
 

 

 
Позив за давање коментара на постројења за енергетско искоришћење  

комуналног отпада и депонијског гаса у Винчи, Србија  
 
Датум објављивања обавештења:  05/04/2021. 
 
Депонија у Винчи постоји више од 40 година, и налази се на око 12 км источно од центра града 
Београда. Ова постојећа депонија не испуњава ни српске нити европске стандарде за санитарне 
депоније и представља извор загађења подземних вода и околног земљишта.  
 
Град Београд је Локалним планом управљања отпадом за период од 2011. до 2020. године, који је 
Скупштина града Београда усвојила 2011. године, предвидео програме унапређење сакупљања и 
транспорта отпада, повећање поновне употребе и рециклаже отпада, изградњу постројења за 
прераду отпада ( укључујући и енергетско искоришћење отпада), санацију постојеће депоније и 
изградњу нове санитарне депоније у Винчи. Дана 21. августа 2015. године, у оквиру свог система 
управљања отпадом, град Београд је донео одлуку да унапреди тренутну праксу одлагања чврстог 
отпада кроз јавно-приватно партнерство. Након спровођења поступка међународне јавне набавке, 
град Београд и БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА Д.О.О. БЕОГРАД потписале су 29. септембра 2017. године 
уговор о јавно-приватном партнерству за услуге прераде и одлагања чврстог комуналног отпада. 
 
Главне карактеристике пројекта су:  
• Санација постојеће депоније и изградња нове депоније повезанe са постројењем за енергетско 

искоришћење депонијског гаса;  
• Изградња модерног постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада. 

 
Депонијски гас биће сакупљен и са постојеће и са нових депонија, и биће транспортован у 
постројење за енергетско искоришћење депонијског гаса где ће се производити топлотна енергија. 
У постројењу за енергетско искоришћење комуналног отпада производиће се и топлотна и 
електрична енергија, које ће бити предате у националну мрежу, односно у систем даљинског 
грејања, чиме се избегавају емисије.  
 
У циљу валоризације избегнутих емисија, БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА Д.О.О. БЕОГРАД је завршила 
регистрацију у оквиру процеса сертификације Gold Standard у јануару 2020. године. Пројекат ће 
бити сертификован као карбонски пројекат  (пројекат који доприноси смањењу емисије CO2) са 
Механизмом чистог развоја (МЧР) и фондацијом Gold Standard и оствариће се карбонски кредити 
хватањем метана на депонији и производњом депонијског гаса, као и производњом електричне и 
топлотне енергије из нефосилних извора. 
 
Састанак консултација са локалним заинтересованим странама и консултација око пројекта, према 
захтевима Gold Standard одржани су 21. и 22. децембра 2018. године. БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА 
Д.О.О. БЕОГРАД се захваљује свима који су учествовали у процесу консултација са 
заинтересованим странама и дали корисне повратне информације, захваљујући чему је БЕО 
ЧИСТА ЕНЕРГИЈА Д.О.О. БЕОГРАД успела да региструје пројекат Винча према Gold Standard. 
Такође се настоји да се обухвате и други важни социолошки, економски и еколошки бенефити који 
су саставни део пројекта, као што су смањење загађења вода, унапређење енергетске 



 
ефикасности, унапређење квалитета ваздуха, отварање нових радних места, заштита 
становништва који се бави сакупљањем секундарних сировина.     
 
„Фаза повратних информација заинтересованих страна“ представља део процеса Gold Standard за 
глобалне циљеве и овим путем ће се реализовати. 
   
Позивамо све да дају коментаре на горе наведени пројекат.   
 
Следећи документи су доступни за преглед и давање коментара:  

• Пројектна документација пројекта   
• Извештај о консултацијама са локалним заинтересованим странама 
• Записник о консултативном састанку   

 
Посебно вас позивамо да погледате одељке „Записник са састанка коме су стране лично 
присуствовале“ и „Процену свих коментара“  у оквиру извештаја о консултацијама са локалним 
заинтересованим странама, као и одељке који се односе на консултације са локалним 
заинтересованим странама у оквиру пројектне документације.  
 
Документација је доступна:  
- на вебсајту предузећа БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА Д.О.О. БЕОГРАД: www.bcenergy.rs 
- у просторијама предузећа БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА Д.О.О. БЕОГРАД: Тошин бунар 272в, 11070 
Београд, Србија 
 
Коментари се могу доставити електронском поштом или у штампаном облику на следеће 
адресе/лица у року од 2 месеца од објављивања овог обавештења, односно до 04/06/2021.  
 
 

Секретаријат за заштиту животне 
средине 

града Београда 
Контакт особа: Татјана Живковић 
Адреса: 27. марта 43-45, Београд 

Тел: +381 11 330 9611 
Имејл: 

tatjana.zivkovic@beograd.gov.rs 
 

Бео Чиста Енергија д.о.о. 
Контакт особа: Гордана Јеленић, 

асистент директора 
Адреса: Тошин бунар 272в, 11070 

Београд, Србија 
Тел: +381 11 715 4885 

Имејл: bce@bcenergy.rs  
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