београд- 

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине; 

ГО Савски 

венац; Школе 

Градски, 

локални 

стално  Подела 

брошура, 

предавања, 

трибине, 

емисије, 

објављивање 

чланака 

Анкете грађана., 

извештавање 

локалних медија 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         
 

Редн. бр. 

активн. 
Активност Носиоци и учесници Извори 

финансирања 

Рокови  

примене 

Процен

а буџета 

(ЕУР)* 

Резултат Средства 

провере  

5.1.3 −  Квалитет воде за пиће 

Административно-инспекцијске активности 

5.1.3.1 Надзор над квалитетом воде за 

пиће у домаћинствима, 

установама, школама, 

угоститељским објектима и 

пијацама на територији ГО  

Савски венац 

Служба санитарне 

контроле ЈКП „БВК“; 

Градски завод за јавно 

здравље; 

Управа за воде; 

Санитарна инспекција 

Градски стално  Анализе 

квалитета 

воде за пиће 

Месечни, 

полугодишњ

и и годишњи 

извештаји 

ових 

установа 

Техничко-технолошке активности  

5.1.3.2 Замена дотрајале водоводне 

дистрибутивне 

инфраструктуре на територији 

ГО Савски венац 

ЈКП „БВК“; 

Управа за воде; 

Комунална инспекција 

Градски стално  Замењена 

дотрајала 

водоводна 

дистрибутивн

а 

инфраструкту

ра 

 

Годишњи 

извештаји 

ЈКП „БВК“ и  

Управе за 

воде 

Законодавно-политичке активности 

5.1.3.3 Информисање и образовање 

грађана (посебно младих) о 

квалитету воде за пиће 

ЈКП „БВК“; 

Управа за воде; 

Град Београд- 

Секретаријат за заштиту 

животне средине; 

ГО Савски венац;  

Основне и средње школе 

 

 

 

 

 

 

 

Градски, 

локални 

стално  Подела 

брошура, 

предавања, 

трибине, 

емисије, 

објављивање 

чланака  

Анкете 

грађана, 

извештавање 

локалних 

медија 



                                                                                                                                                                                                                         

5.1.4 −  Квалитет површинских вода и пречишћавање отпадних вода 

Законодавно-политичке активности 

5.1.4.1 Подршка изради и усвајању 

емисионих стандарда 

квалитета за испуштање 

комуналних и индустријских 

отпадних вода у 

водопријемнике усклађених са 

директивама ЕУ 

Министарство за заштиту 

животне средине и 

просторно планирање; 

Министарство за 

пољопривреду, 

шумарство и 

водопривреду;  

Управа за воде 

 

 

Републички 2010-

2011.  

 Усвојени 

нови 

емисиони 

стандарди 

квалитета за 

испуштање у 

водопријемн

ике 

Одлука 

објављена у 

Сл. гласнику 

РС 

5.1.4.2 Информисање и образовање 

грађана (посебно деце) о 

квалитету површинских вода, 

односно неопходности 

одговарајућег пречишћавања 

комуналних и индустријских 

вода   

 

 

ЈКП „БВК“; 

Град Београд- 

Секретаријат за заштиту 

животне средине; 

ГО Савски венац;  

Основне и средње школе 

Градски, 

локални 

стално  Подела 

брошура, 

предавања, 

трибине, 

емисије, 

објављивање 

чланака  

Анкете 

грађана., 

извештавање 

локалних 

медија 

Административно-инспекцијске активности  

5.1.4.3 Надзор над количинама и 

квалитетом индустријских 

отпадних вода на територији 

ГО  

Савски венац 

Служба екологије, 

контроле и заштите ЈКП 

„БВК“; 

Републичка инспекција 

з.ж.с.; 

Републичка 

водопривредна 

инспекција; 

Управа за воде 

 

 

 

 

Републички, 

градски 

стално  Измерене 

количине и 

анализиран 

квалитет 

индустријски

х отпадних 

вода 

Месечни, 

полугодишњ

и и годишњи 

извештаји 

ових 

установа 



                                                                                                                                                                                                                         

Техничко-технолошке активности  

5.1.4.4 Обезбедивање пречишћавања 

комуналних отпадних вода 

према директивама ЕУ пре 

испуштања у Саву и Дунав 

ЈКП „БВК“; 

Управа за воде; 

Град Београд- 

Секретаријат за заштиту 

животне средине; 

Република Србија 

Републички, 

градски 

2010-2015 

и даље 

 Изграђено 

централно 

градско 

постројење 

за третман 

ком. 

отпадних 

вода 

Рад 

централног 

градског 

постројења 

за третман 

ком.уналних 

отпадних 

вода 

5.1.4.5 Обуставити испуштање 

непречишћених комуналних  и 

индустријских отпадних вода у 

Топчидеску реку и Саву 

Служба екологије, 

контроле и заштите ЈКП 

„БВК“; 

Републичка инспекција 

з.ж.с.; 

Републичка 

водопривредна 

инспекција; 

Управа за воде; 

Индустријска предузећа 

Градски; 

предузећа која 

испуштају 

непречишћену 

индустијску 

отпадну воду 

2010-

2013. 

индустриј

ске 

отпадне 

воде 

2010-2015 

и даље. 

комуналн

е отпадне 

воде 

 Пречишћавњ

е свих 

индустријски

х и 

комуналних 

отпадних 

вода пре 

испуштања у 

водопријемн

ике 

Надзор и 

контрола  

наведених 

носилаца 

активности 

5.1.4.6 Унапредити систем за 

пречишћавање индустријских 

отпадних вода предузећа 

„БИП“ а.д. 

„БИП“ а.д. 

Републичка инспекција 

з.ж.с.; 

Републичка 

водопривредна 

инспекција; 

Управа за воде 

„БИП“ а.д. 2010-

2013. 

 Унапређен 

систем за 

пречишћава

ње 

индустријски

х отпадних 

вода 

предузећа 

„БИП“а.д.  

Надзор и 

контрола  

наведених 

носилаца 

активности 



                                                                                                                                                                                                                         

5.1.4.7 Унапредити систем за 

пречишћавање индустријских 

отпадних вода предузећа 

„Завод за израду новчаница и 

кованог новца “ (ЗИН) 

„Завод за израду 

новчаница и кованог 

новца “ (ЗИН) 

Републичка инспекција 

з.ж.с.; 

Републичка 

водопривредна 

инспекција; 

Управа за воде 

„Завод за 

израду 

новчаница и 

кованог новца 

“ (ЗИН) 

2010-

2013. 

 Унапређен 

систем за 

пречишћава

ње 

индустријски

х отпадних 

вода 

предузећа  

„ЗИН“ 

Надзор и 

контрола  

наведених 

носилаца 

активности 

5.1.4.8 Акција младих на чишћењу и 

уређењу приобаља Саве 

(симболично на Светски дан 

вода) 

ГО Савски венац;  

(стручни послови з.ж.с.и 

кзм) 

Средње школе на 

територији ГО  

Савски венац; 

Управа за воде 

Градски, 

локални 

Два пута 

годишње 

 Очишћено и 

уређено 

десно 

приобаље 

Саве од Аде 

до Бранковог 

моста 

Шетња 

десном 

обалом Саве 

од Аде до 

Бранковог 

моста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         
 

Редни бр. 

активн. 

Активност Носиоци и учесници Извори 

финансирања 

Рокови  

примене 

Процена 

буџета 

(ЕУР)* 

Резултат Средства 

провере  

5.1.5 −  Унапређење канализационог система   

Законодавно-политичке активности  

5.1.5.1 Усаглашавање домаћих 

стандарда квалитета 

комуналних и индустријских 

отпадних вода за испуштање 

у канализациони систем са 

директивама ЕУ 

Министарство за заштиту 

животне средине и 

просторно планирање; 

Министарство за 

пољопривреду, шумарство 

и водопривреду;  

Управа за воде 

Републички 2010-

2011.  

 Усвојен нови 

правилник за  

испуштање 

отпадних 

вода у 

канализацио

ни систем 

Одлука 

објављена у 

Сл. гласнику 

Града 

Београда 

5.1.5.2 Информисање и образовање 

грађана (младих) о значају 

канализационог система за 

здравље становништва, као и 

чврстим и течним 

материјама које се не смеју 

испуштати у канализациони 

систем 

ЈКП „БВК“; 

Управа за воде; 

Град Београд- 

Секретаријат за заштиту 

животне средине; 

ГО Савски венац;  

Основне и средње школе 

Градски, 

локални 

стално  Подела 

брошура, 

предавања, 

трибине, 

емисије, 

објављивање 

чланака  

Анкете 

грађана, 

извештавање 

локалних 

медија 

Административно-инспекцијске активности  

5.1.5.3 Надзор над количинама и 

квалитетом комуналних  

отпадних вода територији 

ГО Савски венац (праћење 

стања) 

Стручне службе, контроле 

и заштите ЈКП „БВК“; 

Град Београд- 

Секретаријат за заштиту 

животне средине; 

Управа за воде; 

Градски стално  Измерене 

количине и 

анализиран 

квалитет 

комуналних 

отпадних 

вода 

Месечни, 

полугодишњ

и и годишњи 

извештаји 

ових 

установа 

Техничко-технолошке активности  

5.1.5.4 Замена дотрајале 

инфраструктуре кишне и 

фекалне канализације на 

територији ГО Савски венац 

ЈКП „БВК“; 

Управа за воде; 

Комунална инспекција 

Градски стално  Замењена 

дотрајала 

инфраструкт

ура кишне и 

фекалне 

канализације 

Годишњи 

извештаји 

ЈКП „БВК“ и  

Управе за 

воде 



                                                                                                                                                                                                                         

5.1.5.5 Примена пројекта 

„Управљање отпадним 

уљима на територији Града 

Београда“ у циљу 

спречавања изливања 

опасних отпадних течности у 

канализациони систем 

Управа за воде; 

Град Београд- 

Секретаријат за заштиту 

животне средине; 

Комунална инспекција; 

Технолошко-металуршки 

факултет 

Градски 2010-

2012. 

 Организован

о сакупљање 

и прерада 

опасних 

отпадних 

течности  у 

Београду 

Годишњи 

извештај 

Секретаријат

а за заштиту 

животне 

средине 

5.1.5.6 Израда главног пројекта 

кишне и фекалне 

канализације за подручје  

РП Дедиње 

ЈКП „БВК“ Градски 2010.-  Урађен главни 

пројекат 

кишне и 

фекалне 

канализације 

за подручје  

РП Дедиње 

Годишњи 

извештаји 

ЈКП „БВК“ 

5.1.5.7 Израда главног пројекта 

колектора-тунела Хитна 

помоћ – Венизелосова 

ЈКП „БВК“; 

Институт за водопривреду 

„Јарослав Черни“ 

Градски 2010.-  Урађен главни 

пројекат 

колектора-

тунела Хитна 

помоћ – 

Венизелосова 

Годишњи 

извештаји 

ЈКП „БВК“ 

5.1.5.8 Израда главног пројекта 

ниске савске зоне 

ЈКП „БВК“ 

 

Градски 2010.-  Урађен 

главни 

пројекат 

ниске савске 

зоне 

 

Годишњи 

извештаји 

ЈКП „БВК“ 

5.1.5.9 Израда главног пројекта 

кишног колектора за 

подручје Бањице 

ЈКП „БВК“ 

 

Градски 2010.-  Урађен 

главни 

пројекат 

кишног 

колектора за 

подручје 

Бањице 

 

 

 

 

Годишњи 

извештаји 

ЈКП „БВК“ 



                                                                                                                                                                                                                         

5.1.6 −  Смањење потрошње воде  

Административно-инспекцијске активности  

5.1.6.1 Појачан надзор над 

количинама воде 

потрошеним у 

домаћинствима, установама, 

школама, угоститељским 

објектима, комуналним 

службама и предузећима на 

територији  

ГО Савски венац 

ЈКП „БВК“; 

Управа за воде; 

Комунална инспекција; 

ГО Савски венац 

Градски, 

локални 

стално  Смањена 

потрошња 

воде 

Месечни 

извештаји о 

потрошњи 

воде 

ЈКП „БВК“ 

Техничко-технолошке активности  

5.1.6.2 Замена дотрајале водоводне 

дистрибутивне 

инфраструктуре 

која узрокује највеће губитке 

воде на територији ГО 

Савски венац 

ЈКП „БВК“; 

Управа за воде; 

Комунална инспекција;  

ГО Савски венац 

Градски стално  Замењена 

дотрајала 

водоводна 

дистрибутив

на 

инфраструкт

ура 

Годишњи 

извештаји  

ЈКП „БВК“ и  

Управе за 

воде 

Законодавно-политичке активности  

5.1.6.3 Информисање и образовање 

грађана , младих и деце о 

значају воде и начинима за 

њену уштеду у 

домаћинствима; 

Промоција еколошких акција 

из области вода 

ЈКП „БВК“;Управа за воде; 

Град Београд- 

Секретаријат за заштиту 

животне средине; 

ГО Савски венац, ПУ, 

школе, млади, грађани 

Градски, 

локални 

стално  Подела 

брошура, 

предавања, 

трибине,  

дебате,  

емисије, 

чланци 

еколошке 

акције 

 

Анкете 

грађана, 

присуствова

ње екол. 

акцијама, 

извештавање 

локалних 

медија 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         

6 ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ, ИНФОРМИСАНОСТИ И УЧЕШЋА ЈАВНОСТИ У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА 

ОДЛУКА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Редн. бр. 

активн. 
Активност Носиоци и 

учесници 
Извори 

финансирања 
Рокови 

имплементације 
Процена 

буџета 
(ЕУРО)* 

Резултат Средства провере  

Циљ 6.1  : Развој еколошке свести 
Циљ 6.1.1  Повећање за 30%  нивоа свести и информисаности грађања и осталих заинтересованих страна  општине Савски венац из области 

животне средине   
Информативно образовне активности 
6.1.1.1 Наставак едуктивних 

програмских активности 

(радионице,акције,семинари,) 

са грађанима, ученицима,  

децом, на идентификоване 

теме  

ГО Савски венац 
струковне НВО, 

стручњаци, 

акредитоване 

институције 

Локални, 

градски 

од 

2010...контиунир

ано 
 

Минимум 

24 

радионице 
16.800 

 

 
Реализован 

Програм  
 

Број одржаних 

едукативних 

програмских 

активности, 
Број учесника 

Законодавно-политичке активности 
6.1.1.2. Зелени  електронски билтен 

„Савски венац“ 
ГО Савски венац 

редакција,  
стручни послови ж.с 

Локални од 

2010...контиунир

ано - 

 Постављен 

билтен на сајту 

општине 

Број прилога, 

информација о 

стању ж.с.и 

активностима,   

сугестија грађана 
6.1.1.3. Зелена линија ( посебан 

телефонски број или мобилни 

путем смс-а, е-маил, зелена 

пошта) 

ГО савски венац, 

волонтери 

изабраних НВО 

Локални 

градски, 

међународни 

2010...контиунир

ано 
 

600 
 
Отворена зелена 

линија 

Број позива 

6.1.1.4 Округли сто и трибине  на 

актуелне теме 
јавна слушања 

(минимум 4 пута годишње) 
 

ГО Савски венац 
доносиоци одлука, 

грађани  

Локални од 

2010...контиунир

ано 

600 Организована 

јавна  слушања 
Број грађана 

Број доносилаца 

одлука 

6.1.1.5 Посебна wеб страна за 

постављане  информација о 

стању ж.с.и активностима 

ГО Савски венац 
 

Локални  
градски, 

међународни 

од 

2010...контиунир

ано 

600 Формирана  wеб 

страна  
Број постављених 

информација,изве

штаја,докуманата 

6.1.1.6 
 

 

Електронски пано у холу 

општине 
ГО Савски венац 

 
Локални 
градски, 

међународни 

 

од 

2010...контиунир

ано 

800 Постављен 

електонски пано 
Број 

информисаних 

грађана 



                                                                                                                                                                                                                         

Циљ 6.1.2.   Повећање за 30% учешћа грађана у процесима доношења одлука  у области животне средине 
Законодавно-политичке 
6.1.2.1 Едукација грађана и НВО  о 

правима на приступ 

информација и учешћу у 

процесу доношења одлука од 

важности  за животну 

средину 

 

ГО Савски венац и 

изабране НВО 
Локални, 

градски, 

републички, 

међународни  

 
2010- 

25.000 Организована 

едукација 
Број учесника 

6.1.2.2 Зелено партиципативно 

стратешко палнирање развоја 

општине  и планирање буџета  
 

ГО Савски венац 

НВО  
Локални, 

градски, 

републички, 

међународни 

2010- 38.000 Реализовано 

Зелено 

партиципативно 

стратешко 

планирање 

Број грађана, 

доносиоца одлука 

НВО, еxперата..  

6.1.2.3 Он лине гласање за актуелне 

теме на сајту или смс-ом 
ГО Савски венац и 

волонтери 

изабраних НВО 

Локални, 

градски 

 

2010- 800 Организовано  

гласање преко 

сајта или смс 

Број гласова 

6.1.2.4 Доступност  докумената који 

се односе на територију 

општине Савски венац са 

надлежног  градског и 

републичког нивоа 

ГО савски венац 
Град Београд 

Министарство 

 континуирано  Организовање 

јавног увида  за 

веће пројекте на 

локалном нивоу 

(процена утицаја, 

стратешка 

процена, 

стратегије и сл.) 

Број 

организованих 

јавних увида 
број прослеђених  

мишљења, 

примедби  и 

сугестија грађана 

Циљ 6.1.3.   Успостављање изградње продуктивног партнерства 
 
Законодавно-политичке активности 
6.1.3.1 Зелена канцеларија 

(пријемни шалтер или  

канцеларија у општини ради 

успостављања  континуалне 

комуникације између 

доносиоца одлука и грађана)  
 

ГО Савски венац,  

изабране НВО 
Локални, 

градски, 

републички, 

међународни 

 
2010- 

25.000  

 
Одређена 

канцеларија или 

пријемни шалтер 

Број грађана 
 



                                                                                                                                                                                                                         

6.1.3.2 Еко патрола 

(помоћ у ефикасном  

решавању еко проблема ) 

 

ГО Савски венац, 

комунална служба 

и НВО  

Локални, 

градски, 

републички, 

међународни 

2010- 35.000  

Почетак рада Еко-

патроле                

 Број пријава,  

број 

интервенција  

 

6.1.3.3 Иницирање зелених 

инкубатора-зелени послови 

(чисте технологије, 

обновљиви извори Е, 

зелено градитељство, 

отпад, увођење  еколошких 

стандарда, органска 

продукција, зелене 

набавке) 

Општина Савски 

венац, 

Бизнис инкубатор 

центар општине 

Савски венац 

Локални, 

градски, 

републички, 

међународни 

2010.- 2011. У 

зависност

и од врсте 

послова 

Реализован 

програма обуке за 

младе 

предузетнике и 

других видова 

подршке  

 

Бр. 

Формираних 

зелених  

инкубатора 

6.1.3.4 Иницирање пројекта 

„Енергетска  ефикасност и 

планирање урбаног 

развоја“ 

Општина Савски 

венац 

Међународна 

сарадња 

међународни 2010-  Реализација 

пројекта 

„Енергетска  

ефикасност и 

планирање 

урбаног развоја“ 

Извештај о 

реализацији 

6.1.3.5 Иницирање подршке 

еколошким нво за  активно 

укључивање младих у своје 

програме и програме 

омладинске политике 

Општина Савски 

венац 

Бизнис инкубатор 

центар општине 

Савски венац 

Републички, 

градски, 

локални, 

међународни 

2010.- 2011.  Реализована 

подршка при 

укључивању 

младих у 

еколошке 

програме 

Бр.младих 

укључених у 

програме 

6.1.3.6 Иницирање фокалне тачке 

на градском нивоу за  

ЛЕАП  

Град Београд-

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине, 

ГО Савски венац 

Градски 

 

2010  Задужена  особа у 

надлежном 

секретаријату за 

сарадњу са 

општинама 

Учествовање у  

имплементациј

и 



                                                                                                                                                                                                                         
6.1.3.7 Иницијатива за умрежавање и  

повезивање хијерархијских 

нивоа у оперативно 

координационо тело 

(стручних послова на  нивоу 

република, града, локала, нво 

и  акредитованих 

институција) 

Република, 

Град Београд. 

општина, 

нво 

 2010-  Умрежено 

оперативно 

координационо 

тело 

Бр.одржаних 

састанака 

6.1.3.8 Едукација изабраних, 

постављених лица и стручне   

администрације  општине 

Савски венац  

 

БЕЛЛС Академија 

за Лидере одрживог 

развоја 

Републички, 

градски, 

локални, 

међународни 

2010- 30.000 

 

Развој зелених 

економских 

политика општине 

и побољшање 

стања животне 

средине 

Број одборника, 

постављених 

лица и 

администрације  

који су прошли 

едукацију у 

Академији 

6.1.3.9 "Зимски зелени дани Савског 

венца" 

ГО Савски венац, 

стручни послови 

ж.с.,  изабране НВО 

Републички, 

градски, 

локални, 

међународни 

контиунирано 800 Организовање 

завршне 

манифестације са 

ретроспективом  

годишњих 

активности 

Број 

реализованих 

активности, број 

учесника и 

носиоца 

активности 

 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  “Службеном листу града Београда”. 

 

 


