
Поштовани/е, 
 
у најбољој жељи и тежњи да се проблеми животне средине сагледају, да им се да адекватан значај и на основу тога 
направе акциони санациони планови који воде приступању често дугорочног и финансијски захтевног решавања, уз 
потребну сарадњу и координацију са надлежним градским и републичким органима, приступили смо процесу 
усаглашавања  Акционих планова општине Савски венац у области животне средине са Акционим планом за спровођење 
Програма заштите животне средине на територији Београда. У складу са Статутом Градске општине Савски венац, 
став 12, тачка 12, општина доноси акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом 
подручју, у складу са актима Града. 

Одмах након усвајања Програма заштите животне средине града Београда, који је пројектован уз учешће 
заинтересоване јавности, органа, организација и бројних учесника у оквиру стручних тимова и радних група предвођених 
експертима уз координацију и стручно вођење Секретаријата за заштиту животне средине, приступили смо 
спровођењу планираних активности за усаглашавања  акционих планова са донетим актима Града.  

Како је транспарентан процес уз учешће јавности и свих заинтересованих циљних група од самог почетка битан 
чинилац доброг стратешког планирања отворили смо процес израде акционих планова као дела стратешког планирања 
на локалном нивоу ка заинтересованој јавности кроз припремне и пратеће активности, анкетирање, консултације, 
јавна слушања са дискусијом и расправом, округле столове, тематске програмске активности, тематска предавања 
експерата и експерткиња др Снежане Матић Бесарабић, др Весне Слепчевић, др Милице Соврлић, мр Владимира 
Павићевића, Александре Кнез Милојковић, др Јасминке Цвејић и др Анице Теофиловић намењена свим циљним групама. 
Након предавања и презентовања стручно техничких извештаја са предлозима акционих планова, вођена је јавна 
дискусија и расправљало се по питању сваког тематског приоритета. Такође, због захтевности и обима тематских 
приоритета, организоване су додатне тематске радионице које су водили водећи експерти и експерткиње са 
експертима и експерткињама из удружења грађана, надлежних органа, институција, јавних предузећа и др. 
представницима заинтересоване јавности, грађанима и грађанкама, доносиоцима одлука,  који су заједничким радом, 
дискусијом и расправом дали значајну подршку и допринос. Радионице су биле груписане по приоритетним темама за 
учешће заинтересоване јавности, разматрање, предлагање, израду и допуну активности за акционе и санационе 
планове. Учешће у свим радионицама било је слободно за све учеснике/це који/е су били/е заинтересовани/е (удружења, 
институције, предузећа, грађане/ке, одборнике/це и др.), а позиви су били постављени на интернет страници, facebook 
страници општине, огласној табли као и послати на емејл адресе и др. У току припремних активности и током процеса 
израде спроведена су истраживања кроз општи упитник и упитник за буку и аерозагађење, а приликом обраде добијени 
су родно сегрегирани подаци. Дакле, како је током припремног процеса, процеса израде и усаглашавања, дата отворена 



могућност да се дају предлози и допуне за израду акционих и санационих планова, тако вас и у завршној фази, још једном  
позивамо  да  дате сугестије. 
 

Кроз  документ који је пред вама  дефинишу се  највише рангирани приоритети у области заштите животне 
средине и тренутни акциони планови за њихову реализацију. Сви акциони планови су подлежни ревизији и допуни и 
након њиховог доношења, а у складу са потребама, новонасталим, непланираним ситуацијама, изменом законске 
регулативе, изменом надлежности и сл., на иницијативу Комисије за екологију и пре њиховог истека рока 
имплементације. 
 
Циљеви процеса израде акционих планова су да:  
 

 Идентификују, процене и рангирају проблеме у области животне средине на територији општине базиране на 
утицајима везаним за здравље, животну средину и укупан квалитет живота;  

 Дају предлог плана активности у области заштите животне средине на територији општине за највише 
рангиране приоритетне области;  

 Промовишу јавну свест и одговорност за заштиту животне средине и повећају јавну подршку потребним 
улагањима  у овој области;  

 Укључе заинтересовану јавност у процес планирања, писања и доношења докумената;  
 Донети стратешко плански документ омогући лакши приступ финансијским средствима намењеним за заштиту 

животне средине из регионалних, републичких и међународних извора у складу са  условима  конкурса;  
 Подржи изградњу потребних капацитета и мотивише локално становништво да се ефикасно и одрживо односи 

према проблемима из области животне средине.  
 

Још једном напомињемо да се током процеса израде, усаглашавања и доношења акционих планова даје могућност 
активног учешћа заинтересоване јавности.  Вашим активним учешћем и сарадњом дајете општи допринос локалној 
заједници, а нашим тимским,  континуираним радом,  показујемо заједничку жељу да допринесемо не само садашњим 
генерацијама, већ и генерацијама које долазе, а које требају бити јединствене у решавању заједничких проблема 
животне средине који су стварани деценијама и пре нас.   
 



Овај нацрт акционих планова представља не само локални стратешко-плански документ већ и заједнички 

„подсетник“ за све оне који су учествовали у процесу и осталим пратећим активностима, које смо у датом тренутку 

могли да пружимо, и надамо се, конструктивну инспирацију  за оне који се први пут срећу са овом темом. 

 Захваљујемо се свима са којима смо у протеклом периоду умали драгоцену прилику да сарађујемо и чија су знања, 

искуства и рад уткани у акционе планове који су пред вама. 

 
Све ваше конструктивне сугестије, како за дати предлог акционог плана (до 28.12.2016.године) тако и за будуће годишње 

ревизије (и даље ) можете послати  на емаил: leapsavskivenac@gmail.com  

 

Унапред хвала за ваше утрошено време.  

mailto:leapsavskivenac@gmail.com


 

 
  

 

 

 

 
АКЦИОНИ ПЛАН ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ  

-у складу са акционим планом за спровођење Програма заштите животне средине на територији Београда- 

 

 

 

 

 

Нацрт 

 

 

Београд, 2017.година 



 

1. УВОД 
 

 
Акционим планом од значаја за заштиту животне средине на подручју Градске општине Савски венац за период од 2017. 

до 2025. године (у даљем тексту: Акциони план) на основу утврђених  општих и специфичних циљева дефинисано је следеће:  

1. Специфичне мере/активности и пројекти, програми  за спровођење акционог плана;  
2. Надлежне институције и партнери за спровођење активности /мера, пројеката,програма/;  
3. Рокови за спровођење  активности;  
4. Могући извори финансирања ;  
5. Показатељи за праћење спровођења  активности  

6. Приоритети у реализацији Акционог плана  
 

1) Специфичне мере/активности и пројекти, програми  утврђени су на основу специфичних  циљева и задатака који су 
дефинисани акционим планом.  
 

2) За сваку од активности /мера, пројеката, програма/ утврђене су надлежне институције и партнери у спровођењу. 
Имајући у виду сложеност утврђених мера/активности и пројеката, као и чињеницу да су циљеви мултисекторски, 
веома мали број мера/активности може се спровести деловањем само једне надлежне институције, па је за највећи 
број мера/активности утврђено партнерско деловање више институција или организација. За успешно спровођење 
изузетно је важно истовремено ангажовање свих заинтересованих страна у друштву и укљученост сва три сектора: 
јавни, цивилни и приватни, али и грађана и грађанки, као појединаца. Надлежне институције су задужене за 
планирање, координацију и праћење спровођења специфичних мера/активности и пројеката, као и за укључивање 
партнера и свих заинтересованих страна.  

 
3) За спровођење сваке активности/мере и пројекта утврђени су период за реализацију и рокови. Спровођење неких 

мера/активности је континуирано и дугорочно и утврђено је да траје током читавог периода на који се односи 
Акциони план, па и након 2025. године.  
 



4) Акционим планом, где год је то било могуће, назначени су могући извори финансирања за спровођење акционог 
плана. Ти извори могу бити: средства из буџета општине, извори финансирања планирани у буџету града Београда, 
средства из буџета Републике Србије, наменска средства фондова Републике Србије, као и средства привредних 
субјеката и међународни извири финансирања и др. Мере/активности и пројекти утврђени Акционим планом чије је 
финансирање предвиђено из буџетских средстава биће спроведени у складу с могућностима буџета и утврђеним 
приоритетним областима финансирања за буџетску годину кроз Годишње оперативне планове (ГОП). 
 

5)  Акционим планом су утврђени показатељи за праћење достизања утврђених посебних циљева акционог плана. На 
основу тих показатеља, који се прате периодично, оцењује се напредак у спровођењу. Одређени број показатеља је 
прилагођен потребама праћења промена и специфичностима на нивоу општине и  града Београда.  
 

6) Приоритети у реализацији Акционог плана утврђени су у склaду с дугорочним стратешким опредељењем и у складу 
са приоритетима утврђеним Програмом заштите животне средине града Београд, у циљу јаснијег усмеравања свих 
заинтересованих страна и институција приликом операционализације Акционог плана за спровођење Програма.  

 
У табели  Акционог плана дат је план активности са утврђеним посебним циљевима, задацима, активностима/мерама 

и пројектима, надлежним и партнерским институцијама и организацијама, роковима и могућим изворима финансирања.  
 

Акциони план се реализује путем Годишњих оперативних планова (ГОП-а). У складу са Програмом заштите животне 
средине града Београда, институције које су утврђене као надлежне за реализацију одређених активности/мера и пројеката 
неопходно је да у своје годишње оперативне планове уврсте и те активности/мере и пројекте и да их у складу са 
могућностима, планирају у свом годишњем буџету.  

 
  Реализацију Акционог плана оперативно координира Градска општина Савски венац, Комисија за екологију. 
 
 
 
 
 
 



ОБЛАСТ  ПРИОРИТЕТА:  КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА 
ОПШТИ ЦИЉ  :  
1.Побољшање квалитета ваздуха у централним градским зонама и осталим градским агломерацијама  
(посебан циљ 4. Програма з.ж.с. града Београда) 
 
ред.бр. 
 

Активност/Мера/Пројекат  
 

З/А/Т /ИО 
Законодавна 
активност (З), 
Административне и 
инспекцијске 
активности (А) и 
Техничко-
Технолошке 
активности (Т), 
информативно-
образовне (ИО) 

Носиоци и партнери 
 

Период 
реализације/
рок  
 

Извори 
финансирања  
 

резултат средство 
провере 

специфичан циљ: 1.1. Повећати површину затвореног стамбеног простора који се загрева путем даљинског грејања  или на 
природни гас /смањење броја индивидуалних ложишта у централном градском подручју 
 

1.1.1. Повећање броја 
корисника који су 
прикључени на систем 
централног даљинског 
грејања или на 
природни гас /смањење 
броја индивидуалних 
ложишта коришћењем 
обновљивих извора 
енергије, у централном 
градском подручју, с 
акцентом и на јавне 
објекте, школе, вртиће, 
објекте градске и 
општинске управе и др.  

Т, А, З 
 

Секретаријат за 
енергетику, 
ЈКП „Београдксе 
електране“,  
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине,  
Градска општина,  
Топлане,  
дистрибутери 
гаса, Секретаријат 
за образовање и 
дечју заштиту и 
др. 

2017.-
2025. 

ЈКП „БЕ“,  
Буџет Града 
Београд,  
Корисници 
услуга, јавни 
конкурс 
Министарств
а рударства и 
енергетике 

Повећан број 
корисника 
који су 
прикључени 
на систем 
централног 
даљинског 
грејања или 
на природни 
гас или 
корисникакоји 
користе 
обновљиве 
изворе 
енергије, 

Извештаји 
налдежних 
органа, 
извештај 
инспекције 
(смањен 
број 
индивидуал
них ложишта 
у 
централном 
градском 
подручју) 



Веза: 4.1.1.; 
4.1.2; 11.1.2; 11.1.3; 
9.2.1; 11.5.1 

котлови на 
биомасу 

1.1.2. Израда елабората ЕЕ и 
потребне документације  
за зграду у ул.Кнеза 
Милоша бр.99. ради 
примене комбинованих 
мера енергетске 
ефикасности, 
замене(реконструкције) 
котла и смањења 
емисије загађујућих 
материја  у ваздух 
Веза: 4.1.2. 

А, З, Т  ГО Савски венац, 
Град Београд, 
Секретаријат за 
енергетику 

2017.-
2018. 

Јавни конкурс 
Министарств
а  рударства 
и енергетике 
и локални 
извори 
финасирања 

Урађен 
елаборат ЕЕ са 
потребном 
докумета-
цијом и 
примењене 
мере за 
смањење 
емисије 
загађујућих 
материја у 
ваздух 

Извештај 
надлежних 
органа 

1.1.3. Надзор над испуњењем 
законских обавеза 
оператера–правног лица 
које су дефинисане у 
Закону о заштити 
ваздуха („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/2009) члан 
58.  

А, З Секретаријат за 
инспекцијске 
послове-сектор за 
заштиту животне 
средине,  
оператери–
правна лица 
власници 
котларница, 
овлашћена 
правна лица за 
мерење емисије 
загађујућих 
материја 

2017.-
2025. 

Оператер је 
дужан да о 
свом трошку 
спроведе мере 
за смањење 
емисија 
загађујућих 
материја и 
сноси 
трошкове 
мерења 
емисије 
загађујућих 
материја  које 
се испуштају у 
животну 
седину из 
емитера 

Извршен 
надзор, 
извршена 
мерења,  
Испуњена 
законска 
обавеза 

Извештај 
инспекције,
Извештаји о 
мерењу 
емисије 
загађујућих 
материја у 
ваздух 



специфичан циљ: 1.2. Смањити емисије штетних гасова и других отпадних материја пореклом од саобраћаја   
Веза : 4.2; 17.1; 17.2; 17.4; 17.3.3 

1.2.1. Иницијативе за 
спроводођење мера за 
унапређење техничких 
карактеристика и 
смањења броја 
превозних средстава у 
ужем градском језгру, 
употреба биогорива у 
јавном превозу, као и 
мера за побољшање 
регулације саобраћаја и 
саобраћајне 
инфраструктуре, 
планирање и изградња 
бициклистичких и 
пешачких стаза   
Веза: 17.1.4; 17.4; 17.2; 
17.3.3; 17.1.8 

Т, А, З 
 

Секретаријат за 
саобраћај, 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу 
 

2017.-
2023. 

/ Дате и 
прихваћене 
иницијативе и 
почетак 
примене мера 

Извештаји  
надлежних 
институција 
о примени 
мера 

1.2.2. Инивијативе за увођење 
посебног режима 
саобраћаја у 
централним градским 
зонама и увођење зона 
у којима је забрањено 
коришћење сопствених 
возила без посебне 
дозволе (посебно уже 
градско језгро,  
компактни стамбени 

А, Т, З Секретаријат за 
саобраћај 

2019.- 
2023. 

/ Дате и 
прихваћене 
иницијативе и 
почетак 
примене мера 

Извештаји  
надлежних 
институција 
о примени 
мера 



блокови са кањонским 
улицама градских 
општина  и др.).  
Веза: 4.4.2.; 17.1.3.  
 

1.2.3. Иницијативе за 
измештање теретног 
саобраћаја са постојећих 
траса у централној 
градској зони (изградња 
обилазница)  
Веза: 17.1.6.  

А, Т, З  Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу 
Београда,  
Секретаријат за 
саобраћај 

2017.- 
2025. 

/ Дате и 
прихваћене 
иницијативе и 
почетак 
примене мера 

 
Извештаји  
надлежних 
институцијао 
примени 
мера 

1.2.4. Иницијативе за увођење 
возила са мањом 
емисијом издувих 
гасова у систем јавног 
превоза (минимум Еуро 
5 мотори или возила на 
ТНГ, ЦНГ и хибридни 
или електрични погон) 
Веза: 17.2.2. 
 

А, Т, З 
 

Секретаријат за 
саобраћај, 
Дирекција за 
јавни превоз,  
ГСП „Београдˮ 

2017.- 
2025. 

/ Дате и 
прихваћене 
иницијативе и 
почетак 
примене мера 

 
Извештаји  
надлежних 
институција 
о примени 
мера 

1.2.5. Укључивање општине у 
межу ЦИВИНЕТ и 
континуорани наставак 
организације Европске 
недеље мобилности од 
16-22 септембра са 
„Међународним даном 
без аутомобила“ 

А, ИО ГО Савски венац, 
Секретаријат за 
саобраћај, 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
Дирекција за јавни 
превоз,Управа 
саобрацајне 
полиције, 

2017.-
2025. 

Локални 
извори 
финансирања 
 

Учешће, 
размена 
искуства и 
знања  и развој 
сарање са 
градовима и 
општинама из  
ЕУ у оквиру 
ЦИВИНЕТ 
мреже, 

Извештај 
Комисије за 
екологију 



Полицијска 
станица Савски 
венац, 
Београд пут, 
Паркинг сервис, 
Беоком 
сервис,институције,
удружења 
грађана,школе, 
вртићи, научно 
истраживачки 
центри,ГЗЈЗ,Завод 
за заштиту природе 
и др. 
 
 

реализација 
манифестације 
„Европска 
недеља 
мобилности“ од 
16.-22. 
септембра  са 
„Међународни
м Даном без 

аутомобила“ 

специфичан циљ: 1.3. Унапредити контролу квалитета ваздуха  
 Веза 4.3. 

1.3.1. Иницијатива за развојем 
Програма контроле 
квалитета ваздуха 
усклађивањем листе 
параметара који се 
прате са стандардима ЕУ 
у области квалитета 
ваздуха/  
Иницијатива за израду 
студије повезаности 
микроклиматских 
услова и квалитета 
ваздуха у циљу 
идентификовања 
посебно угожених зона 

А , З  Секретаријат за 
заштиту животне 
средине,  
Стручне 
акредитоване 
институције 

2017.- 
2025. 

/ Унапређен 
Програм 
контроле 
квалитета 
ваздуха/ 
Урађена студија 
повезаности 
микроклиматск
их услова и 
квалитета 
ваздуха у циљу 
идентификовањ
а посебно 
угожених зона 
за које је 
потребно 

Дате 
иницијативе 
и подршка у 
изради 
студије 
 



за које је потребно 
увести континуирано 
праћење  
Веза: 4.3.1.; 4.3.2 

увести 
континуирано 
праћење 

1.3.2. Иницијатива за 
повећање броја мерних 
места за контролу 
квалитета ваздуха и 
параметара који се 
прате 
 

А  
 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине,  
Агенција за 
заштиту животне 
средине 

2017.-
2025.  
 

Републички и 
градски 
извори 
финансирања 

Повећан број  
мерних места 
за контролу 
квалитета 
ваздуха и 
параметара 
који се прате 
 на Савском 
венцу 

Извештај 
надлежног 
органа 

1.3.3. Израдити регистре 
емисија у ваздух у 
оквиру регистара извора 
загађивања животне 
средине на територији 
АП Београда /израда и 
ажурирање регистра 
извора загађења за 
територије градских 
општина укључује и 
мале загађиваче који не 
подпадају под  обавезу 
извештавања према 
Правилнику о методама 
за израду националног и 
локалног регистра 
извора  загађења, као и 
методологији за врсте, 

А  
 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине,  
Градске општине 

2017.-
2025. 

Градски 
извори 
финансирања 

Урађени 
регистри 

Извештај 
надлежног 
органа 



начине и  рокове 
прикупљања података 
Веза: 4.3.4.; 28.2.2; 
28.2.3. 

1.3.4. Иницијатива за 
контролу 
микрозагађивача 
ваздуха (контрола 
опреме за 
пречишћавања ваздуха)  
Веза: 4.3.5. 

А  
 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине – Сектор 
за инспекцијски 
надзор  
 

2017.-
2025. 

/ Појачање 
надзора над 
микро-
загађивачима 

Извештај 
надлежне 
инспекције 

1.3.5. Иницијатива за 
повећање броја мерних 
места у оквиру 
систематског праћења 
концентрације полена 
на територији Савског 
венца 
Веза: 4.3.7.  

А Агенција за 
заштиту животне 
средине  
 

2017.-
2025. 

Републички, 
градски 
извори 
финансирања 
 

Повећан број 
мерних места 
у оквиру 
систематског 
праћења 
концентрације 
полена на 
територији 
Савског венца 

Годишњи 
извештај 
надлежне 
институције 

1.3.6. Иницијатива за 
реализацију Програма 
контроле 
распрострањености 
биљних алергена и 
инвазивних врста и 
спровођење мера 
систематског уклањања 
коровских алергена  
Веза: 22.2.4. 

А, Т Секретаријат за 
заштиту животне 
средине,  
Секретаријат за 
комунално-
стамбене 
послове,  
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине,  
Агенција за 

2017.-
2025. 

Градски 
извори 
финансирања 

Прихваћена 
иницијатива 
/Реализован 
Програм 
контроле 
распрострањен
ости биљних 
алергена и 
инвазивних 
врста и 
спровођење 
мера 

Годишњи 
извештаји 
надлежних 
институција 



заштиту животне 
средине  

1.3.7. Иницијативе за 
унапређење Програма 
праћења 
ултравиолетног зрачења 
на територији Београда  
Веза: 4.3.6. 

А, З Секретаријат за 
заштиту животне 
средине  
 

2018. Градски 
извори 
финансирања 

Унапређен 
Програм 
праћења 
ултравиолетног 
зрачења  

Годишњи 
извештаји 
надлежне 
институције 

специфичан циљ: 1.4.  Успоставити систем за доследно поштовање утврђених мера и услова заштите животне средине при 
спровођењу просторних и урбанистичких Планова 
Веза: 10.2; 4.4.3; 

1.4.1. Иницијатива за 
успостављање редовног 
извештавања о броју 
санкционисаних 
случајева непоштовања 
правила градње да би се 
предупредиле појаве 
улица кањонског типа, 
лоше проветравање, 
итд. 
Веза:  4.4.3.; 10.2 

А  
 

Секретаријат за 
имовинско-
правне послове, 
урбанистичку и 
грађевинску 
инспекцију – 
Сектор за 
грађевинску 
инспекцију,  
Градске општине 
 

2017.-
2025. 

/ Редовно 
извештавање 
о броју 
санкционисан
их случајева 

Годишњи 
извештај 
надлежне 
инспекције 

1.4.2. Увођење обавезе 
доследног навођења 
услова заштите животне 
средине код добијања 
инфорамације о 
локацији и у условима 
за добијање локацијске 
дозволе  

З, А Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 
послове,  
Градске општине 
 

2017.-
2025. 

Секретаријат 
за урбанизам 
и 
грађевинске 
послове, 
Градске 
општине 
 

Примењена 
пракса 
доследног 
навођења 
услова 
заштите 
животне 
средине код 

Годишњи 
извештај 
надлежних 
органа 



Веза: 10.2.1. добијања 
инфорамације 
о локацији и у 
условима за 
добијање 
локацијске 
дозволе  

1.4.3. Успостављање веће 
контроле поштовања 
утврђеним мера  и 
услова  заштите животне 
средине при градњи и 
после  изградње 
објекта/појачан надзор 
и извештавање о 
непоштовању утврђених 
услова и мера 
Веза: 10.2.4. 

З, А Секретаријат за 
имовинско 
правне послове, 
урбанистичку и 
грађевинску 
инспекцију, 
Градске општине 

2017.-
2025. 

/ Појачан 
надзор и 
извештавње  о 
непоштовању 
утврђених 
услова и мера 
 

Извештај 
надлежног 
органа 

1.4.4. По примљеном 
обавештењу од  
надлежних органа у 
складу са применом 
Закона о процени 
утицаја, Закона о 
Стратешкој процени 
утицаја, Закона о 
управљању отпадом, 
вршење јавног увида у 
документацију 
приложену уз Захтев 
носиоца пројекта и 

З, А Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
срдине, 
Градске општине 

2017.-
2025. 

/ Извршени 
јавни увиди у 
документацију 
приложену уз 
Захтев 
носиова 
пројекта и 
дата 
мишљења 

Број 
примљених 
обавештења 
од 
надлежних 
органа 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

давање мишљења   

специфичан циљ 1.5. Развојни пројекти у области заштите и унапређења квалитета ваздуха 
Веза: 4.5. 

1.5.1 Иницијатива за развој и 
реализацију пројеката 
увођења иновативних 
метода за утврђивање 
квалитета ваздуха, 
пројеката постављања 
биофилтера у зонама 
великог загађења и 
др.пројеката у циљу 
унапређења квалитета 
ваздуха 
Веза: 4.5.1.; 4.5.2. 

Т, А 
 

Секретаријат за  
заштиту животне 
средине, 
Агенција за 
заштиту животне 
средине, 
Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине, Градска 
општина 

2019.-
2025. 

Републички, 
градски, 
локални и 
међународни 
извори 
финансирања 

Развијени 
пројекти у 
циљу 
унапређења 
квалитета 
ваздуха 

извештај о 
реализацији 



ОБЛАСТ  ПРИОРИТЕТА: БУКА И ВИБРАЦИЈЕ   
ОПШТИ ЦИЉ  :  
2. Унапређење мониторинга и смањење изложености људи повећаним нивоима буке и вибрација  
(посебан циљ 18. Програма з.ж.с. Града Београда) 
 
ред.бр. 
 

Активност/Мера/Пројекат  
 

З/А/Т /ИО 
Законодавна 
активност (З), 
Административн
е и инспекцијске 
активности (А) и 
Техничко-
Технолошке 
активности (Т), 
информативно-
образовне (ИО) 

Носиоци и партнери 
 

Период 
реализациј
е/рок  
 

Извори 
финансирања   

резултат средство 
провере 

специфичан циљ:  2.1. Унапређење мониторинга нивоа буке на територији општине 
 

2.1.1. Акустичко 
зонирање/учешће у 
реализацији акустичког 
зонирања буке уз 
одређивање акустичних 
зона и тихих зона и 
граничних вредности 
индикатора буке у тим 
зонама 
Веза: 18.2; 18.2.1. 

А , З 
 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине Београда, 
Градска општина 

2017.-
2025. 

Градски 
извори 
финансирања 
 
 

Извршено 
акустично 
зонирање на 
територији 
општине 

Извештај 
надлежног 
органа 

2.1.2. Преиспитивање броја и 
локације мерних места 
за мерење нивоа буке 
на територији општине 
на основу израђеног 
акустичког зонирања, са 

А, З Секретаријат за 
заштиту животне 
средине Београда, 
ГО Савски венац 
као 
заинтересовани 

2017.-
2025. 

Градски 
извори 
финансирања 
 

Испитане 
локације и 
оптималан 
број мерних 
места за 
мерење 

Извештај 
надлежног 
органа 



могућношћу измена у 
постојећем систему 
мониторинга нивоа буке 
на територији општине 
Веза: 18.2.1; 18.3.1. 

орган нивоа буке 

2.1.3. Израда стратешких 
карата 
буке/прикупљање 
података, израда и 
доношење акционих 
планова  
Веза: 18.1.; 18.1.1.; 
 

А, З Секретаријат за 
заштиту животне 
средине Београда, 
Градска општина 
као 
заинтересовани 
орган 

2017.-
2025. 

Градски 
извори 
финансирања 
 

Прикупљени 
потребни 
подаци, 
урађене 
стратешке 
карте буке  

Извештај 
надлежног 
органа, 
стратешке 
карте буке 

специфичан циљ 2.2. Смањење нивоа буке и изложености становништва буци нивоа преко утврђених граничних вредности 
индикатора буке 

2.2.1. Израда и доношење 
акционих планова за 
смањење нивоа буке за 
подручја обухваћена 
стратешким картама 
буке 
Веза: 18.1.2. 

А, З Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, Градска 
општина као 
заинтересовани 
орган 

2017.-
2025. 

Градски и 
локални 
извори 
финансирања 
 

Урађени 
акциони 
планови за 
смањење 
нивоа буке за 
подручја 
обухваћена 
стратешким 
картама буке 

Извештај 
надлежног 
органа, 
донети 
акциони 
планови 

2.2.2. Унапређење 
превентивних мера 
заштите од буке и 
њихове практичне 
примене уз адекватно 
просторно и 
урбанистичко 

А, З Секретаријат за 
имовинско-правне 
послове- Сектор 
урбанистичке 
инспекције и 
Сектор 
грађевинске 

2017.-
2025. 

/ Примена 
превентивних 
мера заштите 
од буке кроз 
адекватно 
просторно и 
урбанистичко 

Извештај 
надлежног 
органа 



планирања, а у циљу 
заштите од буке 
Веза: 18.4. 

инспекције 
ГО Савски венац 

планирања 

2.2.3. Појачан надзор и 
извештавање о 
поштовању законских 
прописа о међусобној 
удаљености стамбених 
објеката, главних 
саобраћајница, 
индустрије, 
угоститењских објеката 
и др.при планирању и 
изградњи 
Веза: 18.4.1.; 10.2.4. 

А Секретаријат за 
инспекцијске 
послове, сектор за 
грађевинску и 
урбанистичку 
инспекцију 

2017.-
2025. 

/ Појачање 
надзора у 
поштовању 
законских 
прописа  

Извештај 
надлежног 
органа 

2.2.4. Унапређење поступка 
техничког прегледа 
објекта и поступка 
издавања употребне 
дозволе са аспекта 
испуњености услова и 
мера заштите од буке 
Веза: 18.4.2.;10.2.4. 

А Секретаријат за 
инспекцијске 
послове, сектор за 
грађевинску и 
урбанистичку 
инспекцију 

2017.-
2025. 

/ Унапређењен 
поступак 
техничког 
прегледа 
објекта и 
поступка 
издавања 
употребне 
дозволе  

Извештај 
надлежног 
органа 

2.2.5. Утврђивање 
дозвољених нивоа буке 
у одређеним зонама 
града и ограничење 
рада угоститељских 
објеката, ноћних 
клубова и других 

А, З Секретаријат за 
инспекцијске 
послове, 
Секретаријат за 
привреду 
 

2017.-
2025. 

/ Утврђени 
дозвољени 
ниво буке у 
одређеним 
зонама града, 
ограничење 
рада 
угоститељским 

Извештај 
надлежног 
органа 



објеката који ометају 
буком (занатске радње, 
фирме, градилишта, 
манифестације) 
Веза: 18.4.3. 

објектима, 
клубовима и д 
р. 

специфичан циљ 2.3. Смањење буке пореклом  од саобраћаја 
Веза: 18.5. 

2.3.1. Едукација возача о 
начину вожње која 
смањује емисију буке и 
повећава енергетску 
ефикасност вожње 
Веза: 17.3.1. 

А Секретаријат за 
саобраћај 

2017.-
2023. 

Градски 
извори 
финансирања 
 

Спроведен 
програм 
едукације 
возача 

Листа 
учесника 
едукације, 
Број 
едукованих 
возача 

2.3.2. Проширење мреже 
улица са аутоматском 
регулацијом саобраћаја 
и синхронизацијом  
рада семафора, 
увођење савремених 
система управљања 
друмским саобраћајем 
на појединим правцима 
Веза: 17.4.2. 

А, Т Секретаријат за 
саобраћај 
 

2017.-
2025. 

Градски 
извори 
финансирања 
 

Проширена 
мрежа улица 
са 
аутоматском 
регулацијом и 
сихронизациј
ом рада 
семафора 

Извештај 
надлежног 
органа 

2.3.3. Побољшање стања 
постојеће саобраћајне 
инфраструктуре у 
друмском саобраћају-
санација улица, 
одржавање путева и 
трамвајских шина 
Веза: 17.4.3. 

А, Т Секретаријат за 
саобраћај 
 

2017.-
2025. 

Градски 
извори 
финансирања 
 

Побољшано 
стање 
постојеће 
инфраструктур
е у друмском 
саобраћају 

Извештај 
надлежног 
органа 



2.3.4. Увођење у употребу 
„бешумних асфалта“ са 
одговарајућим 
подлогама приликом 
санације постојећих и 
изградње нових 
саобраћајница 
Веза: 18.5.3. 

Т Секретаријат за 
саобраћај 
 
ЈП „Београд пут“ 

2017.-
2020. 

Републички и 
градски 
извори 
финансирања 

Употреба 
„бешумног 
асфалта“прили
ком санације 
постојећих и 
изградње 
нових 
саобраћајница 

Извештај 
надлежних 
органа 

2.3.5. Истраживање 
могућности изградње 
звучних баријера и 
постављања “зелених 
баријера“ поред 
најпрометнијих 
саобраћајница 
Веза:17.3.2.; 2.4.2.; 
4.4.1.; 5.3.1.; 6.3.1.; 
18.5.4. 

А Секретаријат за 
саобраћај, 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине 

2017.-
2025. 

Републички и 
градски  
извори 
финансирања 

Изграђене 
„пилот звучне 
баријере“ 
поред 
најпрометнијих 
саобраћајница 

Извештај 
надлежних 
органа 

2.3.6. Израда плана 
постављања звучних 
баријера на основу 
израђеног акустичког 
зонирања и карата буке 
и припрема и 
реализација пројеката 
звучне заштите са 
циљем смањења 
простирања звука са 
простора са повећаним 
нивоом буке 
Веза: 18.5.6. 

А, Т, З Секретаријат за 
саобраћај, 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
ЈП „Београд пут“, 
ГО Савски венац 

2019.-
2025. 

Градски 
извори 
финансирања 

Урађен план 
постављања 
звучних 
баријера на 
основу 
израђеног 
акустичког 
зонирања и 
стратешких 
карата буке 

Донет план, 
извршено 
акустичко 
зонирање, 
стратешке 
карте буке 



2.3.7. Иницијатива за 
применом општег 
водича „УПРАВЉАЊЕ 
БУКОМ У ГРАДУ 
БЕОГРАДУ„ 

А, ИО Градски 
секретаријати који 
су учествовали у 
изради водича, 
СКГО, „пилот 
општине“ и остале 
градске општине 
 

2017.-
2023. 

Градски и 
локални 
извори 
финансирања 

Одржана 
презентација 
водича у СКГО 
или  
Секретаријату 
за заштиту 
животне 
средине 

Листа 
учесника, 
број учесника 
презентације, 
број 
подељених 
водича 

2.3.8. Иницијатива за 
применом водича 
„УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ 
ЗА СМАЊЕЊЕ БУКЕ У 
ГРАДУ БЕОГРАДУ“ 

А, ИО Градски 
секретаријати који 
су учествовали у 
изради водича, 
СКГО, „пилот 
општине“ и остале 
градске општине 
 

2017.-
2023. 

Градски и 
локални 
извори 
финансирања 

Одржана 
презентација 
водича у СКГО 
или Градском 
секретаријату 
за заштиту 
животне 
средине 

Листа 
учесника, 
број 
учесника 
презентациј
е, број 
подељених 
водича 

2.3.9. Пружање подршке 
развоју и реализацији 
истраживачких и 
иновативних пројеката у 
области заштите од буке 
Веза: 18.5.7. 

А, Т Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, Градска 
општина 

2018.-
2025. 

Републички, 
градски, 
локални и 
међународни 
извори 
финансирања 

Развијени 
истраживачки 
пројекти 

Број 
покренутих 
пројеката у 
партнерству 

 

 

 

 



ОБЛАСТ  ПРИОРИТЕТА: КВАЛИТЕТ ВОДА 
ОПШТИ ЦИЉ  :  
3. ЗАШТИТА И ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ РЕСУРСИМА  
(веза посебан циљ 3. Програма з.ж.с .Града Београда) 
ред.бр. 

 
Активност/Мера/Пројекат  
 

З/А/Т /ИО 
Законодавна 
активност (З), 
Административне 
и инспекцијске 
активности (А) и 
Техничко-
Технолошке 
активности (Т), 
информативно-
образовне (ИО) 

Носиоци и учесници 
 

Период 
реализациј
е/рок  
 

Извори 
финансирања  
 

резултат средство 
провере 

специфичан циљ: 3.1. Успоставити планско интегрално управљање водама Београда 
Веза 3.1. 

3.1.1. Завршетак израде 
Плана управљања 
водама слива Дунава 
Веза: 3.1.1. 

А Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине − 
Дирекција за 
воде; 
Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене послове 
− Управа за воде; 
ЈВП 
„Београдводе“ 

 
2017.-
2025. 

Градски 
извори 
финансирања 

Израђен Плана 
управљања 
водама слива 
Дунава 

Објављен 
План 
управљања 
водама 
слива 
Дунава 

3.1.2. Израда регистра извора 
загађивања 
најугроженијих малих 
водотокова са 
укључивањем „малих“ 

А Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
надлежне 
институције  и 

2017.-
2024. 

Градски 
извори 
финансирања 

Урађен 
регистар 
извора 
загађивања 
малих 

Регистар у 
употреби 



извора загађивања 
(Топчидерска река) 
Веза: 3.1.3. 

градске општине водотокова 

3.1.3. Израда и реализација 
пројеката санације 
најугроженијих малих 
водотокова 
Веза: 3.1.6. 

А, Т Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене 
послове, 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине,  ЈВП 
Београд воде, 
градске општине 
и др. 

2017.-
2024. 

Републички, 
градски, 
локални и 
међународни 
извори 
финансирања 

Урађени 
пројекти 
санације 

Број 
реализован
их 
активности 
у циљу 
санације 
малих 
водотокова 

3.1.4. Израда Плана 
управљања водама за 
водно подручје 
Београда 
Веза: 3.1.2. 

А, З Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене послове 
− Управа за воде, 
ЈВП 
„Београдводе“, 
Секретаријат за 
привреду, 
Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине 

2017.-
2024. 

Градски 
извори 
финансирања 

Израђен Плана 
управљања за 
водно 
подручје 
Београда 

Објављен 
План 
управљања 
водама за 
водно 
подручје 
Београда 

3.1.5. Израда Катастра водних 
објеката водног 
подручја Београда 
 

Веза: 3.1.9. 

А Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене послове 
− Управа за воде, 
ЈВП 
„Београдводе“, 

2017.-
2023. 

Градски 
извори 
финансирања 

Израђен 
Катастар 
водних 
објеката 
водног 
подручја 

Објављен 
Катастар 
водних 
објеката 
водног 
подручја 



Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине 

Београда Београда 

3.1.6. Сарадња са установама, 
надлежним 
институцијама и 
органима, 
предузећима, 
заинтересованим 
органима и 
организацијама,  
грађанима и 
грађанкама, при изради 
и усвајању наведених 
планова 
Веза: 26.3.2. 

 ИО Надлежне 
институције на 
градском и 
републичком 
нивоу,Управа за 
воде; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
општине,служба 
за информисање 
јединице локалне 
самоуправе Града 
Београда 

2017.-
2023. 

Републички, 
градски, 
локални 
извори 
финансирања 

Организовање 
јавних 
расправа, 
трибина,  
дебата, 
електронска 
комуникација 

Број 
реализован
их јавних 
расправа, 
трибинадеб
ата, 
извештава
ње 
локалних 
медија 

специфичан циљ: 3.2. Унапредити водоснабдевање 
Веза: 3.4. 

3.2.1. Надзор над широм „Б“ 
зоном заштите 
водоснабдевања 
Београда 
на територији ГО Савски 
венац 

А ЈКП „БВК“; 
ЈВП 
„Београдводе“; 
Управа за воде; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
Комунална 
инспекција 

контину-
ирано 

Градски 
извори 
финансирања 

Извршен 
надзор над 
широм „Б“ 
зоном заштите 
водоснабдева
ња 

Годишњи 
извештај о  
квалитету 
животне 
средине 
Града 
Београда 

3.2.2. Примена пројекта 
„Управљање отпадним 

Т Управа за воде; 
Секретаријат за 

2017.-
2020. 

Градски 
извори 

Организовано 
сакупљање и 

Годишњи 
извештај 



уљима на територији 
Града Београда“ у циљу 
спречавања изливања 
опасних отпадних 
течности у земљиште, 
односно подземне воде 

заштиту животне 
средине; 
Комунална 
инспекција; 
Технолошко-
металуршки 
факултет 

финансирања прерада 
опасних 
отпадних 
течности  у 
Београду 

Секретарија
та за 
заштиту 
животне 
средине 
 

3.2.3. Информисање и 
образовање грађана 
(посебно деце) о 
потреби организованог 
сакупљања и прераде 
опасних отпадних 
течности 

ИО Управа за воде; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
Стручни послови 
з.ж.с. 
ГО Савски венац; 
Школе 

контину-
ирано 

Републички, 
градски, 
локални 
извори 
финансирања 

Подела 
брошура, 
предавања, 
трибине, 
емисије, 
објављивање 
чланака 

број 
подељених 
брошура, 
предавања, 
трибина, 
извештава
ње 
локалних 
медија 

специфичан циљ: 3.3. Унапредити контролу квалитета воде за пиће 
Веза: 3.4.5. 

3.3.1. Усаглашавање домаћих 
стандарда квалитета 
воде за пиће са 
Директивом о води за 
пиће ЕУ 

З Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине; 
Министарство 
здравља 

2017. -
2024. 

Републички 
извори 
финансирања 

Усвојен нови 
правилник о 
води за пиће 

Одлука 
објављена у 
Сл. 
гласнику РС 

3.3.2. Надзор над квалитетом 
воде за пиће у 
домаћинствима, 
установама, школама, 
угоститељским 
објектима и пијацама 
на територији ГО  

А Служба санитарне 
контроле ЈКП 
„БВК“; 
Градски завод за 
јавно здравље; 
Управа за воде; 
Санитарна 

контину-
ирано 

Градски 
извори 
финансирања 

Анализе 
квалитета воде 
за пиће 

Месечни, 
полугодиш
њи и 
годишњи 
извештаји 
ових 
установа 



Савски венац инспекција 

3.3.3. Замена дотрајале 
водоводне 
дистрибутивне 
инфраструктуре на 
територији ГО Савски 
венац/капитално 
одржавање-санација 
водоводне мреже 
Веза: 3.4.1. 

Т Секретаријат за  
комуналне и 
стамбене 
послове, ЈКП 
„БВК“; 
Управа за воде; 
Комунална 
инспекција 

контину-
ирано 

Градски 
извори 
финансирања 

Замењена 
дотрајала 
водоводна 
дистрибутивна 
инфраструктура 

Годишњи 
извештаји 
ЈКП „БВК“ и  
Управе за 
воде 

3.3.4. Информисање и 
образовање грађана 
(посебно деце) о 
квалитету воде за пиће, 
смањење утицаја 
пропагандне рекламе 
са циљем промовисања 
комерцијалних 
производа (флаширане 
воде, уређаји за 
филтрацију и слично) 

ИО ЈКП „БВК“; 
Управа за воде; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
Стручни послови 
з.ж.с. 
ГО Савски венац;  
Основне и 
средње школе 

контину-
ирано 

Градски, 
локални 
извори 
финансирања 

Подела 
брошура, 
предавања, 
трибине, 
емисије, 
објављивање 
чланака 

Број 
брошура, 
предавања,
трибина, 
извештава-
ње 
локалних 
медија 

специфичан циљ: 3.4. Унапредити контролу површинских и подземних вода и пречишћавање отпадних вода 
Веза: 3.5. 

3.4.1. Проширити листу 
мерних места на којима 
се врши редован 
надзор квалитета 
површинских вода 
 

А Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
ЈВП 
„Београдводе“, 
Градски завод за 
јавно здравље 

2017.-
2023. 

Градски 
извори 
финансирања 

Нова мерна 
места на 
којима се 
врши редован 
надзор 
квалитета 
површинских 

Годишњи 
извештај о  
квалитету 
животне 
средине 
Града 
Београда 



Веза: 3.5.1 Београда вода 

3.4.2. Проширити листу 
мерних места на којима 
се врши редован 
надзор квалитета 
подземних вода 
Веза: 3.5.2. 

A Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
ЈВП 
„Београдводе“; 
Градски завод за 
јавно здравље 
Београда 

2017.-
2023. 

Градски 
извори 
финансирања 

Нова мерна 
места на 
којима се 
врши редован 
надзор 
квалитета 
површинских 
вода 

Годишњи 
извештај о  
квалитету 
животне 
средине 
Града 
Београда 

3.4.3: Надзор над количинама 
и квалитетом 
индустријских отпадних 
вода на територији ГО  
Савски венац 
Веза: 3.6; 3.6.1; 3.6.2 

A, Т Служба екологије, 
контроле и 
заштите ЈКП 
„БВК“; 
Републичка 
инспекција з.ж.с.; 
Републичка 
водопривредна 
инспекција; 
Управа за воде 

контину-
ирано 

Републички и 
градски 
извори 
финансирања 

Измерене 
количине и 
анализиран 
квалитет 
индустријских 
отпадних вода 

Месечни, 
полугодиш
њи и 
годишњи 
извештаји 
ових 
установа 

3.4.4. Обезбедити 
пречишћавање 
комуналних отпадних 
вода према 
директивама ЕУ пре 
испуштања у Саву и 
Дунав 

T ЈКП „БВК“; 
Управа за воде; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
Град Београд; 
Република Србија 

2017.-
2025. 

Републички и 
градски 
извори 
финансирања 

Изграђено 
централно 
градско 
постројење за 
третман ком. 
отпадних вода 

Рад 
централног 
градског 
постројења 
за третман 
комуналних 
отпадних 
вода 

3.4.5. Обуставити испуштање 
непречишћених 
комуналних  и 

T Служба екологије, 
контроле и 
заштите ЈКП 

2017.-
2025 
индусти-

Градски 
извори 
финансирања, 

Пречишћавањ
е свих 
индустријских 

Надзор и 
контрола  
наведених 



индустријских отпадних 
вода у Топчидеску реку 
и Саву 

„БВК“; 
Републичка 
инспекција з.ж.с.; 
Републичка 
водопривредна 
инспекција; 
Управа за воде; 
Индустријска 
предузећа 

јске 
отпадне 
воде 
2017.-
2025. 
комунал
не 
отпадне 
воде 

предузећа 
која испуштају 
непречишћен
у индустијску 
отпадну воду 

и комуналних 
отпадних вода 
пре 
испуштања у 
водопријемни
ке 

носилаца 
активности 

3.4.6. Решити одвођење и 
пречишћавање 
отпадних вода из 
угоститељских и других 
објеката на води 
Веза: 3.2.4. 

T Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене 
послове; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
ЈКП „БВК“ 

2017.-
2023. 

Градски 
извори 
финансирањ; 
угоститељски 
и других 
објекти на 
води 

Решено 
одвођење и 
пречишћавање 
отпадних вода 
из 
угоститељских 
и др. објеката 

Надзор и 
контрола  
наведених 
носилаца 
активности 

3.4.7. Унапредити систем за 
пречишћавање 
индустријских отпадних 
вода/ предузећа 
„БИП“ а.д. 
Веза: 3.2.3. 

T „БИП“ а.д. 
Републичка 
инспекција з.ж.с.; 
Републичка 
водопривредна 
инспекција; 
Управа за воде 

2017.-
2023. 

„БИП“ а.д. Унапређен 
систем за 
пречишћавање 
индустријских 
отпадних вода 
предузећа 
„БИП“а.д.  

Надзор и 
контрола  
наведених 
носилаца 
активности 

3.4.8. Унапредити систем за 
пречишћавање 
индустријских отпадних 
вода/ предузећа 
„Завод за израду 
новчаница и кованог 
новца “ (ЗИН) 

T „Завод за израду 
новчаница и 
кованог новца “ 
(ЗИН) 
Републичка 
инспекција з.ж.с.; 
Републичка 

2017.-
2024. 

„Завод за 
израду 
новчаница и 
кованог 
новца“ (ЗИН) 

Унапређен 
систем за 
пречишћавање 
индустријских 
отпадних вода 
предузећа  
„ЗИН“ 

Надзор и 
контрола  
наведених 
носилаца 
активности 



Веза: 3.2.3. водопривредна 
инспекција; 
Управа за воде 

3.4.9. Информисање и 
образовање грађана 
(посебно деце) о 
квалитету површинских 
и подземних вода, 
односно неопходности 
одговарајућег 
пречишћавања 
комуналних и 
индустријских вода   

ИО ЈКП „БВК“; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
Стручни послови 
з.ж.с. 
ГО Савски венац;  
Основне и 
средње школе 

контину-
ирано 

Републички, 
градски, 
локални 
извори 
финансирања 

Подела 
брошура, 
предавања, 
трибине, 
емисије, 
објављивање 
чланака  

Број 
брошура, 
предавања,
трибина, 
извешта-
вање 
локалних 
медија 

3.4.10. Обележавање 
међународног Дана 
реке Саве кроз локалну 
Акцију „Сава у срцу“ на 
Савској променади 

ИО ГО Савски венац;  
основне и средње 
школе на 
територији ГО  
Савски венац; 
Управа за воде, 
Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине, 
Републичка 
дирекција за 
воде, Савска 
комисија 

контину
ирано 
сваког 1 
јуна 

Републички, 
градски и 
локални 
извори 
финансирања 

Реализована 
манифестација 
на Савској 
променади 

Број 
учесника 
манифеста-
ције, листа 
учесника, 
број 
реализова-
них 
едукати-
вних 
активности 

специфичан циљ: 3.5. Унапредити канализациони систем 
Веза: 3.3. 

3.5.1. Усаглашавање домаћих 
стандарда квалитета 

З Министарство 
пољопривреде и 

2017.-
2025. 

Републички 
извори 

Усвојен нови 
правилник за  

Одлука 
објављена у 



комуналних и 
индустријских отпадних 
вода за испуштање у 
канализациони систем 
са директивама ЕУ 
Веза 3.3.4. 

заштите животне 
средине; 
Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене послове 
− Управа за воде 

финансирања испуштање 
отпадних вода 
у 
канализацион
и систем 

Сл. 
гласнику 
Града 
Београда 

3.5.2. Надзор над количинама 
и квалитетом 
комуналних  
отпадних вода на 
територији 
ГО Савски венац 

А Служба екологије, 
контроле и 
заштите ЈКП 
„БВК“;  
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
Управа за воде 

контину-
ирано 

Градски 
извори 
финансирања 

Измерене 
количине и 
анализиран 
квалитет 
комуналних 
отпадних вода 

Месечни, 
полугодиш
њи и 
годишњи 
извештаји 
ових 
установа 

3.5.3. Проширење и 
реконструкција 
инфраструктуре кишне 
и санитарно−фекалне 
канализације на 
територији ГО Савски 
венац 

Т ЈКП „БВК“; 
Управа за воде; 
Комунална 
инспекција 

контину-
ирано 

Градски 
извори 
финансирања 

Замењена 
дотрајала 
инфраструктур
а кишне и 
фекалне 
канализације 

Годишњи 
извештаји 
ЈКП „БВК“ и  
Управе за 
воде 

3.5.4. Модернизација и 
аутоматизација 
постојећих 
канализационих 
система 
Веза: 3.3.4. 

Т Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене послове 
−Управа за воде; 
ЈКП „БВК“ 

контину-
ирано 

Градски 
извори 
финансирања 

Унапређен 
кализациони 
систем  

Годишњи 
извештаји 
ЈКП „БВК“ и  
Управе за 
воде 

3.5.5. Примена пројекта 
„Управљање отпадним 
уљима на територији 

Т Управа за воде; 
Секретаријат за 
заштиту животне 

контину-
ирано 

Градски 
извори 
финансирања 

Организовано 
сакупљање и 
прерада 

Годишњи 
извештај 
Секретарија



Града Београда“ у циљу 
спречавања изливања 
опасних отпадних 
течности у 
канализациони систем 

средине; 
Комунална 
инспекција; 
Технолошко-
металуршки 
факултет 

опасних 
отпадних 
течности  у 
Београду 

тa за 
заштиту 
животне 
средине 
 

3.5.6. Израда главног пројекта 
ниске савске зоне 

Т ЈКП „БВК“ 
 

2017.-
2024. 

Градски и 
локални 
извори 
финансирања 

Урађен главни 
пројекат ниске 
савске зоне 

Годишњи 
извештаји 
ЈКП „БВК“ 

3.5.7. Информисање и 
образовање грађана 
(посебно деце) о 
значају канализационог 
система за здравље 
становништва, као и 
чврстим и течним 
материјама које се не 
смеју испуштати у 
канализациони систем 

ИО ЈКП „БВК“; 
Управа за воде; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
ГО Савски венац;  
Основне и 
средње школе 

контину-
ирано 

Градски и 
локални 
извори 
финансирања 

Подела 
брошура, 
предавања, 
трибине, 
емисије, 
објављивање 
чланака 
 
  

Број 
брошура,пр
едавања, 
трибина, 
извештава
ње 
локалних 
медија 

специфичан циљ: 3.4. Смањењити потрошњу воде 

3.4.1. Иницијатива за 
смањење количине 
воде потрошене у 
домаћинствима, 
установама, школама, 
институцијама,угостите
љским објектима, 
комуналним службама 
и предузећима на 
територији  

А ЈКП „БВК“; 
Управа за воде; 

контину-
ирано 
 

 
/ 

Смањена 
потрошња 
воде 

Месечни 
извештаји о 
потрошњи 
воде 
ЈКП „БВК“ 



ГО Савски венац 

3.4.2. Контрола водоводне 
дистрибутивне 
инфраструктуре на 
територији ГО Савски 
венац, 
која може узроковати 
губитке воде /замена 
дотрајале 
инфраструкуре 

Т ЈКП „БВК“; 
Управа за воде; 
Комунална 
инспекција;  
ГО Савски венац 

контину-
ирано 
 

Градски 
извори 
финансирања 

Замењена 
дотрајала 
водоводна 
дистрибутивна 
инфраструктура 

Годишњи 
извештаји  
ЈКП „БВК“ и  
Управе за 
воде 

3.4.3. Упознавање 
предшколске деце са 
значајем воде и 
начинима за њену 
уштеду у 
домаћинствима кроз 
еколошко драмске 
радионице 
Веза: 
25.1.;25.2.;25.1.2.;25.1.3. 

ИО ЈКП „БВК“; Управа 
за воде; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине- 
Републичка 
дирекција за 
воде, ГО Савски 
венац;  
ПУ Савски венац 

контину-
ирано 
 

Републички, 
градски, 
локални 
извори 
финансирања 

Усвојена 
основна знања 
о значају воде 
и начинима за 
њену уштеду у 
домаћинствим
а код 
предшколске 
деце 

Број  
одржаних 
радионица, 
број деце 
учесника 
радионица 

3.4.4. Информисање и 
образовање основаца о 
значају воде и 
начинима за њену 
уштеду у 
домаћинствима  у 
оквиру 

ИО ЈКП „БВК“; 
Управа за воде; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
ГО Савски венац;  
Основне школе, 

контину-
ирано 
 

 
Републички, 
градски, 
локални 
извори 
финансирања 

Подела 
брошура, 
предавања, 
трибине,  
дебате,  
радионице, 
еколошке 

Број 
учесника на 
еколошким 
акцијам, 
предавањи
ма,трибина
ма,тадиони



предмета „Чувари 
природе“ и помоћу 
наставног материјала 
„Зелени пакет“; 
Припрема еколошких 
акција из области вода 
Веза: 26.2. ; 
26.3.;25.1.;25.2.;25.2.1.; 
25.2.4. 
 

Интернационалне 
школе, приватне 
школе 

акције 
 

цама; Број  
датих 
брошура, 
извештава
ње 
локалних 
медија 

3.4.5. Информисање и 
образовање 
средњошколаца о 
значају воде и 
начинима за њену 
уштеду у 
домаћинствима помоћу 
наставног материјала 
Зелени пакет; 
Припрема еколошких 
акција из области вода 
Веза: 26.2. ; 26.3.; 25.1.; 

25.2.; 25.2.1.; 25.2.4. 

ИО ЈКП „БВК“; 
Управа за воде; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
ГО Савски венац;  
Средње школе на 
Савском венцу 
 

контину-
ирано 

Републички, 
градски,   
извори 
финансирања 

Подела 
брошура, 
предавања, 
трибине,  
дебате,  
емисије, 
еколошке 
акције 
 

Број датих 
брошура, 
број 
предавања, 
број 
учесника на 
еколошким 
акцијама, 
трибинама,
дебатама, 
извештава
ње 
локалних 
медија 

3.4.6. Информисање и 
образовање грађана о 
значају воде и 
начинима за њену 
уштеду у 
домаћинствима; 
Промоција еколошких 

ИО ЈКП „БВК“; 
Управа за воде; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
ГО Савски венац  

контину-
ирано 

Републички, 
градски, 
локални 
извори 
финансирања 

Подела 
брошура, 
предавања, 
трибине,  
дебате,  
емисије, 
чланци 

Број датих 
брошура, 
број 
учесника на  
предавањи
ма, 
трибинама, 



акција из области вида 
Веза: 26.2. 
 

дебатама,  
извештава
ње 
локалних 
медија 

специфичан циљ: 3.5. Успоставити интегрални систем уређења и заштите од вода на подручју Београда 
 

3.5.1. Ажурирање и 
иновирање Катастра 
водних појава на 
територији Града 
Београда 
Веза: 3.1.8. 

А ЈВП 
„Београдводе“; 
Управа за воде; 
РХМЗ 

2017.-
2023. 

Градски 
извори 
финансирања 
 

Ажуриран и 
иновиран 
Катастар 
водних појава 

Објављен 
Катастар 
водних 
појава 

3.5.2. Припрема и 
организација 
превентивних мера и 
локалног оперативног 
плана за одбрану од 
поплава 
Веза: 3.1.11. 

Т ЈВП 
„Београдводе“; 
Управа за воде; 
МУП − Сектор за 
ванредне 
ситуације, 
Градска општина 

контину
ирано 

Градски и 
локални 
извори 
финансирања 
 

Спроведене 
превентивне 
мере одбране 
од поплава 
 
 

Надзор у 
оквиру 
наведених 
установа 

специфични циљ.: 3.6. Подстицати истраживања и развој иновативних приступа у области заштите и управљања водама 

3.6.1. Пружање подршке 
развоју и реализацији 
истраживачких и 
иновативних пројеката 
у области заштите и 
управљања водама 

А, Т Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
ГО Савски венац;  
  

контину-
ирано 

Републички, 
градски, 
локални , 
међународни 
извори 
финансирања 

Развој и 
реализација 
истраживачких 
пројеката 

Број 
реализован
их 
активности 

 

 

 



 

ОБЛАСТ  ПРИОРИТЕТА: ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
ОПШТИ ЦИЉ  :  
Циљ 4 – УПРАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
(посебан циљ 6. Програма з.ж.с. града Београда) 
 
ред.бр. 
 

Активност/Мера/Пројекат  
 

З/А/Т /ИО 
Законодавно-
политичке 
активности (З), 
Административне 
и инспекцијске 
активности (А) и 
Техничко-
Технолошке 
активности (Т), 
информативно-
образовне (ИО) 

Носиоци и партнери 
 

Период 
реализациј
е/рок  
 

Извори 
финансирања  
 

резултат средство 
провере 

специфичан циљ: 4.1.Очување постојећих зелених површина и подизање квалитета уређења и нивоа одржавања 

4.1.1. Успостављање и 
даље јачање система 
праћења поштовања 
законске регулативе 
и добре урбанистичке 
праксе у циљу 
ефикасног 
спречавања изградње 
и заузимања зелених 
површина и 
фрагментације 
градских дрвореда 
Веза: 2.3.4; 6.2.2.; 
10.2.4. 

А Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 
послове, 
Секретаријат за  
имовинско правне 
послове, 
грађевинску и 
урбанистичку 
инспекцију 

2017.-
2025. 

/ Јачање 
система 
поштовања 
законске 
регулативе и 
добре 
урбанистичке 
праксе 

Извештај 
надлежних 
органа 



4.1.2. Јачање капацитета 
комуналне 
инспекције ради 
спречавања и 
уклањања 
привремених и 
сталних објеката са 
постојећих зелених 
површина 
Веза: 6.2.1. 

А Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
Секретаријат за 
инспекцијске 
послове, сектор за 
комунални 
инспекцијски 
надзор, Секретаријат 
за имовинско правне 
послове, 
грађевинску и  
урбанистичку 
инспекцију, сектор 
за грађевинску 
инспекцију 

2017.-
2020. 

Градски 
извори 
финансирања 

Јачи 
капацитети 
комуналне 
инспекције 

Извештај 
надлежног 
органа 

специфичан циљ: 4.2. Формирање катастра (ГИС) зелених површина Београда 

4.2.1. Подршка формирању 
Катастра зелених 
површина Београда 

З Град Београд; 
Градска управа; 
ЈКП „Зеленило 
Београд“ 

2017.-
2023. 

Градски 
извори 
финансирања 

ГИС зелених 
површина 
Београда 

Периодични 
извештаји 

4.2.2. Предлог за давање 
званичних назива 
постојећим зеленим 
површинама за које 
се користи више 
радних назива 

А ГО Савски венац; 
Град Београд; 

2017.-
2023. 

 Градски и  
локални 
извори 
финансирања 

Озваничен 
назив 
појединих 
зелених 
површина  

Одлука 
објављена у 
Сл.листу 
града 
Београда 

специфичан циљ: 4.3. Отворена сарадња ка грађанима и грађанкама у циљу  заштите зелених површина, одрживости и 
подизања квалитета уређења и нивоа  одржавања 
Веза : 6.2. 

4.3.1. Омогућити да З, ИО ГО Савски венац; 2017.- Градски и  Постављена  Бр. 



грађани и грађанке 
изразе своје 
мишљење и узму 
удела у доношењу  
одлука по питању 
зелених површина 
Веза: 26.3. 

Доносиоци одлука; 2025. локални 
извори 
финансирања 

анкета на 
сајту,  е-маил 
адреса,  
организовање 
трибина, 
презентација 
и сл. 

анкетираних 
грађана и 
грађанки; 
број  
пласираних 
информациј
а путем  
трибина и 
различитих 
медија; 
бр. 
приспелих 
мишљења 

4.3.2. Укључивање грађана 
и грађанки у акције 
уређења зелених 
површина кроз 
подршку пројектима, 
организовање акција  
и едукацију, учешће у 
градској акцији „За 
зеленији Београд“ и 
локалној акцији 
„Најзелено“ 
Веза: 6.2.3; 26.2. 

А, ИО Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, Градска 
општина, удружења 
грађана, ЈКП 
Зеленило, јавна 
предузећа, грађани 
и грађанке 

2017.-
2025. 

Градски и  
локални 
извори 
финансирања 

Укључени 
грађани и 
грађанке у 
акције 
уређења 
зелених 
површина 

Број 
укључених 
грађана и 
грађанки, 
број 
реализован
их акција 

4.3.3. Процена  позитивних 
ефеката које пружају 
јавне зелене 
површине на 
квалитет животне 
средине и квалитет 

А, Т, ИО Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
ГО Савски венац 

2017.-
2023. 

Градски и  
локални 
извори 
финансирања 

Урађена 
процена и  
дефинисани 
позитивни 
ефекти јавних 
зелених 

Број 
попуњених 
анкета, број  
позитивних 
ефеката у 
пракси као 



живота грађана и 
грађанки 
Веза: 2.6.2. 

површина  што су 
апсорпција 
CO2, 
смањење 
буке, 
регулација 
температуре 
и др. 

4.3.4. Развојни пројекати у 
циљу заштите 
зелених површина,  
подизања квалитета 
уређења и нивоа  
одржавања / 
сагледавање потреба 
и израда годишњег 
програма заштите и 
одржавања кроз 
континуирани 
развојни пројекат 
„ЕКО ПАТРОЛА-домен 
заштита зелених 
површина“који 
обједињује 
програмске 
активности из 
области заштите 
зелених површина и 
комуналних 
делатности  
Веза: 6.2.; 6.2.4. 

 А,Т, ИО Градска општина, 
Град Београд, 
комунална 
предузећа, агенције 
за одржавање 
зелених површина 

2017.-
2025. 

Градски, 
локални, 
међународни, 
извори 
финансирања 

Имплементац
ија развојног 
пројекта „ЕКО 
ПАТРОЛА“ и 
циљу заштите 
и одржавања 
зелених 
површина 

Број 
реализованих 
активности у 
циљу заштите 
зелених 
површина, 
Број 
обухваћених 
зелених 
површина,  
извештај о 
реализацији 



4.3.5. Организовање 
трибина, изложби, 
пропагандног 
материјала и др. на 
тему значаја зелених 
површина за квалитет 
живота у граду 
 

А, ИО ГО Савски венац; 
 

 2017.-
2025. 

 Републички, 
градски, 
локални и 
међународни 
извори 
финансирања 
 

Реализоване 
трибине, 
изложбе и 
пропагандни 
материјал са 
едукативним 
утицајем ради  
смањења 
вандализма, 
спречавања 
изградње на 
зеленим 
површинама, 
безбедности, 
одржиости  и  
повећања 
зелених 
површина на 
територији ГО 
Савски венац 

Број 
реализованих 
трибина, 
изложби, 
пропагандног 
материјала;  
Број 
учесника/ца; 
Листа 
присутности 

4.3.6. Стварање услова за  
укључивање 
природне, просторне 
и биолошке 
разноврсности у 
концепт одрживог 
туризма и туристичке 
понуде/Формирање 
еколошко 
туристичких зона, 
зона тематских 

А, ИО, Т ГО Савски венац; 
Туристичка 
организација града 
Београда, ТО Савски 
венац, Секретаријат 
за привреду, 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине 

2017.-
2024. 

Републички, 
градски, 
локални  и 
међународни
извори 
финансирања 
 

Формиране 
еколошко 
туристичке 
зоне, зоне 
тематских 
паркова и 
заштичених 
природних 
добара са 
посебним 
програмом у 

Извештај 
надлежних 
организација, 
 Број 
посетилаца 



паркова и заштичених 
природних добара са 
посебним 
прилагођеним 
програмом  
Веза: 16.1.; 16.1.2.; 
16.1.4.; 16.1.5.; 16.2.; 
16.2.1.; 16.2.4. 

складу са 
концептом 
одрживог 
туризма 

специфичан циљ 4.4.  Реконструкција неадекватно уређених и деградираних зелених површина 

4.4.1. Уклањање 
привремених 
објеката са зелених 
површина 
Веза: 6.2.1. 

А Град Београд; 
ГО Савски венац 

контину-
ирано 

Власници 
објеката 

Уклоњени 
привремени 
објекти са 
зелених 
површина 

Решење 

4.4.2. 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 
Пројектне 
документације, 
реализацију решења 
према пројектној 
документацији 

Т Град Београд; 
Пројектантска и 
извођачка 
предузећа (јавна 
комунална или 
приватна); 

ГО Савски венац; 
 
 
 
 
 
 

2017.-
2023. 

Републички, 
градски, 
локални и 
међународни 
извори 
финансирања 

 

Уређена 
зелена 
површина 

Пријем 
изведеног 
стања и 
давање 
употребне 
дозволе 



4.4.3. Иницијатива за  
изменом ДУП-а -
прелазак земљишта 
из „јавног“ у „остало 
земљиште“ за  парк 
код Звездиног  
стадиона -
Иницијатива за 
Реконструкцију парка 
код Звездиног 
стадиона, што 
подразумева: израду 
Пројектне 
документације, 
реализацију решења 
према Пројектној 
документацији 

Т Град Београд; 
Пројектантска и 
извођачка 
предузећа (јавна 
комунална или 
приватна); 
 ГО Савски венац; 

2017.-
2023. 

Републички, 
градски, 
локални и 
међународни
извори 
финансирања  
 

Уређена 
зелена 
површинe 

Пријем 
изведеног 
стања и 
давање 
употребне 
дозволе 

4.4.4. Иницијатива за 
Реконструкцију парк-
шуме Бенцион Були, 
што подразумева: 
санитарну сечу, 
постављање 
мобилијара... 

Т ГО Савски венац; 
Пројектантска и 
извођачка 
предузећа (јавна 
комунална или 
приватна); 

2017.-
2023. 

Међународни
, републички, 
градски, 
локални 
извори 
финансирања 
 

Уређена парк 
шума  
Бенцион Були 

Пријем 
изведеног 
стања и 
давање 
употребне 
дозволе 

4.4.5. Уређење и 
активирање летње 
позорнице у 
Топчидеру:израда 
Пројекта; реализација 
по пројекту 
 

Т Град Београд; 
ГО Савски венац; 
Пројектантска и 
извођачка 
предузећа (јавна 
комунална или 
приватна); 

2017.-
2023. 

Међународни
, републички, 
градски, 
локални 
извори 
финансирања 
 

Нова зелена 
површина са 
могућностима 
одвијања 
културних 
садржаја 

Пријем 
изведеног 
стања и 
давање 
употребне 
дозволе 



 Туристичка 
организација 
Београда; 

4.4.6. Интензивирање 
одржавања зелених 
површина дуж 
аутопута, булевара на 
територији општине, 
посебно обнова 
дрвореда  у Бул. 
Кнеза Александра 
Карађорђевића 

Т ГО Савски венац; 
ЈКП „Зеленило 
Београд“ 

контину-
ирано 

Међународни
, републички, 
градски, 
локални 
извори 
финансирања  

Уређене 
зелене 
површине 
дуж аутопута 
и булевара на 
територији ГО 
Савски венац 

Пријем 
изведеног 
стања; 
Комунална 
инспекција 

4.4.7. Иницијатива за 
израду пројекта 
санације и 
реконструкције у 
оквиру Топчидерског 
парка у склопу 
изградње нове 
саобраћајнице 

Т ГО Савски венац; 
ЈКП „Зеленило 
Београд“ 
ЈКП Београд воде 

2017.-
2023. 

Међународни
, републички, 
градски, 
локални 
извори 
финансирања 

Извршена 
санација и 
реконструкциј
а парка 
(очишћени 
канали, 
пуњење 
језераца 
водом) 

Реализован 
пројекат, 
пријем 
изведеног 
стања 

4.4.8. Иницирање и 
реализација уређења 
дворишта школских и 
предшколских 
установа / 
Израда пројеката 
озелењавања и 
озелењавање 
дворишта школа, 
вртића 

Т, А Град Београд; 
ГО Савски венац; 
ЈКП „Зеленило 
Београд“, 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине ; 
Секретаријат за 
образовање и дечију 
заштиту; 

2017.-
2025. 

 Градски, 
локални  и 
међународни 
извори 
финансирања 

Извршена, 
реконструкција
,  санација 

Пријем 
изведеног 
стања, 
извештај о 
реализацији  



Веза: 6.3.5. Образовно васпитне 
установе; 

специфичан циљ: 4.5. Интензивније одржавање зелених површина 

4.5.1. Иницијатива за 
обезбеђивање 
старатеља над 
зеленим површинама 
за које до сада није 
одређен старатељ 
 

А Град Београд; 
Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене послове; 
ГО Савски венац; 

2017.-
2023. 

/ Одређени 
старатељи над 
зеленим 
површинама 

Градска 
Одлука 

4.5.2. Иницијатива за 
обезбеђивање 
појачаног надзора 
над зеленим 
површинама/сарадњ
а са комуналном 
полицијом 

А Град Београд;  
ГО Савски венац; 
 

2017.-
2023. 

/ Појачан 
надзор  

Извештај 
надлежне 
службе 

4.5.3. Иницијатива за 
доношење одлуке  о 
мерама за сузбијање 
и алергених 
коровских врста 
/израда Акционог 
плана/примена мера  

А, З, Т Град Београд; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине;  
Завод за биоциде и 
медицинску 
екологију и др. 
 

2017.-
2023. 

Међународни
, републички, 
градски, 
локални 
извори 
финансирања, 
власници 
парцела 

Образовано 
координацио
но тело/радна 
група за 
праћење, 
сузбијање 
алергених 
коровских 
биљака  на 
нивоу града 
Београда са 
циљем израде 
акционог 
плана за 

Донета 
одлука, 
донет 
акциони 
план, 
примена 
мера за 
сузбијање 
коровских 
врста 



примену мера  

4.5.4. Иницијативе за 
обезбеђивање јасне 
сигнализације ка  и 
унутар зелене 
површине, 
постављање 
информационих 
табли  

Т Град Београд, 
ГО Савски венац, 
ЈКП „Зеленило 
Београд“; 
Туристичка 
организација града 
Београда;ТО Савски 
венац 

2017.-
2023. 

Градски, 
локални, 
међународни 
извори 
финансирања 
 

Постављене 
информацион
е табле 

Пријем 
изведеног 
стања 

специфичан циљ: 4.6. Подизање нових зелених површина 

4.6.1. Активно учешће у 
изради Нацрта плана 
генералне регулације 
за зелене површине 
на територији 
општине и израда 
планских аката 
Веза: 6.1.1.;  6.1.2; 

2.3.2. 

З Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 
послове, ГО Савски 
Венац; 
Планерска 
предузећа  

2017.-
2020. 

Међународни
, републички, 
градски, 
локални 
извори 
финансирања 
 

Аналитички 
дефинисане 
зелене 
површине у 
функцији 
система 
зелених 
површина 
општине и 
града 

Усвојен 
План и 
објављен у 
Сл. Листу 
града 
Београда 

4.6.2. Спровођење мера 
утврђених 
Стратегијом 
пошумљавања града 
Београда и Планом 
генералне регулације 
зелених површина 
града Београда 
- Наставак 

пошумљабвања 
Рајсове падине 

З, А, Т Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
ЈП „Зеленило 
Београд“, 
ЈП Србијашуме;   
ГО Савски Венац; 
 

2020.-
2024. 

Градски, 
локални, 
међународни 
извори 
финансирања 

Релизовано 
пошумљавање 
и  одрживе 
зелене 
површине  

Повећање 
шума и 
зелених 
површина 
на општини 



Веза: 6.4.1.; 2.4.1.; 
1.3.1. 

специфичан циљ : 4.7. Уређење малих јавних запуштених простора 

4.7.1. Иницирање уређења 
и двојног коришћења 
унутрашњих 
дворишта компактних 
блокова:израда 
пројекта; 
обезбеђивање 
финансијских 
средстава; 
реализација. 

Т ГО Савски венац сукцеси-
вно до 
2023 

Међународни
, републички, 
градски, 
локални 
извори 
финансирања 
 

Уређена 
унутрашња 
дворишта 
компактних 
блокова 

Пријем 
изведеног 
стања 

4.7.2. Иницијатива и 
реализација  
савремених форми 
зелених површина,  
као што су: „џепни 
паркови“, кровно и 
вертикално зеленило, 
и др. 
Спровођење 
концепта „зелених 
кровова“ на 
објектима јавне 
намене као једног од  
начина за повећање 
зелених површина 
кроз  пилот пројекте 
Веза: 6.3.3.; 2.4.3. 

Т Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
ГО Савски венац; 
Јавна предузећа; 
Све заинтересоване 
стране 

Сукцеси-
вно до 
2023 

Републички, 
градски, 
локални, 
међународни 
извори 
финансирања 
 

Нове зелене 
површине 

Пријем 
изведеног 
стања 

специфични циљ: 4.8. Повећање површина заштићених природних добара, идентификација  површина и објеката 



4.8.1. Идентификација 
површина и објеката 
који имају 
потенцијала да буду 
проглашени 
заштићеним 
природних добрима:  
Финансијски парк, 
Хајд парк и др. 

З Секретаријат за 
заштиту животне 
средине;  
Завод за заштиту 
природе ; ГО Савски 
венац; 

2017.-
2023. 

Градски,  
локални 
извори 
финансирања 

Израђена 
студија  

Доношење 
акта о 
заштити  

специфичан циљ: 4.9. Мониторинг зелених површина као део интегралног система праћења стања животне средине 

4.9.1. Израда и спровођење  
Програма 
мониторинга зелених 
површина и пројекта 
ГИС зелених 
површина Београда 

А, Т Секретаријат за 
заштиту животне 
средине 

2017.-
2025. 

Градски 
извори 
финансирања 

Урађен 
програм 
мониторинга 
и пројекат ГИС 
зелених 
површина 

Извештај 
надлежног 
органа о 
имплемента
цији донетог 
програма и 
примени 
резултата 
пројекта 

специфичан циљ : 4.10. Спровођење превентивних мера, мера адаптације и мера ублажавања климатских промена 

4.10.1. Спровођење плана 
адаптације на 
климатске промене, 
подстицање зеленог 
урбанистичког 
пројектовања, 
повећање и боља 
територијална 
распоређеност 
зелених површина-
„Зелена 

А, ИО, Т Град Београд, 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 
послове; 
Секретаријат за  
комуналне и 
стамбене послове; 

2017.-
2025. 

Републички, 
градски, 
међународни, 
локални 
извори 
финансирања 

Израђена 
планска 
документација, 
створени 
повољни 
услови за 
зелено 
урбанистичко 
пројектовање, 
повећана 
површина под 
шумама у 

Извештаји 
надлежних 
органа   



инфраструктура“ 
 
Веза: 2.1.1 ; 2.2.1; 
2.2.2; 2.3.; 2.3.2; 2.4.1 
 

Завод за заштиту 
природе; ГО Савски 
венац; 
Јавна предузећа; 
ЈКП „Зеленило 
Београд“; 
ЈП Србијашуме; 

складу са 
Стратегијом 
пошумљавања 
града Београда, 
повећане и 
боље 
територијално 
распоређене 
зелене 
површине у 
складу са 
Планом 
генералне 
регулације  
система 
зелених 
површина 
Београда 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЛАСТ  ПРИОРИТЕТА: ОТПАД 
ОПШТИ ЦИЉ  :  
Циљ 5. – Идентификација стања, ажурирање базе података о генераторима отпада и врстама отпада, унапређење управљања 
и система одвојеног сакупљања, поновног коришћења и рециклаже отпада 
(посебан циљ 19. Програма з.ж.с .града Београда) 
ред.бр. 
 

Активност/Мера/Пројекат  
 

З/А/Т /ИО 
Законодавно-
политичке 
активности (З), 
Административн
е и инспекцијске 
активности (А) и 
Техничко-
Технолошке 
активности (Т), 
информативно-
образовне (ИО) 

Носиоци и партнери 
 

Период 
реализациј
е/рок  
 

Извори 
финансирања  
 

резултат средство 
провере 

специфичан циљ 5.1.Ажурирање базе података генератора комуналног и опасног  отпада на територији општине 

5.1.1. Ажурирање базе 
података генератора  
комуналног и опасног 
отпада за територију 
општине Савски 
венац 

 A Град Београд, 
Градска управа, 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
ГО Савски венац; 
Агенција за заштиту 
животне средине; 
 
 

2017.-
2024. 
 

Републички, 
градски и 
локални 
извори 
финансирања 
 

Ажурирана 
база 
података, 
формиран 
софтвер за 
евидентирањ
е и праћење 
продукције 
отпада 

Број 
ажурираних  
информација 

5.1.2. Евидентирање 
привредних 
субјеката, складишта, 
стамбених зона, 
транспортних рута, 
институција за 

А, З Агенција за заштиту 
животне средине; 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
Стручне институције; 

2017.-
2024. 

/ Евидентирани 
привредни 
субјекати, 
складишта, 
стамбене 
зоне, 

Број 
евидентиран
их података 



здравствене и друге 
делатности на 
територији општине, 
као и њиховог 
положаја и 
међусобног односа 

Општина Савски 
Венац;  
 

транспортне 
руте, 
институције 
за 
здравствене и 
друге 
делатности на 
територији 
општине 

5.1.3. Прикупљање 
постојеће 
документације  о 
потенцијалним 
загађивачима на 
територији општине 
Савски Венац 

Т Представници 
потецијалних 
загађивача на 
територији општине;  
Стручна инстиуција ; 
Општина Савски 
Венац; 

2017.-
2023. 

/ Прикупљена 
постојећа 
документација 

Број 
прикупљених 
докумената 

5.1.4. Обрада и 
систематизација 
постојећих података о 
потенцијалним 
загађивачима; 
Теренски рад на, 
прикупљању 
података о врсти 
делатности и 
примењеној 
технологији и др.   

Т Стручна институција; 
Представници 
потенцијалних 
загађивача на 
територији општине;  
 

2017.-
2023. 

/ Обрађени и 
систематизов
ани постојећи 
подаци 

Број 
прикупљених  
и 
систематизов
аних података 

5.1.5. Евидентирање 
испуста за сваки 
потенцијални 
загађивач и за сваки 

Т Представници 
потенцијалних 
загађивача на 
територији општине;  

2017.-
2023. 

/ Урађена 
евиденција 

Број 
евидентиран
их података 



од евидентираних 
отпадних токова, као 
и третману отпадних 
токова 

Стручна инстиуција  

5.1.6. Обрада података за  
потребе регистра: 
загађивача, испуста, 
загађујућих материја 

Т Представници 
потенцијалних 
загађивача;  
Стручна инстиуција; 
Агенција за заштиту 
животне средине 

2017.-
2024. 

/ Обрађени 
подаци за 
потребе 
регистра 

Број 
обрађених 
података 

5.1.7. Иницијатива за 
израду софтвера за 
евидентирање и 
систематизацију 
података 
 

Т надлежне 
институције, 
Стручна инстиуција 
за израду катастра 
загађивача; 
 
 
 

2017.-
2024. 

 Дата 
иницијатива 

Софтвер у 
употреби 

Циљ 5.2. – Процена утицаја на животну средину постојћих евидентираних загађивача на територији општине 

5.2.1. Иницијатива за 
израду Процене 
утицаја и процене 
утицаја затеченог 
стања за све објекте 
који по закону 
подлежу овој обавези 

А Генератори отпада; 
Градска управа- 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине; 
Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине;  
 

2017.-
2025. 

Генератори 
отпада на  
територији 
општине 

Подаци о 
стању 
животне 
средине на 
територији 
општине, са 
отпадом као 
једним од 
могућих 
загађивача 
животне 
средине;  

Усвајање 
иницијативе  
од 
надлежних 
институција 



Подаци о 
мерама које 
се 
предузимају 
или се требају 
предузети за 
неутралзацију 
негативних 
ефеката 

специфичан циљ 5.3. – Дефинисање својстава отпада који се генерише на територији општине 

5.3.1. Карактеризација и 
категоризација отпада 
на територији општине 
 

Т Генератори отпада; 
Стручне институције 
за категоризацију и 
карактеризацију  
отпада. 

2017.-
2025. 

Генератори 
отпада; 

Подаци о 
врстама и 
својствима 
отпада који се 
генерише на 
територији 
општине 

Решења о 
карактеру и 
категорији 
отпада 

 
5.3.2. 

Израда каталога 
опасног   отпада 

Т Генератори отпада; 
Стручна институција;  
 

2017.-
2025. 

Генератори 
отпада; 
 

Систематизац
ија података о 
отпаду и 
усвајање 
каталошког 
броја за сваку 
врсту 
отпад(ЕУ) 

Усвајање 
каталога 
отпада од 
надлежног 
органа 

специфичан циљ 5.4. – Успостављање система управљања отпадом, који се заснива на смерницама Националне стратегије 

управљања отпадом, Планом управљања отпадом за град Београд, европским стандардима и законским мерама који одређују ову 

област 

5.4.1. Формирање потребне 
административне и 

З, А, Т, ИО Министарство 
пољопривреде и 

2017.-
2025. 

Републички, 
градски, 

Унапређени 
капацитети за 

Извештај 
надлежних 



техничке 
инфраструктуре и 
капацитета за 
управљање отпадом 

заштите животне 
средине, Агенција за 
заштиту животне 
средине, 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, Дирекција 
за управљање 
отпадом,комунална 
предузећа, ГО Савски 
венац 

локални, 
међународни 
извори 
финансирања 

управљање 
отпадом,дефи
нисање 
надлежности 
за праћење, 
оцену и 
предузимање 
мера у 
поступању 
отпадом  

органа  

5.4.2. Учешће у 
имплементацији Плана 
управљања отпадом за 
град Београд 

А, Т, З, ИО Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, Дирекција 
за управљање 
отпадом,комунална 
предузећа,стручне 
институције, ГО 
Савски венац 

2017.-
2025. 

Републички, 
градски, 
локални, 
међународни 
извори 
финансирања 

Узето учешће 
у 
имплементац
ији 
активности у 
оквиру Плана 
управљања 
отпадом за 
град Београд 

Извештај о 
реализацији 
надлежних 
градских  
органа 

5.4.3. Израда плана 
управљања отпадом на 
територији општине у 
складу са актима града 
Београда 

А, З, Т, ИО ГО Савски Венац, 
стручне институције, 
надлежни 
органи,заинтересова
ни органи и 
организације, јавна 
предузећа и сл. 

2018.-
2025. 

Градски, 
локални, 
међународни  
извори 
финансирања 

Дефинисање 
мера за 
решавање 
проблема 
идентификова
них у првим 
фазама 
израде плана  

Усвајање 
плана 
управљања 
отпадом  

5.4.4. Сарадња са 
надлежним 
Републичким органима 

А Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 

2017.-
2025. 

Републички  
извори 
финансирања 

Остварена 
сарадња, 
доступне 

Извештај 
надлежних 
републичких 



у вези опасног 
отпада/медицинског, 
инфективног отпада и 
др.отпада у 
надлежности 
републичког органа 

средине, Агенција за 
заштиту животне 
средине 

информације  
и праћење 
стања 

органа 

5.4.5. Рециклирање отпада 
насталог у процесу рада  
Управе у складу са 
Законом о управљању 
отпадом  („Службени 
гласник РС“, број 14/16) и 
подзаконским актима 

А, Т ГО Савски венац 2017.-
2025. 

 
Локални 

извори 

финансирања 

Управљање 
отпадом у 
складу са 
Законским 
обавезама 

Испуњена 
законска 
обавеза, 
Годишњи 
извештаји за 
све врсте 
отпада унети 
у платформу 
Агенције за 
заштиту 
животне 
средине у 
прописаном 
року 

 
5.4.6. 

Континуирани 
развојни пројекти који 
обједињује програмске 
активности из области 
комуналних 
делатности у циљу 
решавања комуналних 
проблема сагледаних у 
пракси/реализација 
пројекта „ЕКО 
ПАТРОЛА-домен 

 А, Т, ИО Градска општина, 
Град Београд, 
комунална 
предузећа, Беоком 
сервис, инспекцијске 
службе, надлежни 
органи и др. 

2017.-
2025. 

Градски и  
локални, 
међународни, 
извори 
финансирања 

Имплементациј
а развојног 
пројекта „ЕКО 
ПАТРОЛА -
домен 
комуналних 
проблема“ и 
унапређење 
механизама и 
међусекторске 
координације 
са надлежним 

Број 
реализованих 
активности, 
извештај о 
реализацији  



комуналних проблема“ 
и унапређење 
механизама и 
међусекторске 
координације са 
надлежним органима 
града Београда,а у 
циљу ефикасног 
решавања комуналних 
питања од значаја за 
грађане и грађанке на 
територији Градске 
општине 
Веза: 27.; 27.2. 

органима града 
Београда, а  у 
циљу 
ефикасног 
решавања 
комуналних 
питања од 
значаја за 
грађане и 
грађанке на 
територији 
Градске 
општине 

 

специфичан циљ 5.5. Створити услове за примарну селекцију комуналног отпада 
Веза : 19.1. 

5.5.1. Постављање 
контејнера за 
селективно сакупљање 
рециклабилног 
отпада/зелена острва 
и подземни контејнери 
Веза:19.1.1. 

Т Секретаријат за 
зштиту животне 
средине, 
Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене послове, 
ЈКП „Градска 
чистоћа“ 

2017.-
2020. 

Градски 
извори 
финансирања 

Постављена 
комунална 
опрема 

Извештај 
надлежних 
органа и 
комуналних 
предузећа 

5.5.2. Постављање канти од 
240 l за сакупљање 
рециклабилног отпада 
у деловима града са 
индивидуалним 
становањем 
Веза:19.1.3. 

Т Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене послове, 
ЈКП„Градска 
Чистоћа“ 

2017.-
2020. 

Градски 
извори 
финансирања 

Постављена 
комунална 
опрема 

Извештај 
надлежних 
органа и 
комуналних 
предузећа 



5.5.3. Ревизија траса и 
динамике сакупљања 
отпада 
Веза:19.1.3. 

Т, А Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене послове, 
ЈКП„Градска 
Чистоћа“ 

2017.-
2020. 

Градски 
извори 
финансирања 

Урађена 
ревизија 
траса и 
динамике 
сакупљања 

Извештај 
надлежних 
органа и 
комуналних 
предузећа 

5.5.4. Изградња и опремање 
центара за одвојено 
сакупљање 
рециклабилног отпада 
обухваћених Локалним 
планом управљања 
отпадом 
Веза:19.1.4.  

Т Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, Дирекција 
за управљање 
отпадом, 
Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене послове, 
ЈКП „Градска 
чистоћа“ 

2017.-
2023. 

Градски 
извори 
финансирања 

Опремњен 
центар за 
сакупљање 
рециклабилн
ог отпада 
доступан 
грађанима и 
грађанкама са 
Савског венца 

Извештај 
надлежних 
органа и 
комуналних 
предузећа 

5.5.5. Успостављање система 
одвојеног сакупљања 
опасног отпада из 
домаћинства 
 

Веза 19.1.6. 

А, З, Т Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
Секретаријат за 
комунално стамбене 
послове, 
ЈКП,, Градска 
чистоћа“ 

2017.-
2023. 

Градски 
извори 
финансирања 

Успостављен 
систем  

Извештај 
надлежних 
органа и 
комуналних 
предузећа 

5.5.6. Промовисање значаја 
примарне селекције, 
креирање кампање, 
информисање и 
едукација свих актера у 
процесу смањења 
отпада на извору, 
раздвајања и 

А, ИО Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
Секретаријат за 
комунално стамбене 
послове, ЈКП 
„Градска чистоћа“,ГО 
Савски венац 

2017.-
2024. 

Градски, 
локални, 
извори 
финансирања 

Боља 
комуникација 
и разумевање 
од  директних 
учесника у 
акцији, већа 
ефикасност у 
прикупљању 

Резултати 
одзива у 
прикупљању 
секундарних 
сировина 



рециклаже отпада 
Веза:19.1.8., 26.2. 

секундарних 
сировина 

специфичан циљ: 5.6. Успоставити систем управљања посебним токовима отпада 
Веза: 19.3. 

5.6.1. Успоставити систем 
сакупљања 
истрошених батерија и 
акумулатора, отпадних 
уља, отпадног јестивог 
уља, електронског и 
електричног отпада, 
сијалица које садрже 
живу и др. 
Веза: 19.3.1. 

А, Т Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене послове, 
ЈКП“Градска чистоћа“ 

2017.-
2024. 

Градски 
извори 
финансирања 

Успостављен 
систем 
сакупљања 

Извештај 
надлежних 
органа 

5.6.2. Иницијатива за 
успостављање 
контроле управљања 
медицинским и пато-
анатомским отпадом 
над свим 
здравственим 
установама и 
организацијама и 
амбулантама 
Веза:19.3.2. 

А, Т Министарство за 
пољопривреду и 
заштиту животне 
средине, 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
Медицинске 
установе, амбуланте 
и сл. 

2017.-
2024. 

Републички 
извори 
финансирања 

Дата 
иницијатива 

Прихваћена 
иницијатива 
од 
надлежног 
републичког 
органа 

5.6.3. Иницијатива за 
успостављање система 
сакупљања и третмана 
осталих посебних 
токова отпада 

А, Т Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
Секретаријат за  
комуналне и 

2017.-
2024. 

Градски 
извори 
финансирања 

Дата 
иницијатива 

Прихваћена 
иницијатива 
од 
надлежних 
органа 



Веза:19.3.3. стамбене послове,  
ЈКП „Градска 
чистоћа“ 

специфичан циљ:5.7. Увести нови систем за сакупљање отпада у складу са зонирањем града 
Веза: 19.5. 

5.7.1. Наставак замене 
постојећих контејнера 
подземним 
контејнерима у 
централној градској 
зони 
Веза:19.5.1. 

Т Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене послове, 
ЈКП „Градска 
Чистоћа“ 

2017.-
2024. 

Градски 
извори 
финансирања 

Замењени 
постојећи 
контејнери 
подземним 
контејнерима 

Извештај 
комуналног 
предузећа 

5.7.2. Наставак оптимизације 
управљања и 
оперативне структуре 
ЈКП и оптимизација 
учесталости 
сакупљања отпада 
Веза:19.5.5. 

Т Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
Секретаријат за 
комуналне и 
стамбене послове, 
ЈКП „Градска 
чистоћа“  

2017.-
2024. 

Градски 
извори 
финансирања 

Настављена 
оптимизација 
управљања, 
оперативне 
структуре ЈКП 
и учесталости 
сакупљања 
отпаа 

Извештај 
комуналног 
предузећа 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЛАСТ  ПРИОРИТЕТА: Развој еколошке свести 
ОПШТИ ЦИЉ 6.1 : „ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ, ИНФОРМИСАНОСТИ И УЧЕШЋА ЈАВНОСТИ У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА У 
ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ 
 (Посебан циљ 26. Програма з.ж.с .града Београда) 

ред.бр. 
 

Активност/Мера/Пројекат  
 

З/А/Т /ИО 
Законодавно-
политичке 
активности (З), 
Административ
не и 
инспекцијске 
активности (А) 
и Техничко-
Технолошке 
активности (Т), 
информативно
-образовне 
(ИО) 

Носиоци и партнери 
 

Период 
реализациј
е/рок  
 

Извори 
финансирања  
 

резултат средство провере 

специфичан циљ: 6.1. Повећање  нивоа свести и информисаности грађана и грађанки и осталих заинтересованих страна 
општине Савски венац из области заштите животне средине 
 

6.1.1. Израда и спровођење 
комуникацијске 
стратегије за 
побољшање 
информисаности из 
области заштите 
животне средине 
Део комуникацијске 
стратегије : 
-„Зелени “ билтен ГО 
Савски венац  зелене 
странице у оквиру 

А, ИО, З ГО Савски венац, 

служба за 

информисање, 

Служба за 

комуникацију и 

координацију 

односа са грађанима 

(Беоком сервис), 

Секретаријат за 

заштиту животне 

2017.-
2024. 

Локални 
извори 
финансирања 

Урађена 
комуникацијс
ка стратегија 
и спровођење 

Зелене 
странице у 
овиру 
општинског 
штампаног 
гласила, број 
пласираних 
информација 
на сајту, ФБ 



општинског штампаног 
гласила/ Исти садржај 
се ставља и на сајт као 
електронски билтен 
-Посебна „зелена“ 

страна на ФБ 

-„Зелена“ емаил 

адреса и контакт 

телефон Комисије за 

екологију  

Веза: 26.1.5.; 26.1.3. 

средине 

 

 

6.1.2. Континуирано 
спроводити програме 
едукације и подизања 
јавне свести у области 
животне средине 
(аерозагађење, бука, 
здравље,отпад, 
рециклажа, 
хемикалије, 
биодивезитет и зелене 
површине, инвазивне и 
коровске врсте, 
заштита вода, 
земљишта, зелених 
површина и зелене 
инфраструктуре, 
квалитет животне 
средине у затвореном 

ИО, А, З Секретаријат за 

заштиту животне 

средине, ГО Савски 

венац, надлежна 

Министарства за 

тематске области, 

Завод за заштиту 

природе Србије, 

јавна предузећа, 

научне и 

истраживачке 

институције, 

струковна удружења 

грађана, стручњаци, 

акредитоване 

2017.-

2024. 

 

Републички, 

градски, 

локални и 

међународни 

извори 

финансирања 

 

 

Континуирано 
спровођење 
програма 
едукације и 
подизања 
јавне свести у 
области 
животне 
средине 

Број 

одржаних 

едукативних 

програмских 

активности, 

Број 

учесника,  

Листа 

присутности 



простору, обновљиви 
извори енергије, 
енергетска ефикасност, 
саобраћај, зелена 
градња, неформално 
образовање за заштиту 
животне средине, 
право на здраву 
животну средину итд.) 
за различите циљне 
групе уз равномерну 
родну заступљеност 
Веза: 26.2.1.; 25.1.; 
25.2.; 25.3.; 25.4. 

институције и др. 

6.1.3. Годишњи едукативни 
еколошко драмски 
програм за најмлађе 
"ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ ДЕЦЕ 
О ЗНАЧАЈУ ОЧУВАЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ 
 

 

Веза: 25.1.2., 25.1.3.; 

25.2.; 25.2.4. 

ИО Секретаријат за 

заштиту животне 

средине, ГО Савски 

венац, Предшколска 

установа Савски 

венац, референтно 

струковно удружење 

за реализацију 

еколошко драмских 

радионица 

2017.-

2025. 

Републички, 

градски, 

локални, 

међународни 

извори 

финансирања 

Реализован 
едукативни  
драмски 
програм у 
Предшколској 
установи 
Савски венац 

Број 

едуковане 

деце,  

број 

реализованих 

радионица 

6.1.4. Организовање 
округлих столова, 
трибина, јавних 
слушања на актуелне 
теме  на којима 

ИО Представници 
законодавне,  
извршне власти ГО 
Савски венац, 
грађани  и грађанке, 

2017.-
2025.  

Локални 

иувори 

финансирања  

Организовани 

округли 

столови, 

трибине, 

Број  

учесника и 

учесница, 

листа 



учествују и жене и 
мушкарци подједнако 
Веза: 26.3. 

представници 
удружења и остала 
заинтересована 
јавност 

јавна 

слушања 

присутности  

6.1.5. Повезивање на 
јединствен 
информациони систем 
у области животне 
средине града 
Београда 
Веза: 26.1.1. 

ИО Секретаријат за 

заштиту животне 

средине, ГО Савски 

венац, ИТ сектор 

2017.-

2025. 

Локални 

иувори 

финансирања 

Повезанос са 

јединственим 

информацион

им системом 

Секретаријата 

за заштиту 

животне 

средине 

Број посета и 

преузетих 

докумената 

специфичан циљ: 6. 2. Повећање учешћа грађана и грађанки у процесима доношења одлука у области заштите животне 
средине  
 

6.2.1. Подизање свести и 
знања код различитих 
циљних група  о 
важности и примени 
Архуске конвенције као 
и механизама за 
равноправност полова 
и активно и 
равноправно 
укључивање у процесе 
одлучивања; 
Веза:26.1. 

ИО ГО Савски венац, 
Градски секретаријат 
за заштиту животне 
средине,удружења 
грађана, експерти и 
експерткиње и 
др.заинтересовани 
органи и 
организације 

2017.-
2025. 

Републички, 

градски, 

локални, 

међународни 

извори 

финансирања 

 

 

Организован 

програм 

едукације 

Број  

учесника и 

учесница, 

листа 

присутности 

 



6.2.2. Иницијатива за 
формирање Савета за 
заштиту животне 
средине - 
Саветодавно тело као 
механизам за одрживо 
планирање развоја 
општине 
Веза:27.1.4. 

А Чланови и чланице 

Комисије за 

екологију, 

општинског већа 

задужени/е за 

област заштите 

животне средине, 

представници/е 

одборничких група, 

предствници/е 

грађана и грађанки, 

представници/е 

надлежних органа, 

струковних 

удружења, 

институција, 

експерти и 

експерткиње и др. 

2017.-
2025. 

/ 

 

 

 

Дата 

иницијатива 

Прихваћена 

иницијатива 

 

6.2.3. Гласање грађана и 
грађанки на актуелне 
теме  у животној 
средини на Он - лине а 
ВЕБ и ФБ страни 
општине, и преко МЗ  
 

ИО Комисија за 
екологију,  ИТ 
служба, МЗ 

2017.-
2024. 

/ Омогућено 

гласање 

 Број грађана 
и грађанки 
који су 
учествовали 
у гласању 
 



6.2.4. Иницијатива за 
доступност увида 
заинтересованих 
оганизација, грађана и 
грађанки на својој 
матичној општини свих 
докумената који се 
односе на територију 
општине Савски венац 
са надлежног градског 
и републичког нивоа, а 
битна су за питања 
животне средине 
(процена утицаја, 
стратешка процена и 
сл.) 
Веза: 26.3.; 26.3.2.; 26.3.1. 

А, ИО Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
срдине 

2017.-
2024. 

/ Дата 
иницијатива 

Прихваћена 
иницијатива 
од 
надлежних  
републичких 
и градских 
органа, 
бр.јавних 
увида у 
поднете 
захтеве са 
пратећом 
документаци
јом 

6.2.5 Креирање и усвајање 
протокола о 
стандардима  
учешћа јавности 
 
 

А Чланови општинског 
већа представници 
одборничких група, 
представници 
удружења, грађани и 
грађанке, стручњаци 

2017.-
2024. 

/ Урађен 
протокол 

Усвојен 
протокол 

специфичан циљ: 6.3. Успостављање изградње продуктивног партнерства  
 

6.3.1 Иницијатива за 
успостављање  
механизма 
континуиране 
комуникације између 

А ГО Савски венац, 
Одборничке групе,  
експерти за јавно 
заступање 

2017.-
2024. 

/ 

 

 

Дата 

иницијатива 

Број 

пријавњених 

одборника и 



доносиоца одлука, 
грађана и грађанки, 
удружења, у  складу 
са препорукама ЕУ 
извештаја о напредку 
и примера добре 
праксе (Зелена 
посланичка група у 
Народној скупштини 
Србије) уведени су 
механизми који 
обезбеђују 
партиципативно 
учешће грађана и 
грађанки и 
комуникацију са 
доносиоцима одлука  
 

  одборница, 

Број грађана 

и грађанки, 

Број 

удружења 

6.3.2. Бизнис зелени 
инкубатор -зелени 
послови (чисте 
технологије,  
обновљиви извори Е, 
зелено градитељство, 
отпад, увођење 
еколошких стандарда, 
органска продукција, 
зелене набавке и др. )  

А Привредне коморе , 

Бизнис инкубатори,  

ГО Савски венац  

2017.-

2024. 

 Републички, 

градски, 

локални, 

међународни 

извори 

финансирања 

Програми 

подршке и 

обуке за 

предузетнике 

и 

предузетнице  

Број 

иницираних 

бизнис 

програма  

6.3.4. Кампање за 
унапређење стања 
животне средине 

ИО ГО Савски венац, 
Канцеларија за 
младе 

2017.-
2024. 

Републички, 

градски, 

Анимирање и 

узимање 

активног 

Број 

кампања, 

број 



младих на локалном 
нивоу и одрживо 
коришћење 
природних ресурса 
као нпр. одрживо 
коришћење и 
алтернативни извори 
енергије, очување 
природе, рециклажа и 
сл. и превенција 
обољења која настају 
од негативних утицаја 
из животне средине 
(аеро загађење, 
бука...) 
 

локални, 

међународни 

извори 

финансирања 

учешћа 

младих у 

програмима и 

политикама  

животне 

средине 

укључених 

младих   

6.3.5. Развијање еколошког 
активизма и 
волонтеризма код 
младих кроз учешће у  
реализацији акција, 
програма  у области 
заштите животне 
средине ГО Савски 
венац 

ИО ГО Савски венац, 
Канцеларија за 
младе 

 
2017.-

2024. 

Републички, 

градски, 

локални, 

међународни 

извори 

финансирања 

Анимирање и 

узимање 

активног 

учешћа 

младих у 

акцијама и 

програмима 

Број младих 

учесника и 

учесница  



6.3.6. Едукација и 
поспешивање учешћа 
грађана и грађанки у 
процесима доношења 
одлука у области 
животне средине и 
одрживог развоја и 
развој еколошких 
пројеката као родно 
осетљивих, 
примењујући и 
поштујући принципе 
родне равноправности у 
свим сегментима, од 
креирања до 
имплементације и 
евалуације пројекта 

ИО ГО Савски венац 2017.-
2024. 

Републички, 
градски, 
локални, 
међународни 
извори 
финансирања 

Реализовани 
програми 
едукације, 
развој 
еколошких 
пројеката као 
родно 
осетљивих 

Број  
учесника и 
учесница 
едукације , 
број 
развијених 
еколошких  
пројеката као 
родно 
осетљивих 

6.3.7. Иницијатива за наставак 
подршке удружењима  
грађана кроз тематске 
конкурсе у циљу 
унапређења животне 
средине у складу са 
расположивим 
могућностима 
Веза: 26.2.2.; 26.2.3.; 
26.2.4. 

А Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
срдине, Секретаријат 
за образовање и 
дечју заштиту, 
Секретаријат за 
енергетику, 
Секретаријат за 
привреду, 
Канцеларија за 
младе и сарадњу са 
удружењима града 

2017.-
2025. 

Републички, 
градски, 
локални, 
међународни 
извори 
финансирања 

Дата 
иницијатива, 
рсписани јавни 
конкурси у 
складу са 
расположивим 
могућностима 

Број 
расписаних 
тематских 
јавних 
конкурса  



Београда, ГО Савски 
венац и др. 

6.3.8. Директно повезивање 
са фокалном тачком 
на градском нивоу за 
реализацију 
активности из 
Акционог плана за 
спровођење Програма 
з.ж.с. на територији 
Београда, а које се 
односе и на ГО Савски 
венац 
Веза: 28.1.; 28.1.1.; 
28.1.2.; 28.1.4.; 28.2.; 
28.3. 

А Секретаријат за 

заштиту животне 

средине, ГО Савски 

венац, надлежни 

органи града 

Београда 

2017.-

2025.  

/ Стална 
двосмерна 
комуникација 
и мониторинг 

Број 
реализованих 
састанака и 
активности у 
координацији, 
извештаји 
надлежних 
органа 

6.3.9. Наставак 
умрежавања, 
повезивања и 
сарадње стручних 
послова у области 
заштите животне 
средине 
(републички,градски, 
локални ниво) кроз 
мрежу 
екоповереника, 
Одбор  за заштиту 
животне средине 
СКГО и сл. 

А Надлежно 

министарство, 

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине, СКГО, 

Одбор за заштиту 

животне средине, 

Мрежа 

екоповереника, Град 

Београд, општине у 

Србији, ГО Савски 

венац и др. 

2017.-

2025. 

Републички, 
градски, 
локални и 
међународни 
извори 
финансирања 

Сарадња и 

координација  

Број 

одржаних 

састанака  

 



Веза:27.2.;27.2.1.;27.2.
2.; 

6.3.10. Годишњи едукативни 
програми „Зелени 
дани Савског венца“ и 
„Очување и заштита 
природних добара" 
Веза:26.2. 

ИО ГО Савски венац, 

струковна 

удружења, 

стручњаци, научно 

образовне 

институције, јавна 

предузећа,надлежне 

институције, Завод 

за заштиту природе 

Србије, управљачи 

заштићених 

природних добара и 

др. 

2017.-

2025.  

Републички, 
градски, 
локални, 
међународни  
извори 
финансирања 

Реализација 

годишњих 

едукативних 

програма 

Број 

реализованих 

активности, 

број учесника 

и носиоца 

активности 

специфичан циљ 6.4. Увођење система управљања животном средином 

6.4.1. Увођење ИСО 14001 
за ГО Савски венац, 
као оквира за 
управљање заштитом 
животне средине 
Веза:27.2.3.;27.1. 

А, Т, З ГО Савски венац, 
консалтинг 
предузеће, стручни 
тим консултаната 

2018.-
2024. 

Локални 
извори 
финансирања 

Уведен ИСО 
14001  за ГО 
Савски венац  

Оцена 
усклађености 
са захтевима 
ИСО 14001 

 

 

 

 



 

 

 


