
ВОДИЧ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ИДЕЈА  ГРАЂАНА  ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Циљ овог водича је пружање прилике грађанима да дају предлоге који ће допринети очувању и 

унапређењу стања животне средине у Граду Београду у складу са надлежностима Секретаријата за 

заштиту животне средине и  документима јавних политика. Програмско буџетирање представља 

буџетирање по програмима којим се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и средства 

потребна за остваривање тих циљева.  

Да би се идеје реализовале , у наставку ћемо Вам пружити неопходне информације и укратко вас 

провести кроз процедуру, представљену у 5 корака: 

 

1. Надлежност Секретаријата за заштиту животне средине 

Да би Секретријат за заштиту животне средине био у могућности да реализује предложену идеју , 

неопходно је да буде у оквиру његове надлежности. 

Надлежност Секретаријата је дефинисана Одлуком о Градској управи града Београда, која је јавно  

доступна на званичном сајту Града Београда, а можете је видети са свим изменама и допунама на 

следећем линку: http://www.beograd.rs/g/gradska-vlast/1720546-odluka-o-gradskoj-upravi-grada-

beograda_3/  

2. Увид у документа јавних политика 

Такође, неопходно је да предлог  буде у складу са документима јавних политика Секретаријата за 

заштиту животне средине, а сва документа су јавно доступна на сајту Града Београда: 

 Стратегија пошумљавања подручја Београда https://www.beograd.rs/cir/gradska-

vlast/1451056-strategija-posumljavanja-podrucja-beograda_2/ 

 Програм  заштите животне средине  града Београда 

https://www.beograd.rs/images/data/dc72debaee84a80db897f8f25c060799_3937923785.pdf 

 Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости 

https://www.beograd.rs/images/data/490a945e291ea727dd293493f6b7f187_6038551926.pdf 
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 Акциони план развоја система даљинске енергије у граду Београду за период до 2025. 

године са пројекцијом до 2040. године 

https://www.beograd.rs/images/data/801b6fc3483e919f6f8897a2b92623f3_7487158481.pdf 

  План квалитета ваздуха у агломерацији Београд ( Службени лист града Београда 46/21 од 

10.06.2021.  

https://www.beograd.rs/images/data/8e332b627c975c8c20bd56adc3dd5c0b_5051701029.pdf 

 

 Локални план управљања отпадом Града Београда 2021-2030 ( Службени лист града 

Београда 47/21 од 10.06.2021.  

https://www.beograd.rs/images/file/b4b1aa1e6c2f3a2219a9c5e0f5f18a16_8185640472.pdf 

 

 План  генералне регулације система зелених површина града Београда 

http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2019/110-2019.pdf#view=Fit&page=1 

 

 

3. Садржај предлога  

Садржи: 

 Назив 

 Документ јавних политика и циљ или активност којим  доприноси Ваш предлог 

 Oпис предлога  (циљ, главне активности, користи које добија Град и грађани реализацијом 

предлога и слично) 

 Додатне информације које могу допринети бољем сагледавању предлога (фотографије, 

линкови ка већ реализованим продлозима  и слично) 

 Име предлагача и контакт подаци (телефон и маил) 

 

4. Слање предлога  

Предлог  се шаље  на маил Секретаријата за заштиту животне средине: ekoprojekti@beograd.gov.rs 

5. Пут од предлога  до буџета града Београда 

Предлог  ће бити размотрен у Секретаријату за заштиту животне стредине и у складу са квалитетом 

предлога, његовом вредношћу, бројем пристиглих предлога и расположивим финансијским 

средствима неки од предлога ће ући у даљу процедуру за израду предлога буџета за наредну 

годуну. Сваког првог понедељка у месецу у периоду од 10 до 14 часова у просторијама 

Секретаријата за заштиту животне средине ће бити организован  пријем предлагача  уз предходну 

најаву на исти маил. 

Предлози који стигну до септембра ће бити разматрани за буџет за наредну годину. Након избора 

предлога  ради се истраживање тржишта, ради добијања прецизнијих података о процењеној 

вредности пројекта, његовом трајању и потребним капацитетима за његову реализацију.  

Предлог буџета даље иде у скупштинску процедуру и буџет се усваја крајем године за наредну 

годину. 

https://www.beograd.rs/images/data/801b6fc3483e919f6f8897a2b92623f3_7487158481.pdf
https://www.beograd.rs/images/data/8e332b627c975c8c20bd56adc3dd5c0b_5051701029.pdf
https://www.beograd.rs/images/file/b4b1aa1e6c2f3a2219a9c5e0f5f18a16_8185640472.pdf
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2019/110-2019.pdf#view=Fit&page=1
mailto:ekoprojekti@beograd.gov.rs

