
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 
I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
 
Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Београда за 2018. годину садржан је у члану 101. став 

1. и 2. Статута града Београда (,,Службени лист града Београда'', бр. 39/08, 06/10, 23/13 и 17/16- одлука УС), 
којим је предвиђено да Град  има буџет у коме се исказују сви његови приходи и примања, расходи и издаци и 
да се израђује на начин предвиђен законом и доноси за једну календарску годину. 

На основу одредби члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС’’, број 
129/07, 83/14 – др.  закон и 101/16 – др. закон), члана 12. тачка 2. Закона о главном граду (,,Службени гласник 
РС'', број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон), члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском 
систему (,,Службени гласник Републике Србије'' бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 
108/13, 142/14, 68/15 - други закон, 103/15 и 99/16), и члана 31. став 1. тачка 2. Статута града Београда, 
Скупштина града Београда доноси одлуку о буџету града Београда за 2018. годину.  

 
 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 
Одредбама Закона о буџетском систему предвиђено је да јединица локалне самоуправе припрема и 

доноси буџет у складу са буџетским календаром. На тај начин се у текућој буџетској години обезбеђује 
финансирање јавних расхода и издатака буџета из реалних извора. С обзиром на то да је град Београд 
јединица локалне самоуправе у којој се јавне потребе измирују из буџета Града и буџета седамнаест градских 
општина у складу са надлежностима прописаним Статутом, потребно је обезбедити да се фискални послови, 
остваривање и расподела јавних средстава на нивоу Града, обављају јединствено и на реалном нивоу. 

Скупштина града Београда је, на седници  одржаној 29. децембра 2016. године, донела  Одлуку о 
буџету града Београда за 2017. годину (,,Службени лист града Београда”, бр. 125/16), којом су утврђени укупни 
приходи и примања по изворима и укупни расходи и издаци по организационој, функционалној и економској 
класификацији, као и извори средстава из којих се  исти финансирају. Након тога је на седници од 26.01.2017. 
године, донела Одлуку о првом ребалансу буџета Београда (,,Службени лист града Београда”, бр. 02/17),  на 
седници од 29.06.2017. године, донела  Одлуку о другом ребалансу буџета града Београда за 2017. годину 
(,,Службени лист града Београда”, бр. 43/17) и на седници од 07.11.2017. године je донела Одлуку о трећем 
ребалансу буџета града Београда за 2017. годину (,,Службени лист града Београда”, бр. 78/17), ради 
усаглашавања текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака буџета града Београда у овој 
буџетској години. 

Одредбама Закона о буџетском систему предвиђено је да 15. јуна Влада усваја Фискалну стратегију и 
доставља је Народној скупштини на разматрање, као и локалној власти, а да 5. јула министар доставља 
упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти. 

Фискална стратегија садржи: 
1) средњорочне пројекције макроекономских агрегата и индикатора; 
2) средњорочне пројекције фискалних агрегата и индикатора; 
3) циљеве и смернице економске и фискалне политике Владе за средњорочни период за који се 

доноси Фискална стратегија; 
4) извештај о пореској политици укључујући и извештај о пореским расходима; 
5) консолидовани буџет општег нивоа државе, као и консолидоване буџете централног и локалног 

нивоа државе; 
6) преглед приоритетних области финансирања, које укључују и средњорочне приоритете јавних 

инвестиција; 
7) средњорочни оквир расхода буџета Републике Србије, укључујући и укупне расходе по 

корисницима буџетских средстава за наредну буџетску годину и две наредне буџетске године;  
8) преглед и анализу фискалних импликација економских политика и структурних реформи; 
9) процену и квантификацију фискалних ризика и потенцијалних обавеза; 
10) стратегију за управљање дугом државе у периоду за који се доноси Извештај о фискалној 

стратегији. 



 

Законом је предвиђено да, уколико Влада Народној скупштини поднесе Ревидирану Фискалну 
стратегију, иста садржи и преглед ненаменских и наменских трансфера из буџета Републике Србије 
појединачно за сваку јединицу локалне самоуправе, изузев ненаменских трансфера за град Београд, који од 
2011. године, на основу измена Закона о финансирању локалне самоуправе, не учествује у расподели 
ненаменских трансфера. Законом је такође прописан календар буџета локалне власти и предвиђено je  да 
најкасније 1. августа локални орган управе надлежан за финансије издаје упутство за припрему нацрта буџета 
локалне власти за буџетску и наредне две фискалне године.  

Међутим, у 2017. години Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину 
није донета у законском року. У складу са чланом 36а Закона о буџетском систему, Министарство финансија је 
9. новембра 2017. године, на свом сајту објавило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 
2018. годину и пројекцију за 2019. и 2020. годину. 

У оквиру тачке 1. Упутства је у уводном делу наведено да je Министарство финансија у сарадњи са 
Сталном конференцијом градова и општина припремило униформну програмску структуру за јединице локалне 
самоуправе која се примењује у изради одлуке о буџету јединица локалне самоуправе за  2017. годину, која је 
ревидирана и садржи 17 програма уместо досадашњих 15, као и низ измена на нивоу програмских активности 
са сходно усклађеним шифрама и садржи циљеве програма и програмских активности листа униформних 
индикатора. 

 Након измене иницијалне униформне програмске структуре за ЈЛС и повећања броја програма са 15 
на 17 у буџетском циклусу за 2017. годину ревидирана је униформна програмска структура за ЈЛС која се 
примењује од израде одлуке о буџету јединица локалне самоуправе за 2018. годину, при чему је акценат дат на 
увођењу, односно укидању појединих програмских активности имајући у виду нова законска решења у 
посебним законима.  

Министарство финансија је у сарадњи са СКГО припремило документ који садржи циљеве програма 
и програмских активности и листу униформних индикатора који треба у значајној мери да олакша 
припрему буџета од стране ЈЛС и осигура униформност и упоредивост садржине програмских буџета ЈЛС. 
Поред тога, СКГО је припремила моделе докумената који су стављени на располагање ЈЛС као помоћ 
приликом припреме програмског буџета.  

У оквиру тачке 2. Упутства - у општим напоменама за припрему одлуке о буџету локалне власти 
указано је на неопходност поштовања одредаба члана 2. тач. 7) и 8) Закона о  буџетском систему којим су 
дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава. 

Даље је указано да надлежни орган јединице локалне власти треба да преиспита основаност и 
оправданост постојања рачуна сопствених прихода индиректних корисника буџетских средстава (установе 
културе, установе у области туризма, спорта и сл.) у случају када коришћење и расподела тих прихода није 
уређена посебним законима, као и на то да је буџетски корисник дужан да извршава расходе и издатке 
првенствено из тог и других извора, па тек онда из извора 01 – Приходи из буџета (члан 52. Закона о буџетском 
систему).  

Даље је  наведена обавеза надлежног органа локалне власти да, у складу са одредбама члана 16. 
став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 103/15),  на 
годишњем нивоу донесе план за увођење родно одговорног буџетирања којим ће одредити кориснике 
буџетских средстава који ће у својим финансијским плановима дефинисати најмање један родно одговоран 
циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена 
и мушкараца, у оквиру једног или више програма или програмских активности. 

Истакнута је потреба израде грађанског буџета, као инструмента за повећање транспарентног 
исказивања на који начин и у које сврхе се користе јавна средства, тако да представља својеврстан водич за 
грађане којима треба да се приближе надлежности и начин финансирања послова који се обављају у њиховим 
општинама и градовима.  

Буџетски корисници су дужни да на својим интернет страницама објављују годишње финансијске 
извештаје и годишњи извештај о учинку програма, у складу са општим правилима о транспарентности.  

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 103/15) 
измењена је дефиниција наменских прихода, тако да су према усвојеном решењу наменски јавни приходи и 
примања дефинисани као јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о 
донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице 
локалне самоуправе.  



 

Дато је упутство да у поступку припреме и доношења буџета, треба планирати расходе за 
реализацију мера и активности утврђених посебним законима, у оквиру одређених програма, програмских 
активности, односно пројеката, с тим што се исти могу извршавати само до висине апропријације утврђене 
одлуком о буџету, без обзира на то да ли су ови приходи остварени у већем или мањем обиму од планираног. 
Такође, планирање висине расхода за намене предвиђене посебним прописима (чије одредбе нису стављени 
ван снаге), у поступку припреме и доношења буџета за наредну годину, није условљено висином остварења 
тих прихода.  

Дата је напомена да је, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, утврђено ограничење у 
погледу висине стварања фискалног дефицита локалне власти и да исти може настати само као резултат 
јавних инвестиција и не може бити већи од 10% њених прихода у тој години.  

У оквиру тачке 3. Упутства, у којој су дате основне економске претпоставке и смернице за припрему 
предлога финансијског плана буџетског корисника и одлуке о буџету локалне власти са средњорочним 
пројекцијама и инструкцијама у вези планирања прихода буџета, наведено је следеће: 

- Позитивна привредна кретања забележена у 2016. години, настављена су и током 2017. године. 
Међутим, првобитно пројектованa стопa раста БДП од 3,0% је ревидирана на 2,0% као последица негативних 
кретања у електро-енергетском сектору и пољопривреди услед екстремних мразева с почетка године, односно 
изразито неповoљних агрометеоролошких услова у летњим месецима. Узимајући у обзир евидентан опоравак 
електро-енергетског сектора, историјске просеке пољопривредне производње, започете јавне радове, импулс 
потрошњи који ће стићи од повећања пензија и плата у деловима јавног сектора, као и побољшања 
међународног окружења уз унапређену конкурентску позицију Србије и стабилан раст извоза, задржана је 
пројекција привредног раста за 2018. годину од 3,5%.  

- Раст привредне активности праћен је позитивним кретањима на тржишту рада, која се огледају у 
расту стопе запослености и просечне зараде. 

-Пројекција инфлације заснована је на очекиваним кретањима у домаћем и међународном 
окружењу. Процењује се да ће се инфлација у средњем року кретати у оквиру граница циља (3 ± 1,5%), али на 
нижем нивоу у поређењу са 2017. годином. Очекује се да ће инфлација крајем 2018. године износити 3,0%. 

-У периоду од 2015. до 2017. године процењује се да ће структурно фискално прилагођавање 
износити око 6% БДП, што је знатно изнад циља који је постављен на почетку програма (4% БДП). Дуг се 
налази на силазној путањи, те ће на крају године учешће дуга опште државе у БДП бити за око 8 процентних 
поена БДП мање у односу на крај 2016. године и око 10 пп БДП мање у односу на највиши ниво који је 
достигнут крајем 2015. године.  

- У наредном средњорочном периоду циљеви фискалне политике биће усмерени на одржање 
фискалне стабилности што води даљем смањењу јавног дуга. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 
2018. до 2020. године заснивају се на пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период, планираној 
пореској политици која подразумева даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и одговарајућим мерама 
на приходној и расходној страни, укључујући и реформе великих јавних предузећа.  

Макроекономским пројекцијама за период од 2018. до 2020. године предвиђена је кумулативна стопа 
раста реалног БДП од 11,4% заснована на расту домаће тражње и опоравку инвестиционе активности. Задржавање 
тренда оствареног раста у 2019. години и убрзање на 4% у 2020. години засновано је, пре свега, на расту 
инвестиционе потрошње али и стандарда становништва на реалним основама.  

У Упутству су, између осталих, приказане следеће макроекономске претпоставке Републике Србије у 
периоду 2017. – 2020. године, као у табели: 

 

Исказано у процентима 2017 2018 2019 2020 

Стопа реалног раста БДП 2,0 3,5 3,5 4,0 

Потрошачке цене (годишњи просек) 3,1 2,7 2,8 3,0 

Потрошачке цене( крај периода) 3,0 3,0 3,0 3,0 

 
У складу са напред наведеним макроекономским показатељима предвиђено је да је локална власт у 

обавези да реално планира своје приходе буџета, тако да је приликом планирања прихода потребно поћи од 
њиховог остварења за три квартала у 2017. години и њихове процене за задњи квартал те године, што 
представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово 



 

увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални 
раст у 2018. години од 6,4%). Предвиђено је да изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с 
тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да 
образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене 
у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију прихода буџета локалне самоуправе. 
Указано је да је у току измена закона којим се уређује опорезивање дохотка грађана и којим се предвиђа 
повећање неопорезивог износа. 

Истакнуто је да су Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распореду средстава са тих рачуна, прописани рачуни за уплату јавних прихода тако да сви јавни приходи и 
примања, којима се финансирају надлежности локалне власти, морају бити уплаћени на рачуне прописане за 
уплату јавних прихода, а не на подрачуне буџетских корисника, чиме би се испоштовало уставно начело бруто 
принципа (члан 92. Устава Републике Србије).  

У оквиру тачке 4. Упутства  која се односи на доношење одлуке о локалним комуналним таксама за 
2018. годину, дато је упутство као и сваке године да локална комунална такса за држање моторних друмских и 
прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, мора бити усклађена са чланом 7. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09...и 9/16), односно са Правилником о 
подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Службени 
гласник РС'', бр. 40/12...и 63/17), донетим на основу члана 7. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима, тако да је у одлуци потребно ускладити врсте возила са наведеним законом и правилником, а висину 
комуналне таксе за та возила утврдити у оквиру усклађених највиших износа ове локалне комуналне таксе, 
како би полицијске управе без проблема вршиле наплату овог локалног јавног прихода.  

У оквиру тачке 5. Упутства, која се односи на обим средстава, односно лимит расхода и издатака 
буџетских корисника за 2017. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године, наведено је следеће: 

- да локална власт планира масу средстава за плате запослених у 2018. години у складу са законима 
који регулишу плате запослених код корисника буџета локалне власти и то: Законом о платама у државним 
органима и јавним службама („Службени гласник РС", бр. 62/06...и 99/14), Законом о привременом уређивању 
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС", број 116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС", бр. 44/08 - 
пречишћен текст и 2/12); 

- да се приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим 
јавним службама (установе културе) не примењује Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС", бр. 44/01...и 58/14); 

- да се на обрачун и исплате плата примењују основице према закључцима Владе Републике Србије, 
до примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору; 

- да се током 2018. године на основицу за обрачун плата примењују  одредбе Закона о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава („Службени гласник РС", број 116/14); 

- да локална власт у одлукама о буџету за 2018. годину може планирати укупна средства потребна за 
исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату 
плата планира на нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећану за масу средстава за плате за број 
запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а 
највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. 
годину (''Службени гласни РС'', бр. 99/16). 

-  да ће се тако планирана маса средстава за плате увећати у: 

 органима и службама локалне власти и месним заједницама  за 5%, 

 установама социјалне заштите за 5%, 

 предшколским установама за 10% и 

 осталим јавним службама за 5%; 
Међутим, у члану 40. Предлога закона о буџету РС за 2018. годину, предвиђено је да ће се планирана 

маса средстава за плате увећати код корисника средстава буџета локалне власти за 5%, осим код 
предшколских установа, установа културе и установа социјалне заштите код којих повећање износи 10%. 

- да се средства за плате планирају на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених; 



 

- да локална власт планира број запослених у складу са Законом о начину одређивања максималног 
броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", број 68/15), којим је предвиђено да се за сваку 
календарску годину, актом Владе  утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему 
аутономне покрајине и систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз 
прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија; 

- да у оквиру максималног броја запослених, сваки организациони облик може имати највише онолики 
број запослених на неодређено време, за који има обезбеђена средства за зараде; 

- као мера заштите средстава буџета прописано је да уколико скупштина јединице локалне 
самоуправе не донесе акт којим ће извршити рационализацију броја запослених у складу са актом Владе, 
министарство надлежно за послове финансија може, на предлог министарства надлежног за послове државне 
управе и локалне самоуправе, привремено да обустави пренос трансферних средстава из буџета Републике 
Србије, односно припадајући део пореза на зараде, односно плате (члан 14. Закона); 

- да је локална власт у обавези да у одлуци о буџету за 2018. годину, у делу буџета који садржи норме 
битне за извршење буџета, у посебној одредби искаже број запослених на неодређено и одређено време, за које су 
у буџету локалне власти обезбеђена средства. 

У оквиру тачке 6. Упутства наведено је да је један од извора финансирања пројеката на локалном 
нивоу и финансијска помоћ Европске уније, у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента 
претприступне помоћи (ИПА I и ИПА II), у складу са законом и међународним споразумима. 

За сваки уговор у оквиру пројекта односно секторског програма предвиђа се суфинансирање у 
следећим пропорцијама: суфинансирање у износу од најмање 10% од укупне вредности буџета који се односи 
на техничку помоћ – уговори о услугама; суфинансирање у износу од најмање 15% од укупне вредности буџета 
који се односи на инвестиције (инфраструктурни радови набавка опреме) – уговори о набавци и уговори о 
радовима; суфинансирање у износу од најмање 10% од укупне вредности уговора који се односе на „грант“ 
шеме без обзира да ли се активности односе на институционалну изградњу или инвестиције.  

У оквиру тачке 7. Упутства дате су смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте, а у тачки 
8. Упутства је предвиђено достављање одлуке о буџету са образложењем и потребним прилозима 
Министарству финансија. 

С обзиром на то да је Упутство полазни основ за припрему буџета и да је објављено на сајту 
Министарства финансија средином новембра, није било могућности да се испоштује рок из буџетског 
календара, којим је предвиђено да 15. октобра локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт 
одлуке о буџету надлежном извршном органу локалне власти.  

На основу наведених планских параметара и смерница предвиђених Упутством за припрему одлуке о 
буџету локалне власти за 2018. годину, Секретаријат за финансије je за 2018. годину, припремио Одлуку о 
буџету града Београда и Одлуку о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и 
утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама. 

Чланом 40. Закона о буџетском систему утврђено је да локални орган управе надлежан за финансије, 
доставља директним корисницима буџетских средстaва локалне власти, упутство за припрему буџета локалне 
власти, по добијању Фискалне стратегије, односно по добијању Упутства. 

Обавеза локалне самоуправе, односно града Београда је да, приликом припреме и доношења 
планских докумената, примени параметре из Фискалне стратегије, односно Упутства Министарства финансија, 
да утврди структуру јавне потрошње у складу са надлежностима и приказаним основним приоритетима 
економске политике Владе Републике Србије. С обзиром на то да Фискална стратегија није донета у 
прописаном року, Секретаријат за финансије je, на основу члана 40. и 41. Закона, а у складу са Упутством 
Министарства финансија, директним корисницима буџета доставио Упутство за припрему финансијских 
планова за 2018. годину I- 01 бр. 4-234/17 од 24.11.2017. године.  

Полазећи од наведеног и података о оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду 
јануар-октобар 2017. године, односно процене истих до краја 2017. године планираних Одлуком о трећем 
ребалансу града Београда за 2017. годину, у Секретаријату за финансије је утврђена процена укупних прихода 
и примања по изворима из којих ће се финансирати текући расходи и издаци буџета Града у 2018. години, 
односно припремљен је Нацрт ове одлуке у складу са прописаном процедуром. 

Одлуком о буџету Града за 2018 .годину, планиран је буџетски дефицит у износу од 7.844.133.559 
динара. 

У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, према 
прописаној процедури из Закона о буџетском систему, и на основу информација о потребама корисника, а у 



 

складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање 
јавних расхода буџета Града у 2018. години. 

 
 

III  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ СРЕДСТАВА НА КОНСОЛИДОВАНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА ГРАДА 
 

А. УКУПНА СРЕДСТВА НА КОНСОЛИДОВАНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА ГРАДА 
 

Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину планирана су укупна средства на Консолидованом 
рачуну трезора града Београда у износу од 102.776.129.670 динара, од чега се 92.246.583.851 динар односи на 
приходе и примања буџета Града, 1.187.850.000 динара на сопствене приходе установа као индиректних 
корисника буџета града Београда и 9.341.695.819 динара су пренета средства буџета из претходне године и 
распоређена овом одлуком. 

 
У следећој табели приказана су укупна средства планирана на Консолидованом рачуну трезора града 

Београда  у 2018. години по изворима финансирања (износи у динарима): 
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Процена 
остварења 
прихода за 

2017. годину 

Предлог 
прихода буџета 

Града за 
2018.годину 

Структура 
плана 

прихода за 
2018. 

годину. 

ИНДЕКС Разлика 
предлога 
буџета за 
2018.г. и 
процене 

остварења 
за 2017 год. 

Предлог 
буџета за 
2018. год./ 
Процена 

остварења за 
2017. годину 

1. 
ЈАВНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА 
ПЛАНИРАНА ЗА 2018 годину   89.850.562.300 92.246.583.851 89,75 102,7 2.396.021.551 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 01 82.169.052.556 84.174.877.026 81,90 102,4 2.005.824.470 

1.2 
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 06 87.969.871 125.724.085 0,12 142,9 37.754.214 

1.3 
ТРАНСФЕРИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 07 928.692.913 562.000.000 0,55 60,5 -366.692.913 

1.4 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 08 605.000 1.100.000 0,00 181,8 495.000 

1.5 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 09 3.344.827.500 5.261.485.000 5,12 157,3 1.916.657.500 

1.6 
ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНИХ 
ЗАДУЖИВАЊА 11 3.311.288.192 2.117.397.740 2,06 63,9 

-
1.193.890.452 

1.7 
ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ПРЕДУЗЕЋА 12 4.126.268 0 0,00 0,0 -4.126.268 

1.8 ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 12 4.000.000 4.000.000 0,00 100,0 0 

2. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА    10.240.632.806 9.341.695.819 9,09 91,2 -898.936.987 

2.1 
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ  
СУФИЦИТА  13 10.165.607.248 9.300.000.000 9,05 91,5 -865.607.248 

2.2 

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ - ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ПРЕДУЗЕЋА 14 71.453.207 40.149.290 0,04 0,0 -31.303.917 

2.3 

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ 
НАМЕНСКИ РАСПОРЕЂЕНОГ 
СУФИЦИТА- ДОНАЦИЈА  15 3.572.351 1.546.529 0,00 43,3 -2.025.822 

3. 
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 04 1.102.405.805 1.187.850.000 1,16 107,8 85.444.195 

  У К У П Н О (1-3)   101.193.600.911 102.776.129.670 100,00 101,6 1.582.528.759 

 

Јавна средства, односно приходи и примања су, у буџету Града, у 2018. години планирани са повећањем 
од 2,7% у односу на процену остварења у 2017. години. Приходи буџета који се евидентирају на извору 



 

финансирања 01, а односе се на порезе, закупнину, таксе и накнаде и чине 81,90%  укупних средстава 
Консолидованог рачуна трезора, планирани су за 2,4%  више него што је процењено остварење у 2017. години. 
Наведено повећање прихода се односи на повећање прихода од пореза на доходак грађана, пореза на пренос 
апсолутних права, пореза на имовину, закупа непокретности у градској својини, осталих прихода и друго. 
Примања од продаје нефинансијске имовине, која се евидентирају на извору финансирања 09, су планирана 
више од процене остварења за 57,3%. 

 Примања од иностраних задуживања, која се евидентирају на извору финансирања 11, планирана су 
мање од процене остварења тих средстава у 2017. години, за 36,1%. Сопствени приходи индиректних 
корисника буџета, који се евидентирају на извору финансирања 04, повећани су за 7,8% у односу на процену 
остварења у претходној години.  

На основу приказаних података у табели, укупна средства на Консолидованом рачуну трезора планирана 
су у 2018. години 1,6% више у односу на процену остварења у 2017. години. 

 

Б.  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА 

Овом одлуком планирани су приходи и примања буџета Града у 2018. години у износу од 92.246.583.851 
динар или 2,7% више од процене остварења прихода и примања у 2017. години, која је основица за план. У 
оквиру ових средстава 97,70% се односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине 
буџета Града, а 2,30% на примања од  продаје финансијске имовине и иностраних задуживања.  

I   Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине су Одлуком о буџету града 
Београда за 2018. годину планирани у износу од 90.125.186.111 динара што је више за 4,2% или за 
3.594.038.271 динар, од процене остварења ових прихода у 2017. години. 

Планирани приходи и примања буџета Града за 2018. годину утврђени су на бази остварених текућих 
прихода и примања буџета Града и буџета градских општина у периоду јануар-октобар 2017. године и процене 
остварења истих до краја 2017. године планираних Одлуком о трећем ребалансу за  2017. годину. Приликом 
планирања узети су у обзир и параметри прописани Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о 
буџету локалне власти за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и расподела планираних 
прихода на нивоу Града према предложеној Одлуци о обиму средстава за вршење послова Града и градских 
општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години.  

У следећој табели приказан је план прихода и примања буџета Града за 2017. годину, процена 
остварења за период јануар – децембар 2017. године и план за 2018. годину (износи у динарима). 
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Индекс  
план  
2018/ 

процена 
остваре

ња   
2017. г 

I  

Текући приходи и примања 
од продаје нефинансијске 
имовине  (1+ 2) 7+8 87.260.615.422 96,29   86.531.147.840 99,2 90.125.186.111 97,70 104,2 

1. Текући приходи  7 83.470.159.422 92,10   83.186.320.340 99,7 84.863.701.111 92,00 102,0 

1.1. Уступљени приходи   40.314.415.081 44,48 
 

40.255.296.419 99,9 40.807.866.476 44,24 101,4 

  Порез на доходак грађана   34.553.429.280 38,13 01 34.553.429.280 100,0 35.301.429.280 38,27 102,2 

   - на зараде 711111 27.824.380.000 30,70 01 27.824.380.000 100,0 28.146.380.000 30,51 101,2 

  

- на приходе од самосталне 
делатности 7111 2.279.049.280 2,51 01 2.279.049.280 100,0 2.438.049.280 2,64 107,0 

  - на друге  приходе 7111 4.450.000.000 4,91 01 4.450.000.000 100,0 4.717.000.000 5,11 106,0 

  Порез на наслеђе и поклон  7133 172.200.000 0,19 01 172.200.000 100,0 176.400.000 0,19 102,4 

  Порез на пренос апсолутних права 7134 3.361.733.480 3,71 01 3.361.733.480 100,0 3.544.233.480 3,84 105,4 
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  Накнаде :   726.556.246 0,80   728.486.246 100,3 683.803.716 0,74 93,9 

  

 - Годишња накнада за моторна и 
друга возила 714514 174.660 0,00 01 174.660 100,0 0 0,00 0,0 

  

 - Накнада за промену намене и 
закуп пољопривредног земљишта 

741522 
 714543 28.000.000 0,03 01 28.700.000 102,5 26.000.000 0,03 90,6 

  

 - Нaкнаде за загађивање животне 
средине 7145 692.013.560 0,76 01 692.013.560 100,0 650.000.000 0,70 93,9 

  

 - Нaкнада по основу конверзије 
права коришћења грађевинског 
земљишта у право својине 742144 3.000.000 0,00 01 4.230.000 141,0 4.400.000 0,00 104,0 

  

 - Нaкнада за коришћење шума и 
шумског земљишта 741526 3.360.000 0,00 01 3.360.000 100,0 3.403.716 0,00 101,3 

   - Сливна водна нaкнада  
741568 

 741569 8.026 0,00 01 8.026 100,0 0 0,00 0,0 

  Такса за озакоњење објеката 742242 220.144.500 0,24 01 220.144.500 100,0 240.000.000 0,26 109,0 

  

Ненаменски трансфер од 
Републике Србије прописан 
Законом 733141 235.000.000 0,26 07 235.000.000 100,0 0 0,00 0,0 

  

Текући трансфер од вишег нивоа 
власти 

733142 
733144  575.363.320 0,63 07 546.243.000 94,9 562.000.000 0,61 102,9 

  

Капитални трансфер од вишег 
нивоа власти 733241 149.378.255 0,16 07 147.449.913 98,7 0 0,00 0,0 

  Порез на фонд зарада 7121 610.000 0,00 01 610.000 100,0 0 0,00 0,0 

  

Приходи од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје 743324 320.000.000 0,35 01 290.000.000 90,6 300.000.000 0,33 103,4 

1.2. Изворни приходи   43.155.744.341 47,62 01 42.931.023.921 99,5 44.055.834.635 47,76 102,6 

  Порез на имовину 
711147 

7131 13.951.000.000 15,39 01 13.835.610.000 99,2 14.450.000.000 15,66 104,4 

  Локалне комуналне таксе  
714, 716, 

741,742 2.514.430.000 2,77 01 2.514.430.000 100,0 2.514.000.000 2,73 100,0 

  Локалне административне таксе 742241 160.000.000 0,18 01 160.000.000 100,0 165.000.000 0,18 103,1 

  Боравишна такса 714552 285.000.000 0,31 01 325.000.000 114,0 337.000.000 0,37 103,7 

  Накнаде :   1.713.000.000 1,89   1.750.000.000 102,2 1.203.000.000 1,30 68,7 

  

 - Накнада за заштиту  животне 
средине 714562 650.000.000 0,72 01 650.000.000 100,0 650.000.000 0,70 100,0 

  

 - Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта 741534 63.000.000 0,07 01 100.000.000 158,7 53.000.000 0,06 53,0 

  

 - Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта 742253 1.000.000.000 1,10 01 1.000.000.000 100,0 500.000.000 0,54 50,0 

  

Допринос за  уређивање 
грађевинског земљишта 741538 4.500.000.000 4,97 01 4.500.000.000 100,0 4.500.000.000 4,88 100,0 

  

Закуп непокретности у градској 
својини  

742142 
 742152 2.435.573.200 2,69 01 2.406.073.000 98,8 3.792.573.000 4,11 157,6 

  Закуп грађевинског земљишта  
742143 

 742153 819.500.000 0,90 01 930.000.000 113,5 350.000.000 0,38 37,6 

  Камате 741141 39.900.000 0,04 01 39.480.000 98,9 35.000.000 0,04 88,7 

  

Приходи које својом делатношћу 
оствари Градска управа 742 173.000.000 0,19 01 173.000.000 100,0 170.250.000 0,18 98,4 

  

Приходи за боравак деце у 
предшколским установама 742146 2.459.601.634 2,71 01 2.300.460.263 93,5 2.500.000.000 2,71 108,7 

  

Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 744 605.000 0,00 08 605.000 100,0 1.100.000 0,00 181,8 

  Новчане казне 743 322.000.000 0,36 01 322.000.000 100,0 340.500.000 0,37 105,7 

  Текуће донације и трансфери 732 106.868.545 0,12 06 36.153.447 33,8 31.176.750 0,03 86,2 
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  Капиталне донације и трансфери  732 87.219.000 0,10 06 51.816.424 59,4 94.547.335 0,10 182,5 

  

Приходи од закупнине за стан у 
градској својини 745142 11.688.000 0,01 01 10.036.825 85,9 16.760.000 0,02 167,0 

  Део добити јавног предузећа 745143 5.314.587.550 5,86 01 5.314.587.550 100,0 4.479.927.550 4,86 84,3 

  Остали приходи 745141 8.236.771.412 9,09 01 8.236.771.412 100,0 9.070.000.000 9,83 110,1 

  

Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 772 25.000.000 0,03 01 25.000.000 100,0 5.000.000 0,01 20,0 

2. 

Примања од продаје 
нефинансијске имовине 8 3.790.456.000 4,18 09 3.344.827.500 88,2 5.261.485.000 5,70 157,3 

II 

Примања од продаје 
финансијске имовине и 
задуживања 9 3.365.014.460 3,71   3.319.414.460 98,6 2.121.397.740 2,30 63,9 

1. 

Примања од иностраних 
задуживања  912 3.356.888.192 3,70 11 3.311.288.192 98,6 2.117.397.740 2,30 63,9 

2. Примања од отплате кредита 921 4.000.000 0,00 12 4.000.000 100,0 4.000.000 0,00 100,0 

3. 

Примања од приватизације 
предузећа 921941 4.126.268 0,00 12 4.126.268 100,0 0 0,00 0,0 

  УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (I +II ) 
7+8+9 90.625.629.882 100,00   89.850.562.300 99,1 92.246.583.851 100,00 102,7 

 
 
1.  Текући приходи буџета Града планирани су у 2018. години у износу од 84.863.701.111 динара, 

што је 2,0% више од процене остварења прихода у 2017. години.  

1.1 Уступљени приходи буџета Града планирани су на нивоу Града као јединице локалне 
самоуправе, у износу од 46.591.503.716 динара, односно у буџету Града у износу од 40.807.866.476 динара или 
1,4% више од процене остварења ових прихода за 2017. годину, на основу процене остварења уступљених 
прихода до краја 2017. године и применом планираних макроекономских пројекција на пореске приходе, 
предвиђених Упутством Министарства финансија за припрему буџета локалне власти за 2018. годину.  

У оквиру уступљених прихода порески приходи, на нивоу Града као јединице локалне самоуправе, 
планирани су за 2018. годину са повећањем од 2,2% у односу на процену остварења у 2017. години. 
Планирани приход од ових пореза за буџет Града утврђен је на основу Одлуке којом се утврђује расподела 
средстава са градским општинама за 2018. годину. 

У складу са наведеним, у буџету Града је планиран приход од пореза на доходак грађана на зараде у 
износу од 28.146.380.000 динара, што је више за 1,2% у односу на процену остварења овог прихода у 2017. 
години. Изменом Закона о порезу на доходак грађана, од 2018. године планирано је повећање неопорезивог 
дела зарада на износ од 15.000 динара што је повећање у односу на важећи износ за 27,2%, али је за наредну 
годину планирано и повећање минималне цене рада и повећање зарада у јавном сектору од 5%-10%, што је 
резултирало већим планом пореза на зараде у буџету Града за износ од 322.000.000 динара. 

Приход од самосталне делатности је планиран 7,0% више од процене остварења у 2017. години, 
односно у износу од 2.438.049.280 динара, а  други приходи од пореза на доходак грађана 6,0% више од 
процене остварења у 2017. години, односно у износу од 4.717.000.000 динара.  

Приход од пореза на наслеђе и поклон планиран је у износу од 176.400.000  динара, а од пореза на 
пренос апсолутних права у износу од 3.544.233.480  динара, односно 5,4% више од процене остварења у 2017. 
години. 

Приходи од уступљених накнада планирани су за 2018. годину у буџету Града и буџетима градских 
општина у износу од 1.594.803.716 динара, од чега у буџету Града у износу од 683.803.716 динара, што је 
смањење од 6,1% у односу на процену остварења у 2017. години. У оквиру уступљених накнада највеће 
смањење односи се на приходе од накнада за загађивање животне средине, јер се  део прихода од тих 



 

накнада, према Одлуци којом се утврђује расподела средстава са градским општинама за 2017. годину, уступа 
градским општинама у износу од 550.000.000 динара, на нивоу из 2017. године.  

 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила је укинута као јавни приход од 1. 
октобра 2012. године, изменом Закона о јавним путевима (''Службени гласник РС'' број 101/05. и 93/12) донетим 
у септембру 2012. године. Oвај приход није планиран у 2018. години иако је остварен у буџету Града у периоду 
јануар-октобар 2017. године у износу од 174.660 динара. 

Приходи од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и приход од давања у закуп 
пољопривредног земљишта су буџетом Града за 2018. годину планирани у износу од 26.000.000 динара, што је 
за 9,4% мање у односу на процену остварења у 2017. години.  На основу добијених информација из 
Секретаријата за привреду, приход од закупа пољопривредног земљишта у државној својини је планиран у 
износу од 18.000.000 динара, а од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта на 
територији града Београда у износу од 8.000.000 динара. 

Накнаде за загађивање животне средине се остварују у складу са Уредбом о врстама загађивања, 
критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину 
обрачунавања и плаћања накнаде (''Службени гласник РС'' 113/05, 06/07, 08/10, 101/10, 15/12 и 91/12). План се 
заснива на редовним ратама које загађивачи месечно уплаћују, на основу решења надлежног министарства, 
као аконтација за 2018. и 2019. годину. Од укупно остварених прихода од ове накнаде на територији града 
Београда, 40% припада буџету Града. 

Приход од ових накнада је планиран у буџету Града као јединици локалне самоуправе за 2018. 
годину у износу од 1.200.000.000 динара. Овај приход се Одлуком о  обиму средстава за вршење послова 
Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2017. 
години, дели између Града и градских општина, тако да се у буџету Града планира износ од 650.000.000 
динара, што је око 42.000.000 динара мање од процене остварења накнадa у 2017. години. 

Накнада по основу конверзије права коришћења грађевинског земљишта у право својине, планирана 
је у буџету Града за 2018. годину у износу од 4.400.000 динара, на основу информација из Секретаријата за 
имовинске и правне послове, који у складу са Законом о претварању права коришћења у право својине на 
грађевинском земљишту уз накнаду (''Службени гласник РС'', бр. 64/15) доноси решења о висини ове накнаде. 
На основу ових решења, новчана средства остварена по основу конверзије, уплаћују се у посебан фонд за 
реституцију, у буџет Републике и у буџет Града у зависности од титулара права својине на грађевинском 
земљишту. 

Приход од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у буџету Града за 2018. годину 
планиран је у износу од 3.403.716 динара, на основу процене остварења овог прихода од стране ЈП „Србија 
шуме“  и остварења истог за једанаест месеци 2017. године. Овај приход се, на основу члана 82. Закона о 
шумама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10, 93/12 и 89/15), 30% уступа јединици локалне самоуправе, а 
уступљена средства се користе за оснивање нових шума. 

Приход од таксе за озакоњење објеката је планиран у буџету Града на основу члана 33. Закона о 
озакоњењу објеката (''Службени гласник РС'', бр. 96/15), којим је прописано плаћање ове таксе, пре издавања 
решења, за све објекте који су нелегално изграђени. Законом је предвиђено да се такса уплаћује у износу од 
70% у корист јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази незаконито изграђени објекат и у 
износу од 30% у корист буџета Републике Србије. У буџету Града за 2018. годину овај приход је планиран у 
износу од 240.000.000 динара, што је за 9,0% више од процене остварења овог прихода за 2017. годину. 

Текући трансфер од вишег нивоа власти  планиран је на основу сарадње организационих јединица 
Градске управе града Београда и надлежних министарстава Републике Србије. Овом одлуком текући трансфер 
од вишег нивоа власти у корист града, је за 2018. годину планиран у износу од 562.000.000 динара, и то: 

- на основу спроведеног конкурса од стране Министарства културе, којим су одобрена средстава 
установама града Београда и планиран  пренос буџету Града у износу од 100.000.000  динара,  

- на основу планираног преноса средстава од Комесаријата за избеглице Секретаријату за социјалну 
заштиту у износу од 5.000.000 динара, - на основу планираног преноса средстава од Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм и од Министарства за рад, запошљавање,  
 



 

 
борачка и социјална питања за трошкове боравка у предшколским установама деце без родитељског старања 
и деце ометене у развоју у износу од 457.000.000 динара. 

Капитални трансфер од вишег нивоа власти није планиран у 2018. години, а уколико Република 
пренесе средства буџету Града, иста ће бити укључена у буџет у складу са законом. 

У буџету Града и буџетима градских општина још увек се остварује приход од пореза на фонд 
зарада, иако је Закон о порезу на фонд зарада, који је регулисао плаћање овог пореза, престао да важи 
30.06.2004. године. Ова средства се уплаћују у буџет Града и буџете градских општина као неизмирена 
потраживања која се реализују у поступку приватизације. С обзиром на то да је Закон престао да се примењује, 
овом одлуком  приход од овог пореза није планиран у 2018. години. 

У оквиру уступљених прихода, у 2018. години, планиран је и приход од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје у износу од 300.000.000 динара. Овај приход се остварује на основу Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима и 30% уступа јединицама локалне самоуправе, на чијој територији је 
прекршај учињен, а користи се за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе и за 
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

 

1.2. Изворни приходи за 2018. годину планирани су на нивоу Града у износу од 48.344.309.635 
динарa односно у буџету Града 44.055.834.635 динарa или 2,6% више од процене остварења у 2017. години. 
Наведено повећање прихода је резултат увећаног плана од пореза на имовину, закупа непокретности у 
градској својини, боравишне таксе, прихода за боравак деце у предшколским установама, осталих прихода и 
друго, као и смањења прихода од накнаде за уређивање грађевинског земљишта, закупа грађевинског 
земљишта, дела добити јавних предузећа и других прихода. 

Приход од пореза на имовину за 2018. годину планиран је на нивоу Града у износу од 17.800.000.000 
динара, односно са увећањем од 4,2% у односу на процену остварења овог прихода у 2017. години из 
следећих разлога: 

- Предлогом Одлуке о допуни одлуке о стопама пореза на имовину предвиђено је да  неће бити 
повећања пореза на имовину за 2018. у односу на 2017. годину обвезницима који не воде пословне књиге. С 
обзиром да су цене појединих врста непокретности у појединим зонама смањене, а неке повећане 1-2%, ова 
oдлука имаће неутралан ефекат, односно утицаће на то да се по основу промене просечних цена 
непокретности, укупан порез на имовину у 2018. години, неће увећати у односу на претходну годину; 

- због активности које се планирају у циљу ажурирања база података и повећања обухвата пореских 
обвезника, као и активности на повећању наплате пореза на имовину (повећање плана око 719.000.000 динара 
у односу на процену прихода за 2017. годину); 

 Одлуком о расподели средстава између града Београда и градских општина у 2018. години, по 
наведеном основу је у буџету Града планиран износ од 14.450.000.000 динара, што је 4,4% више од процене 
остварења у 2017. години, а у буџетима градских општина је планиран износ од 3.350.000.000 динара, што је за 
3,2% више од процене остварења у 2017. години. 

Приход од локалних комуналних такси, на нивоу Града за 2018. годину планиран је мање за 430.000 
динара од процене остварења овог прихода у 2017. години. 

 На основу процене остварења овог прихода у 2017. години као и планираних активности 
Секретаријата за јавне приходе, планиран је износ локалних комуналних такси на нивоу Града као јединице 
локалне самоуправе, у износу од 2.880.000.000 динара. Одлуком којом се врши расподела прихода између 
Града и градских општина у 2018. години, у буџету Града су планирана средства у износу од 2.514.000.000 
динара, а у буџетима градских општина у износу од 366.000.000 динара. Напомињемо да за 2018. годину није 
предвиђено повећање износа локалних комуналних такси.  

Приход од локалних административних такси у буџету Града за 2018. годину је планиран у износу од 
165.000.000 динара, или за 3,1% више у односу на процену остварења у 2017. години, на основу остварења у 
периоду јануар-oктобар 2017. године. Износи такси за 2018. годину предвиђени су Таксеном тарифом Одлуке о 
локалним административним таксама (''Службени лист града Београда'', бр. 67/17), а предложени од стране 
надлежних организационих јединица Градске управе и управа градских општина, у складу са њиховим 



 

надлежностима за пружање јавних услуга, применом Правилника о методологији и начину утврђивања 
трошкова пружања јавне услуге (''Службени гласник РС'', бр.14/13, 25/13-исправка и 99/13). Одлуком о 
локалним административним таксама, која је усвојена 07. октобра 2017. године, a примењује се у 2018. години, 
износи такси су повећани за 3,6%, на основу података Републичког завода за статистику о индексу 
потрошачких  цена у Републици Србији у периоду  јул 2016. - јун 2017. године. 

Приход од боравишне таксе планиран је у износу од 337.000.000 динара, или 3,7% више од процене 
остварења у овој години, на основу информација Секретаријата за привреду, који је задужен за послове 
туризма у оквиру Градске управе, о очекиваном броју туриста на територији Града, као и у складу са 
прописаним износом боравишне таксе. Износ боравишне таксе остаје непромењен у 2018. години, али се 
очекује раст посета туриста у односу на текућу годину на основу чега је планирано повећање прихода од 
боравишне таксе за 12.000.000 динара. 

 Приход од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине  планиран је у износу од 
650.000.000 динара, што је на нивоу процене остварења у 2017. години, јер за 2018. годину, није предвиђено 
повећање износа накнаде.  

Накнада за коришћење грађевинског земљишта  је укинута од 1. јануара 2014. године када је 
извршена интеграција накнаде за коришћење грађевинског земљишта у порез на имовину, али се и даље 
наплаћује од дужника који нису извршили плаћање утврђених обавеза по основу ове накнаде. Такође, врши се 
утврђивање обавеза по основу накнаде  у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији (застарелост 5 година) обвезницима који нису у прописаном року поднели пријаву за накнаду и 
којима се у поступку контроле утврђује обавеза за период пре 2014. године. Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта је у 2018. години планирана  на нивоу Града као јединице локалне самоуправе у 
износу од 70.000.000 динара на основу очекиваних уплата по неизмиреним обавезама из ранијег периода. На 
основу Одлуке којом се врши расподела прихода са градским општинама, у буџету Града планиран је приход 
од накнаде за коришћење грађевинског земљишта у износу од 53.000.000 динара, а у буџетима градских 
општина 17.000.000 динара. 

Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта је, у буџету Града за 2018. годину, 
планиран на основу података  Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда  ЈП, у износу од 
500.000.000 динара, односно 50,0% ниже од процене остварења у 2017. години.  

 Ова накнада се реализује по уговорима које је Дирекција закључила са корисницима – 
инвеститорима и закупцима грађевинског земљишта, а средства остварена од накнаде користе се у складу са 
Законом о планирању и изградњи, за уређивање грађевинског земљишта. 

Приход од доприноса за уређивање грађевинског земљишта  утврђен је Законом о изменама и 
допунама Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 132/14 и 145/14), као нови изворни 
приход који се остварује од 2015. године и на основу података Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда  ЈП, за  2018. годину планиран је износ од 4.500.000.000 динара. 

Приход од закупа непокретности у градској својини је, у 2018. години, планиран на нивоу Града као 
јединице локалне самоуправе у износу од 3.872.573.000 динара, од чега у буџету Града 3.792.573.000 динара 
што је 57,6% више од процене остварења прихода у 2017. години. У буџету Града планиран је приход од 
закупнине пословног простора који наплаћује Секретаријат за имовинске и правне послове у износу од 
2.432.000.000 динара, затим приход од закупнине пословног простора на основу података Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП у износу од 90.000.000 динaра и 573.000 динара од закупа 
пословног простора који издају предшколске установе, а који од 01.01.2016. године улази у буџет Града.  

Такође, од 2018. године на овом рачуну се планира и приход од давања у закуп односно на 
коришћење комуналне инфраструктуре и других средстава за обављање комуналне делатности у јавној 
својини, у износу од 1.270.000.000 динара, у складу са одредбама члана 30. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/11 и 104/16). 

Приход од закупа грађевинског земљишта планиран је у буџету Града у 2018. години на основу 
података Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда  ЈП, у износу од 350.000.000 динара. 
Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. Лист града Београда бр. 20/15, 126/16, 02/17 и 43/17), прописана је 
методологија, утврђивање висине закупнине грађевинског земљишта, као и начин, услови, динамика плаћања 
закупнине и др. 



 

Приход од камата планиран је за 2018. годину у буџету Града у износу од 35.000.000 динара, на 
основу закљученог Уговора о депоновању новчаних средстава консолидованог трезора града Београда са АИК 
БАНКОМ а.д. Ниш и на основу референтне каматне стопе НБС која тренутно износи 3,5%. 

Приход који својом делатношћу остварују организационе јединице Градске управе у 2018. години је 
планиран у износу од 170.250.000 динара. На основу предлога организационих јединица Градске управе на 
овом рачуну су планирани приходи који се остварују у складу са Ценовником услуга Градске управе, приходи 
од продаје Службеног листа града Београда, затим уплате од подизања тендерске документације, приход од 
услуга Угоститељске јединице, накнаде за постављање објеката за оглашавање, и друго. 

Приходи остварени по основу пружања услуга за боравак деце у предшколским установама 
планирани су у буџету Града, у износу од 2.500.000.000 динара. Наиме, одлуком Града, а у складу са Законом 
о буџетском систему, сопствени приходи индиректних корисника предшколских установа од 01. јануара 2016. 
године немају карактер сопствених прихода, већ представљају јавне приходе буџета града Београда и користе 
се за општу потрошњу. 

Добровољни трансфери од физичких и правних лица су планирани у 2018. години у износу од 
1.100.000 динара, од чега се 600.000 динара односи на донацију која представља поклон прворођеној деци у 
Београду у 2018. години, а на основу уговора између града Београда и донатора. Износ од 500.000 динара  
односи се на средства која је планирало Прихватилиште за стара и болесна лица као  сопствени приход, а који 
од 01.01.2018. године чине део буџета Града. 

Приход од новчаних казни планиран је у 2018. години, у износу од 340.500.000 динара, на основу 
информација добијених од стране Секретаријата за инспекцијске послове и Комуналне полиције града 
Београда, у чијој надлежности је наплата новчаних казни на основу издавања прекршајних налога и 
подношења захтева за покретање прекршајног поступка код судова за прекршаје. Од стране Секретаријата за 
инспекцијске послове овај приход је планиран у износу од 8.500.000 динара, а од стране Комуналне полиције 
града Београда  у износу од 332.000.000 динара. 

Приход од текућих  донација од међународних организација планиран је за 2018. годину у износу од 
31.176.750 динара, a односи се на донацију од ЕБРД у износу од 30.398.750 динара,  за Саобраћајни мастер 
план (Смарт план), и 778.000 динара који представљају донацију Рокфелер фондације на основу Анекса 
Споразума о донацији који је закључен  2016. године, између примаоца донације Града Београда и Рокфелер 
фондације, чиме Град постаје члан Пројекта ,,1000RC'' у партнерству са Рокфелер фондацијом, која има за 
сврху директно финансирање и неновчану техничку помоћ за развој капацитета Града. 

Приход од капиталних донација од међународних организација планиран је за 2018. годину у износу 
од 94.547.335 динара, а односи се на  донације ЕБРД за: 

- вршење стручног надзора над извођењем радова у Улици 27. марта, Улици краљице Марије и Улици 
Џорџа Вашингтона, у износу од 85.625.000 динара, и  

- вршење стручног надзора над извођењем радова у Булевару Ослобођења и Тргу Славија и за 
вршење стручног надзора над извођењем радова за реконстукцију Рузвелтове улице и Улице Мије Ковачевића, 
у износу од 8.922.335 динара. 

Приход од закупнине за стан у градској својини планиран је у износу од 16.760.000 динара, a односи се 
на уплате закупнине за коришћење социјално непрофитних станова који се издају у закуп, а које је град 
Београд изградио према Пројекту изградње 1.100 станова. Приход за 2018. годину је  повећан за 67,0%, јер се 
у 2018. години, очекује приход од издавања у непрофитни закуп још 133 стана у улици Милеве Марић Аjнштајн. 

Приход од дела добити јавних предузећа  планиран је у буџету Града за 2018. годину у износу од 
4.479.927.550 динара, на основу очекиваног прихода у складу са одредбама члана 58. Закона  о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16), којим је прописано да је јавно предузеће и друштво капитала 
коме је поверено обављање послова од општег интереса, дужно да део остварене добити уплати у буџет, по 
завршном рачуну за претходну годину. 

У складу са проценом остварења нето добити јавних предузећа по завршним рачунима за 2017. 
годину, чији је оснивач град Београд, планирано је да наведена предузећа уплате у буџет Града 85% 
остварене нето добити у 2017. години, што је основ за планирани износ овог прихода у 2018. години.  

Предлогом Одлуке о буџету планирани су остали приходи који не могу да се уплаћују на друге 
уплатне рачуне и за које је прописан уплатни рачун за мешовите и неодређене приходе буџета Града, као што 



 

су уплате по појединим судским пресудама, вансудским поравнањима, накнаде за посечено дрво, накнада по 
основу права службености  и други приходи који у овом моменту не могу да се предвиде. Највећи део овог 
прихода чине планирана средства од ИТС (Интегрисани тарифни систем) из надлежности Секретаријата за 
саобраћај у износу од 9.000.000.000 динара. Укупно планирана средства на овом рачуну у 2018. години износе 
9.070.000.000 динара.   

Средства на рачуну меморандумских ставки за рефундацију расхода у 2018. години планирана су у 
износу од 5.000.000 динара, на основу информација из Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда  ЈП. На овај рачун се уплаћују средства која се односе на рефундацију расхода буџета Града из 
претходног периода. 

2. Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу од 5.261.485.000 
динара или 57,3% више од процене остварења примања у 2017. години, од чега се 2.810.000.000 динара 
односи на примања од продаје земљишта у градској својини на основу података Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда ЈП, затим 700.000.000 динара на примања од продаје непрофитних станова, 
130.000.000 динара на средства од откупа станова, 40.000.000 динара на уплате од продаје станова 
солидарности из ранијег периода и 1.580.185.000 динара на име примања од продаје непокретности у својини 
Града (зграда и станова). На овом рачуну су планирана и средства од откупа општинских станова у износу од 
1.000.000 динара, а од 2018. године сопствени приходи  Туристичке организације Београда, по Закону о 
буџетском систему, постају приходи буџета Града, тако да планирана примања од продаје робе за даљу 
продају износе 300.000 динара. 

 

II   Примања од продаје финансијске  имовине и задуживања планирана су у буџету Града у 
2018. години у износу од 2.121.397.740 динара. 

 
1. Примања по основу иностраног задуживања за 2018. годину планирана су у укупном износу 

од 2.117.397.740 динара, а односе се на: 

1.1. КРЕДИТ ОД ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ – Намена кредита за реконструкцију 
улица Војводе Степе, улице Рузвелтове и Мије Ковачевића, Булевара Ослобођења, Трга Славија, улице 27. 
марта, Краљице Марије, Џорџа Вашингтона и Цара Душана, као и за коначни пријем три трамваја и набавку 
резервних делова. 

Према подацима Секретаријата за инвестиције, планирана примања из кредита за 2018. годину 
износе износе 2.071.797.740 динара, a односе се на следеће: 

- износ од  92.000.000 динара - за реконструкцију Ул. Војводе Степе;   
- износ од  364.607.007 динара - за реконструкцију Булевара ослобођења и трга Славија; 
- износ од  205.235.546 динара - за реконструкцију Рузвелтове – Мије Ковачевића; 
- износ од  109.955.187 динара – за набавку трамваја; 
- износ од 1.000.000.000 динара - за реконструкцију Ул краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и 
- износ од 300.000.000 динара - за реконструкцију Ул. Кнеза Милоша са подземном гаражом. 

 
1.2. KРЕДИТ ОД ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ - Пројекат изградње моста преко Саве са 

прилазним путевима ка мосту/Б уговор закључен дана 29.11.2010. године. 
Према плану који је доставила Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., 

планирана примања од иностраног задуживања у 2018. години износе 45.600.000 динара, и користиће се за 
изградњу северних приступних путева за мост на Ади.  

2. Примања од отплате стамбених кредита планирана су у износу од  4.000.000 динара, и  
односе се на отплате стамбених кредита који су у ранијем периоду, на основу тада важећих прописа, 
додељени радницима Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. 



 

IV   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА 
 
Предложени обим буџетских расхода и издатака за 2018.годину утврђен је у складу са Упутством за 

припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019.и 2020. годину, које је донео 
министар финансија, а на основу члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16). 

 
Буџетски корисници су на захтев Секретаријата за финансије исказали своје потребе, водећи рачуна о 

задатом укупном лимиту за 2018. годину, о планираним пренетим обавезама, средствима за текуће активности 
и  потребе за основним средствима и додатним активностима. 

 
У складу са напред наведеним, предложени обим расхода и издатака буџета града Београда утврђен је 

веома рестриктивно а захтеви корисника буџетских средстава су усклађивани са пројектованим приходима и 
примањима, уважавајући постављене приоритете. 
 

1. Расходи и издаци буџета по економској класификацији  
 

Расходи и издаци буџета града Београда за 2018.годину према економској класификацији, утврђени су 
и исказани у табели 3 – Расходи и издаци буџета по економској класификацији и њихова структура.  

Наведена табела обухвата  све изворе финансирања расхода и издатака и њихову структуру, као и 
поређење са последњом важећом одлуком о буџету за 2017.годину. 

 
Укупни расходи и издаци буџета, за  2018. годину износе 102.776,1 милион динара. У односу на важећу 

одлуку о буџету за 2017. годину, повећани су за 805,3 милиона динара, односно за 0,79%. 
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1 2 3 4 5 6 7 (5-3) 8 (5/3)

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 10.778.071.888 10,57 11.583.408.336 11,27 805.336.448 107,47

411 Плате и додаци запослених 8.578.612.504 8,41 9.204.906.935 8,96 626.294.431 107,30

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.542.828.731 1,51 1.754.336.407 1,71 211.507.676 113,71

413 Накнаде у натури 398.818.043 0,39 400.929.535 0,39 2.111.492 100,53

414 Социјална давања запосленима 119.227.722 0,12 116.758.832 0,11 -2.468.890 97,93

415 Накнаде трошкова за запослене 27.442.400 0,03 29.580.000 0,03 2.137.600 107,79

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 111.142.488 0,11 76.896.627 0,07 -34.245.861 69,19

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 34.333.769.409 33,67 39.831.856.320 38,76 5.498.086.911 116,01

421 Стални трошкови 3.635.580.171 3,57 3.971.986.061 3,86 336.405.890 109,25

422 Трошкови путовања 133.318.009 0,13 142.253.322 0,14 8.935.313 106,70

423 Услуге по уговору 18.159.395.729 17,81 20.018.885.227 19,48 1.859.489.498 110,24

424 Специјализоване услуге 7.193.706.112 7,05 7.392.736.847 7,19 199.030.735 102,77

425 Текуће поправке и одржавање 3.337.766.350 3,27 6.472.976.551 6,30 3.135.210.201 193,93

426 Материјал 1.874.003.038 1,84 1.833.018.312 1,78 -40.984.726 97,81

44 ОТПЛАТА КАМАТА 1.602.081.768 1,57 1.146.311.400 1,12 -455.770.368 71,55

441 Отплата домаћих камата 188.021.000 0,18 52.000.000 0,05 -136.021.000 27,66

442 Отплата страних камата 1.236.839.000 1,21 1.026.000.000 1,00 -210.839.000 82,95

444 Пратећи трошкови задужења 177.221.768 0,17 68.311.400 0,07 -108.910.368 38,55

45 СУБВЕНЦИЈЕ 16.071.548.660 15,76 10.264.155.669 9,99 -5.807.392.991 63,87

451
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама
15.934.529.926 15,63 10.148.305.669 9,87 -5.786.224.257 63,69

452 Субвенције приватним финансијским институцијама 2.000 0,00 0 0,00 -2.000 0,00

454 Субвенције приватним предузећима 137.016.734 0,13 115.850.000 0,11 -21.166.734 84,55

46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 10.961.740.326 10,75 9.955.744.586 9,69 -1.005.995.740 90,82

463 Трансфери осталим нивоима власти 9.657.343.859 9,47 8.671.942.122 8,44 -985.401.737 89,80

464
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања
211.922.602 0,21 273.949.788 0,27 62.027.186 129,27

465 Остале дотације и трансфери 1.092.473.865 1,07 1.009.852.676 0,98 -82.621.189 92,44

у динарима
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47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 5.008.369.578 4,91 4.500.950.538 4,38 -507.419.040 89,87

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.008.369.578 4,91 4.500.950.538 4,38 -507.419.040 89,87

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 3.826.956.508 3,75 2.614.409.397 2,54 -1.212.547.111 68,32

481 Дотације невладиним организацијама 1.120.792.765 1,10 1.197.542.210 1,17 76.749.445 106,85

482 Порези, обавезне таксе,  казне, пенали и камате 1.031.786.005 1,01 716.795.781 0,70 -314.990.224 69,47

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 353.145.104 0,35 335.873.100 0,33 -17.272.004 95,11

485
Накнаде штете за повреде или штету нанету од 

државних органа
1.321.232.634 1,30 364.198.306 0,35 -957.034.328 27,57

49 РЕЗЕРВЕ 346.388.261 0,34 442.795.000 0,43 96.406.739 127,83

499 Средства резерве 346.388.261 0,34 442.795.000 0,43 96.406.739 127,83

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 11.973.548.562 11,74 18.044.388.410 17,56 6.070.839.848 150,70

511 Зграде и грађевински објекти 9.906.210.981 9,71 14.840.001.340 14,44 4.933.790.359 149,81

512 Машине и опрема 867.740.983 0,85 1.990.165.678 1,94 1.122.424.695 229,35

513 Остале некретнине и опрема 780.027.751 0,76 733.904.061 0,71 -46.123.690 94,09

515 Нематеријална имовина 419.568.847 0,41 480.317.331 0,47 60.748.484 114,48

52 ЗАЛИХЕ 39.631.932 0,04 50.689.374 0,05 11.057.442 127,90

523 Залихе робе за даљу продају 39.631.932 0,04 50.689.374 0,05 11.057.442 127,90

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 639.964.795 0,63 722.460.640 0,70 82.495.845 112,89

541 Земљиште 639.964.795 0,63 722.460.640 0,70 82.495.845 112,89

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 6.388.707.000 6,27 3.618.960.000 3,52 -2.769.747.000 56,65

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2.787.100.000 2,73 525.960.000 0,51 -2.261.140.000 18,87

612 Отплата главнице страним кредиторима 3.601.607.000 3,53 3.093.000.000 3,01 -508.607.000 85,88

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 100 0,00 0 0,00 -100 0,00

621 Набавка домаће финансијске имовине 100 0,00 0,00 -100 0,00

УКУПНО 101.970.778.787 100,00 102.776.129.670 100,00 805.350.883 100,79

у динарима

 
 

 

1.1.Расходи за запослене – категорија 41 
 
 

Расходи за запослене, који се овом одлуком  планирају, износе 11.583,4 милиона динара и у структури 
укупних расхода учествују са 11,27%. Највећи део ових расхода, у износу од 10.959,2 милиона динара, односи 
се на плате и додатке запослених са припадајућим доприносима на терет послодавца који се финансирају из 
буџетских прихода. Ови расходи повећани су у односу на планирани обим за исте намене у 2017.години за 
837,8 милиона иданара односно за 8,28%, а у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне 
власти за 2018.годину и пројекција за 2019. и 2020.годину,  односно предложеним изменама и допунама Закона 
о буџетском систему, при чему је маса средстава за плате у органима и службама Града планирана са  мањим 
порастом плата (повећање од 5% у односу на планирану масу у 2017.години) у односу на исту категорију у 
јавним службама (предшколске установе, установе културе, установе социјалне заштите) чије се плате 
финансирају из буџета Града (повећање од 10% у односу на планирану масу у 2017.години). Дакле, обрачун 
плата усклађен је са законским прописима из ове области. 

 
 
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за  2018. годину и пројекција за 

2019.и 2020. годину, које је донео министар финансија у наставку образложења дата је  Табела:  Маса 
средстава за плате у 2017.години и планирана у 2018.години 
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Органи и службе локалне 

власти 2.198 2.413.521.617 0 0 2.208 2.549.027.155 0 0

      Изабрана лица 35 0 0 36 0 0

      Постављена лица 69 0 0 68 0 0

      Запослени 2.094 0 0 2.104 0 0

Установе културе                                                                                                                                                        1.182 922.639.336 99 73.928.842 0 0 1.214 1.029.611.355 49 78.187.552 0

      Постављена лица 30 0 0 0 0 0

      Запослени 1.182 99 0 1.214 49 0

Остале установе из области 

јавних служби које се 

финансирају из буџета (навести 

назив установе):                                                                                  90 90.335.892 143 122.474.382 0 0 106 104.864.100 172 162.500.000 0 0

1. Туристичка организација 

Београда 34 51.027.120 0 0 44 61.588.000 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 34 0 0 44 0 0

2. Прихватилиште за одрасла и 

стара лица 50 34.191.000 0 2.474.382 0 55 37.610.100 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 50 0 0 55 0 0

3. Градски центар за социјално 

предузетништво 6 5.117.772 0 0 7 5.666.000 0 0

      Постављена лица 1 0 0 1 0 0

      Запослени 5 0 6 0 0

4.Центар дечијих летовалишта 

и опоравилишта града 

Београда 0 143 120.000.000 0 0 172 162.500.000 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 143 0 0 172 0

5. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

Дирекције основане од стране 

локалне власти 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

Месне заједнице 0 0 0 0 0 0

     Изабрана лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

Предшколске установе 8.996 6.027.204.656 0 0 432.600.000 9.336 6.585.053.180 0 0 457.000.000

Постављена лица 0 0 0 0 0 0

Запослени 8.996 0 0 9.336 0 0

Нове установе и органи 

(навести назив установа и органа):                        

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0

      Запослени 0 0 0 0 0 0

8

Укупно за све кориснике буџетa 

који се финансирају  са 

економских класификација 411 

и 412 12.466 9.453.701.501 242 196.403.224 0 432.600.000 12.864 10.268.555.790 221 240.687.552 0 457.000.000

      Изабрана лица 35 0 0 36 0 0

      Постављена лица 100 0 0 69 0 0

      Запослени 12.361 242 0 12.759 221 0

Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  2017. 

године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским 

класификацијама 411 и 412   

Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на 

економским класификацијама 411 и 412
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Поред планиране масе средстава за плате, из буџета Града у 2018.години у оквиру категорије 41 – 

Расходи за запослене, планирани су и расходи за превоз запослених за долазак и одлазак са посла, разни 
видови социјалних давања запосленима, накнаде трошкова запосленима и јубиларне награде, утврђени 
интерним актима и засновани на одредбама колективног уговора. 

 
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба – категорија 42 
 
Расходи за коришћење услуга и роба планирани су у обиму од 39.831,9 милиона динара и у структури 

укупних расхода учествују са 38,76%. Највеће учешће у овим расходима имају услуге по уговору (економска 
класификација 423) у износу од 20.018,9 милиона динара, или 19,48% учешћа у укупним расходима и 
издацима. Ова врста расхода односи се углавном на плаћање услуга превоза путника у градском саобраћају 
које су планиране у обиму од 17.450,0 милиона динара. 

Највећи пораст у структури ове категорије у односу на иста средства у важећој одлуци о буџету за 
2017.годину имају расходи за текуће поправке и одржавање (економска класификација 425). Укупно планирана 
средства за 2018.годину износе 6.473,0 милиона динара и у структури укупних расхода учествују са 6,30%. Ова 
врста расхода у највећем обиму односи се на одржавање улица и путне инфраструктуре и то у износу од 
4.704,0 милиона динара. Такође, значајан износ је планиран за одржавање јавног осветљења, зграда 
предшколских установа и установа културе и фасада објеката о којима се Град стара у складу са законом као и 
за заштиту од поплава, ерозија и бујица – регулисање водотока . 

У оквиру специјализованих услуга (економска класификација 424) планирана су средства у износу од 
7.392,7 милиона динара или са учешћем од 7,19% у укупним расходима и издацима. У оквиру специјализованих 
услуга планирани су расходи првенствено за одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на 
површинама јавне намене, за пратеће трошкове опремања грађевинског земљишта, за управљање отпадни 
водама, за зоохигијену, укупно у износу од 5.279,1 милион динара. Затим, планирана су значајна средства за 
заштиту животне средине и то у износу од 589,5 милиона динара као и услуге културе у износу од 630,7 
милиона динара. 

У оквиру сталних трошкова (економска класификација 421) који су планирани у обиму од 3.972,0 
милиона динара, чије учешће у укупним расходима и издацима буџета износи 3,86%, највећи обим бележе 
трошкови за јавну расвету у обиму од 1.415,0 милиона динара. Значајан обим ових расхода планиран је и за 
функционисање предшколских устанаова, установа културе, Градске управе и других корисника (грејање, 
електрична енергија, услуге водовода и канализације, чишћење и др.). 

Расходи за материјал (економска класификација 426) планирани су у обиму од 1.833,0 милиона динара. 
Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима износи 1,78%. Расходи за материјал првенствено се 
односе на намирнице за исхрану, средства за хигијену и друге мање потребе предшколских установа и то у 
обиму од 1.398,4 милиона динара. 

 Најмање учешће код расхода за коришћење услуга и роба односи се на трошкове путовања (економска 
класификација 422) који износе 142,2 милиона динара или 0,14% свих трошкова и издатака буџета. Највећи 
обим ових расхода односи се на путовања у циљу промовисања туристичке понуде Београда, гостовања 
уметничких ствараоца (позоришта, ликовне поставке и др.) и путовања запослених у предшколским установама 
као пратиоца у сврхе одржавања рекреативне наставе и екскурзија. Половина планираних расхода 
финансирана је сопственим приходима установа културе и Центра дечјих летовалишта. 
 

1.3. Расходи по основу отплате камата – категорија 44 
 

Расходи по основу отплате камата, који се планирају у 2018.години у укупном износу од 1.146,3 
милиона динара, у структури укупних расхода и издатака учествују са 1,12%. Укупни расходи ове категорије су 
значајно смањени у односу на средства планира буџетом у 2017.години. У оквиру ове врсте расхода планирани 
су одговарајући износи како за плаћање камата по основу домаћег задужења тако и по основу ино задужења у 
складу са амортизационим планом отплате кредита.  
 
 
 
 



 

1.4. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – категорија 45 
 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима планирају 
са у укупном износу од 10.264,2 милиона динара. Учешће субвенција у укупним расходима и издацима буџета 
за 2018.годину планирано је у обиму од 9,99%. Готово укупан обим субвенција односи се на средства 
опредељена за јавна нефинансијска прдузећа и то 10.148,3 милиона динара. У оквиру њх субенције су 
првенствено опредељене за јавни градски и приградски превоз путника у обиму од 7.978,0 милиона динара. 
Овај обим субвенција планиран је у циљу обезбеђења одрживог превоза путника. Значајан износ субвенција 
обезбеђен је за инвестирање у опрему и механизацију за управљање отпадом, за реализацију пројекта 
санације и ремедијације контаминираних локација, за опремање рециклажних центара, за реализацију 
пратећих активности у вези набавке грђевинског земљишта и др. Такође, планирани су и подстицаји за 
пољопривреду (у области воћарства и повртарства, сточарства, пчеларства као и за набавку пољопривредне 
механизације). Од укупног износа планираних субвенција јавним нефинансијским предузећима за текуће 
субвенције је опредељено 7.880,5 милиона динара док капиталне субвенције износе 2.267,8 милиона динара. У 
оквиру капиталних субвенција, по обиму највећи износ је намењен за финансирање набавке аутобуса. 
 

1.5. Донације, дотације и трансфери – категорија 46 
 

Донације, дотације и трансфери у структури укупних расхода и издатака буџета Града учествују са 
9,69%, односно у укупном износу од 9.955,7 милиона динара, што је за 9,18% мање у односу на важећи буџет у 
2017.години.  У оквиру планираног износа за ову категорију расхода далеко највеће учешће имају трансфери 
осталим нивоима власти и то са износом од 8.671,9 милиона динара.  Трансфери у износу од 7.029,1 милон 
динара односе се на средсва планирана за функционисање основних и средњих школа и установа социјалне 
заштите које су индиректни корисници републичког нивоа власти. Такође, износ од 1.500,0 милиона динара 
обезбеђен је за финансирање капиталних потреба градских општина. 

Дотације за здравствене установе планиране су у износу од 273,9 милиона динара превасходно за 
набавку медицинске опреме. 

Остале дотације и трансфери у износу од 1.009,8 милиона динара планиране су по основу обавезног 
издвајања у буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и 
исплату плата. 

 
1.6. Права из социјалног осигурања и накнаде за соц. заштиту из буџета – категорија 47 
 
Ова врста расхода учествује у структури укупних расхода и издатака са 4,38% , или 4.500,9 милиона 

динара. Највећи део средстава за ове намене односи се на права по основу накнаде за социјалну заштиту из 
буџета (једнократне помоћи), субвенције за комуналне услуге, као и на заштиту породице и деце, стара лица и 
друге социјално угрожене категорије становништва, набавку и дистрибуцију оброка као и борачку заштиту. 
Опредељена средства за ове намене износе 2.991,1 милион динара. Поред наведених намена средста су 
планирана за смештај деце у приватне вртиће, за студентске стипендије, за спортске активности и такмичења 
инвалида, за награде града Београда и др. 
 

1.7. Остали расходи – категорија 48 
 

Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе, казне и 
камате, новчане казне и пенале по решењима судова као и накнаде штете које се односе на штету нанету од 
државних органа. Ова врста расхода за 2018.годину планирана је у износу од 2.614,4 милиона динара. У 
односу на 2017.годину - последњу важећу одлуку, ови расходи бележе пад у износу од 31,68%. 

Дотације невладиним организацијама у износу од 1.197,5 милиона динара планиране су за реализацију 
програма удружења и савеза од јавног интереса из области културе и спорта одабраних путем конкурса уз 
примену утврђене методологје и критеријума за доделу средстава, за реализацију програма Црвеног крста, за 
програме бројних омладинским организацијама, за програме социо-хуманитарних организацијама, за програме 
школског спорта, за удружење самосталних уметника за обавезе по основу пензионог и инвалидског 
осигурања, за промоцију предузетништва, за законске обавезе према политичким странкама, за чланарину 
асоцијацији локалне самоуправе – Стална конференција градова и општина и друге намене. 



 

У оквиру пореза и обавезних такси, укупно планираних у износу од 716,8 милиона динара значајан 
износ од 508,0 милиона динара односи се на обавезу за ПДВ по основу оствареног прихода од закупа 
непокретности у градској својини (закуп пословног простора и др.). Такође, износ од 110,0 милиона динара 
планиран је за исту намену по основу остварених примања од продаје изграђених станова и пословног 
простора у насељу Камендин. 

Новчане казне и пенали по решењу судова планирани су у износу од 335,9 милиона динара од чега се 
износ 200,0 милиона динара, као највећа ставка односи на пројектовани износ могућих извршних решења по 
тужбама родитеља за више обрачунате и наплаћене трошкове боравка деце у предшколским установама, по 
ком основу се средства са рачуна извршења буџета дирекно скидају. 

Накнаде штете су планиране у износу од 364,2 милиона динара у складу са износима који ће се извесно 
наплатити по изгубљеним споровима али и за које постоји оправдан ризик да се могу наплатити са рачуна 
извршења буџета током 2018.године, по основу спорова који се воде пред судовима и процене да може доћи до 
губитка спора. 

 
1.8. Резерве – категорија 49 

 
Средства резерви планирана су у износу од 442,8 милиона динара. Средства текуће буџетске резерве 

су планирана у износу од 440,8 милиона динара за непланиране или недовољно планиране сврхе док су 
средства сталне буџетске резерве планирана у износу од 2,0 милиона динара. 
 

1.9. Издаци за нефинансијску имовину – основна средства – категорија 51 
 

Издаци за основна средства у структури укупних расхода имају значајно учешће, које износи 17,56% 
или 18.044,4 милиона динара. У структури ових улагања највеће учешће односи се на зграде и грађевинске 
објекте (економска класификација 511).  Обим планираних средстава за те намене износи 14.840,0 милиона 
динара. Од значајних пројеката издвајамо изградњу водоводне и канализационе мреже и саобраћајница у 
оквиру Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта у износу од 7.189,7 милиона динара, затим 
постављање саобраћајне сигнализације, капитално одржавање паркинга и гаража и капитално одржавање 
улица у износу од 591,5 милиона динара, капитално одржавање објеката прешколских установа у износу од 
417,6 милиона динара, капитално одржавање јавног осветљења у износу од 572,0 милиона динара, изградња 
објеката за дистрибуцију топлотне енергије у износу од 600,0 милиона динара. Такође, значајна улагања су 
планирана за реализацију дела пројекта реконструкције Улице Војводе Степе у износу од 116,5 милиона 
динара, пројекта реконструкције Рузвелтове улице у износу од 257,8 милиона динара, пројекта реконструкције 
Булевара Ослобођења са уређењем Трга Славија у износу од 470,1 милион динара, пројекта реконструкције 
улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона, Цара Душана у износу од 1.489,7 милиона динара, 
пројекта реконструкције и изградње Улице Кнеза Милоша са изградњом подземне гараже у износу од 381,3 
милиона динара, пројекат уређења и поплочавања отворених јавних простора у износу од 589,4 милиона 
динара. Од већих улагања у 2018.години планирани су још и радови на објекту Историјског архива у износу од 
150,6 милиона динара, изградња крила објекта дома здравља Обреноцац у износу од 162,0 милиона динара и 
изградња објекта прихватилишта за децу и младе у Улици Живка Давидовића у износу од 117,7 милиона 
динара. Мањи део средстава обезбеђен је за покретање низа пројеката чија динамика реализације предвиђа 
улагања и у 2019. и у 2020.години. 

Издаци за набавку машина и опреме (економска класификација 512) планирани су у обиму од 1.990,2 
милиона динара. Учешће ових издатака у укупним расходима и издацима буџета износи 1,94%. Поред набавки 
опреме потребне за функционисање свих органа и служби града Београда и свих јавних служби које се 
финансирају из буџета (индиректни корисници буџетских средстава) значајан износ је планиран за набавку 
опреме за регулацију саобраћаја и то износ од 835,8 милиона динара. 

Издаци за набавку осталих некретнина и опреме (економска класификација 513) планирани су у обиму 
од 733,9 милиона динара. Учешће ових издатака у укупним расходима и издацима буџета износи 0,71%. 
Набавке ове врсте опреме у највећем обиму обухватају  опрему за унапређење енергетске ефикасности – 
соларни панели, опрему која служи јавној расвети и др. Такође, у оквиру ове опреме планиран је износ за 
плаћање преосталих обавеза за испоручене трамваје.  



 

Издаци за набавку нематеријалне имовине (економска класификација 515) планирани су у обиму од 
480,3 милиона динара. У оквиру ове групе издатака планирана је набавка софтвера и лиценци за рад 
директних и индиректних корисника буџетских средстава али и за набавку софтвера за управљање 
саобраћајем.  

 
1.10. Залихе –  категорија 52 
 

Категорија „Залихе“ се односи на залихе робе за даљу продају (економска класификација 523) а 
финансира се из сопсрвених прихода индиректних корисника – установе културе, Центар дечјих летовалишта. 

 
1.11.Природна имовина – категорија 54 
 

Природна имовина је планирана на економској класификацији 541 – Земљиште у износу од 722,5 
милиона динара. У структури укупних расхода и издатака учествује са 0,70%. Планирана средства се односе на 
набавку грађевинског земљишта. 

 
1.12. Отплата главнице –  категорија 61 
 
Категорија 61 – Отплата главнице планирана је у износу од 3.619,0 милиона динара. У структури укупних 

расхода и издатака отплата главнице учествује са 3,52%. У оквиру ове категорије планирана су средства за 
отплату главнице домаћим и страним кредиторима. Значајно мањи износ планиран је за отплату главнице 
домаћим кредиторима у односу на важећи план за 2017.годину и из разлога што је током текуће буџетске 
године извршена превремена отпла једног дела уговорених кредита са домаћим банкама чије би доспеће 
иначе било у 2018.години. 

 
1.13. Јавни дуг – кредити по пројектима 

  
Кредити од Европске банке за обнову и развој - ЕБРД 

 
Град  Београд  је  закључио следеће уговоре о зајму са Европском  банком за обнову и развој и то за: 
 

1. Кредит од Европске банке за обнову и развој – ЕБРД за финансирање Пројекта изградње моста на Ади и 
приступних рампи; набавка 30 нових трамваја; реконструкција трамвајских шина и обнављање главних градских 
булевара; изградња подземног паркинга по Уговору број 4011-4412 који је закључен 11.07.2017. године  у 
износу од 134.430.926,28 евра. 
 
2.  Кредит од Европске банке за обнову и развој – ЕБРД за финансирање Пројекта за реконструкцију улица 
Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона, цара Душана по Уговору број 4011-4414 који је закључен 
11.07.2017. године у износу до 20.000.000 евра.  
 
Сервисирање зајма од ЕБРД-а - Пројекат изградње моста на Ади и приступних рампи; набавка 30 
нових трамваја; реконструкција трамвајских шина и обнављање главних градских булевара; 
изградња подземног паркинга 
 

У сврху реализације овог Пројекта град Београд је са Европском банком за обнову и развој закључио 
11.07.2017. године Уговор о изменама и допунама и преуређењем уговора у вези са уговором о кредиту од 
19.06.2006. (са изменама и допунама и преуређењем) и уговора о кредиту од 17.11.2011. (са изменама и 
допунама) број 4011-4412. 
 

Обавеза за отплату главнице у 2018. години планирана je у износу од 1.608.000.000  динара.  
Укупно планирани износ камате на средства од Европске банке за обнову и развој за овај Пројекат у 

2018. години износи 267.000.000  динара. 
 



 

Сервисирање зајма од ЕБРД-а - Пројекат  за реконструкцију улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа 
Вашингтона и улице цара Душана 
 

У сврху реализације овог Пројекта  град Београд је са Европском банком за обнову и развој закључио 
11.07.2017. године Уговор о кредиту број 4011-4414. 

Прва рата по основу главнице доспева 21.11.2019. године.  
Укупно планирани износ камате на средства од Европске банке за обнову и развој за овај пројекат у 

2018. годину износи  9.000.000  динара. 
 
442331 – ОТПЛАТА КАМАТА ЕБРД  

 

Планирана обавеза по основу камате за горе наведене  зајмове од Европске банке за обнову и развој у 
2018. години износи 276.000.000  динара. Пројекција сервисирања дуга урађена је на основу података о 
динамици повлачења средстава кредита добијених од корисника кредита - Секретаријата за инвестиције. 

 
612331 – ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЕБРД 
 

Планирана обавеза по основу главнице за горе наведене  зајмове од Европске банке за обнову и развој 
у 2018. години износи 1.608.000.000  динара. Напомињемо, да су обавезе отплате главнице планиране на 
основу података о динамици повлачења средстава кредита добијених од корисника кредита - Секретаријата за 
инвестиције. 

 
Кредит Европске инвестиционе банке - ЕИБ 

 
Град Београд је закључио 3 уговора о зајму са Европском инвестиционом банком и то за: 
 
1. Пројекат обнове града Београда (Уговор о финансирању између Заједнице држава Србије и Црне 
Горе и Европске инвестиционе банке, односно Споразум о пројекту између ЕИБ и Републике Србије и града 
Београда) на укупан износ од 90.000.000 евра, дана 17.06.2003. године 
2. Пројекат изградње моста преко реке Саве са прилазним путевима ка мосту/А  на укупан износ од 
70.000.000 евра, дана 18.12.2009. године 
3. Пројекат изградње моста преко реке Саве са прилазним путевима ка мосту /Б   
на укупан износ од 90.000.000 евра, дана 29.11.2010. године 
 

Сервисирање зајма од ЕИБ - Пројекат обнове града Београда 
Пројекат обнове града Београда представља интегрисан програм реконструкције трамвајских шина и главних 
артерија уличне мреже Београда и обухвата нацрт, изградњу и надзор.     

Укупан износ обавезе по основу отплате главнице по овом кредиту у 2018. години износи 710.000.000  
динара. 
 Укупна камата која доспева по овом кредиту у 2018. години износи 343.000.000 динара. 
 

Сервисирање зајма од ЕИБ - Пројекат изградње моста преко Саве са прилазним путевима ка 
мосту/А и Пројекат изградње моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/Б 
 

Наведени пројекат обухвата изградњу нових деоница пута у граду Београду од Улице Тошин бунар, 
Пожешке и Паштровићеве улице, укључујући нови кабловски мост преко реке Саве. 

Укупан износ обавезе по основу отплате главнице у 2018. години износи  775.000.000 динара.   
Обавезе по основу камата плаћају се у полугодишњим ратама и то 15. априла и 15. октобра. У 2018. 

години планирана је камата у износу од 407.000.000 динара. 
 
442341 – ОТПЛАТА КАМАТА ЕИБ  

 

Укупан износ од 750.000.000 динара планиран је за плаћање обавеза по основу камате за Европску 
инвестициону банку у 2018. години.  
 



 

  612341 – ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЕИБ  

Укупна планирана обавеза по основу главнице за зајмове од Европске инвестиционе банке у 2018. 
години износи 1.485.000.000 динара. 

Кредити код домаћих пословних банака  
 

Град Београд – Секретаријат за финансије је са Уникредит банком закључио   уговоре о кредиту за 
финансирање капиталних инвестиција на подручју града Београда. У 2018. години планирано је плаћане 
обавеза по следећим кредитима: 
1. Кредит за финансирање програма изградње објеката из области основног образовања за потребе 
Агенције за инвестиције и становање и Секретаријата за образовање и дечју заштиту, дана 05.11.2013. године, 
у укупном износу од 683.000.000 динара, 
2. Кредит за финансирање програма изградње објеката из области предшколског образовања за потребе 
Агенције за инвестиције и становање и Секретаријата за образовање и дечју заштиту, дана 05.11.2013. године, 
у укупном износу од 737.000.000 динара, 
3. Кредит за финансирање програма рехабилитације улица и општинских путева на територији града 
Београда за потребе Секретаријата за саобраћај – Дирекције за путеве, дана 05.11.2013. године, у укупном 
износу од 835.378.000 динара,  
4. Кредит за финансирање програма рехабилитације бивших регионалних путева који су прешли у 
надлежност града Београда за потребе Секретаријата за саобраћај – Дирекције за путеве, дана 05.11.2013. 
године, у укупном износу од 464.622.000 динара. 
 
Сервисирање зајма од UniCredit bank  

 
            Уговор о дугорочном кредиту са UniCredit bank закључен је 05.11.2013. године, за финансирање 
инвестиционих пројеката који су реализовани са раздела Агенције за инвестиције и становање, Секретаријата 
за дечју заштиту и образовање и Секретаријата за саобраћај – Дирекције за путеве. 

Укупна обавеза по основу главнице за 2018. годину планирана је у износу од 525.960.000 динара. 
Укупна обавеза по основу камате која доспева у 2018. години планирана је у износу од 52.000.000  

динара. 
 

611411 – ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА  
 

Укупна обазеза по основу главнице за 2018. годину планирана је према плановима отплате кредита у 
износу од 525.960.000  динара. 
 
441411 – ОТПЛАТА КАМАТА ДОМАЋИМ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА  
 

Укупно планирана отплата камата домаћим пословним банкама за 2018. годину износи 52.000.000 
динара.  

 
444311 – ТАКСЕ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ ЗАДУЖИВАЊА  
 

За 2018. годину за таксе које проистичу из задуживања планиране су обавезе у укупном износу од 
40.000.000  динара. 

 
 421121 - ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА   
 

За 2018. годину, за плаћање обавеза по овом основу планиран је износ од 20.000.000 динара, за 
трошкове провизије НБС приликом плаћања обавеза по кредиту ЕИБ и ЕБРД. 

 
2. Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији 

 
Расходи и издаци буџета града Београда за 2018.годину према функционалној класификацији, планирани 

су и исказани у табели 4 – Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији и њихова структура.  
Наведена табела обухвата  све изворе финансирања расхода и издатака и њихову структуру. 
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100 Опште јавне услуге 17.907.612.540 17,56 14.384.779.000 14,00 -3.522.833.540 80,33

111 Извршни и законодавни органи 418.636.005 0,41 388.068.000 0,38 -30.568.005 92,70

112 Финансијски и фискални послови 100.537.620 0,10 128.929.000 0,13 28.391.380 128,24

130 Опште услуге 5.104.331.000 5,01 5.445.217.000 5,30 340.886.000 106,68

132 Опште услуге планирања и статистике 1.383.252 0,00 450.000 0,00 -933.252 32,53

133 Остале опште услуге 383.333.747 0,38 569.150.000 0,55 185.816.253 148,47

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 1.036.844.916 1,02 1.596.005.000 1,55 559.160.084 153,93

170 Трансакције јавног дуга 7.963.546.000 7,81 4.756.960.000 4,63 -3.206.586.000 59,73

180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 2.899.000.000 2,84 1.500.000.000 1,46 -1.399.000.000 51,74

200 Одбрана 138.244.000 0,14 86.005.000 0,08 -52.239.000 62,21

220 Цивилна одбрана 138.244.000 0,14 86.005.000 0,08 -52.239.000 62,21

300 Јавни ред и безбедност 107.606.000 0,11 109.328.000 0,11 1.722.000 101,60

320 Услуге противпожарне заштите 156.000 0,00 156.000 0,00 0 100,00

330 Судови 107.450.000 0,11 109.172.000 0,11 1.722.000 101,60

400 Економски послови 37.587.241.852 36,86 38.962.636.950 37,91 1.375.395.098 103,66

410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада 185.615.234 0,18 99.000.000 0,10 -86.615.234 53,34

411 Општи економски и комерцијални послови 693.909.000 0,68 808.147.000 0,79 114.238.000 116,46

421 Пољопривреда 163.139.680 0,16 194.914.640 0,19 31.774.960 119,48

436 Остала енергија 84.256.507 0,08 969.198.000 0,94 884.941.493 #####

451 Друмски саобраћај 35.572.934.165 34,89 35.672.817.310 34,71 99.883.145 100,28

453 Железнички саобраћај 699.500.000 0,69 950.260.000 0,92 250.760.000 135,85

473 Туризам 172.677.000 0,17 248.300.000 0,24 75.623.000 143,79

490 Економски послови некласификовани на другом месту 15.210.266 0,01 20.000.000 0,02 4.789.734 131,49

500 Заштита животне средине 1.640.634.328 1,61 1.549.534.727 1,51 -91.099.601 94,45

510 Управљање отпадом 507.284.466 0,50 447.000.974 0,43 -60.283.492 88,12

520 Управљање отпадним водама 258.897.544 0,25 323.534.727 0,31 64.637.183 124,97

530 Смањење загађености 93.805.523 0,09 111.118.746 0,11 17.313.223 118,46

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 231.453.698 0,23 168.049.848 0,16 -63.403.850 72,61

550 Заштита животне средине 320.732.200 0,31 264.904.732 0,26 -55.827.468 82,59

560 Заштита животне средине некласификоване на другом месту 228.460.897 0,22 234.925.700 0,23 6.464.803 102,83

600 Послови становања и заједнице 16.553.733.286 16,23 17.670.356.760 17,19 1.116.623.474 106,75

610 Стамбени развој 502.407.841 0,49 597.000.000 0,58 94.592.159 118,83

620 Развој заједнице 12.404.620.195 12,16 14.125.686.562 13,74 1.721.066.367 113,87

630 Водоснабдевање 110.005.000 0,11 147.204.000 0,14 37.199.000 133,82

640 Улична расвета 2.917.170.975 2,86 2.521.000.000 2,45 -396.170.975 86,42

660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 619.529.275 0,61 279.466.198 0,27 -340.063.077 45,11

700 Здравство 449.870.526 0,44 538.905.400 0,52 89.034.874 119,79

740 Услуге јавног здравства 449.870.526 0,44 538.905.400 0,52 89.034.874 119,79

800 Рекреација, спорт, култура и вере 4.539.821.318 4,45 4.822.035.079 4,69 282.213.761 106,22

810 Услуге рекреације и спорта 1.152.487.868 1,13 1.032.482.000 1,00 -120.005.868 89,59

820 Услуге културе 3.387.333.450 3,32 3.789.553.079 3,69 402.219.629 111,87

900 Образовање 18.823.004.978 18,46 20.077.470.241 19,54 1.254.465.263 106,66

911 Предшколско образовање 13.217.837.715 12,96 13.899.376.846 13,52 681.539.131 105,16

912 Основно образовање 3.598.559.564 3,53 3.845.960.937 3,74 247.401.373 106,88

920 Средње образовање 1.945.197.599 1,91 2.263.132.458 2,20 317.934.859 116,34

950 Образовање које није дефинисано нивоом 61.410.100 0,06 69.000.000 0,07 7.589.900 112,36

000 Социјална заштита 4.223.009.959 4,14 4.575.078.513 4,45 352.068.554 108,34

010 Болест и инвалидност 31.427.556 0,03 33.425.000 0,03 1.997.444 106,36

040 Породица и деца 892.172.384 0,87 1.113.694.505 1,08 221.522.121 124,83

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом 

месту 3.262.107.019 3,20 3.388.144.008 3,30 126.036.989 103,86

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 37.303.000 0,04 39.815.000 0,04 2.512.000 106,73

УКУПНО: 101.970.778.787 100,00 102.776.129.670 100,00 805.350.883 100,79  
 

Највеће учешће у укупним расходима и издацима буџета планираним у буџету за 2018.годину имају 
средсва функционалне класификације 400 – Економски послови, у обиму од 37,91% укупних средстава буџета 
и износе 38.962,6 милиона динара. Далеко највећи износ планира се за друмски саобраћај, односно за 



 

функционисање јавног превоза путника у Граду и за улагања у друмску инфраструктуру (текуће и капитално 
одржавање и изградњу саобраћајница). Средства за ове намене су планирана у износу од 35.672,8 милиона 
динара што чини 34,71% укупних расхода и издатака буџета планираних за 2018.годину. 

Затим, по висини следе средства функционална класификација 900 – Образовање, у обиму од 18,46% 
укупних средстава буџета и износе 20.977,5 милиона динара. Планирана средства су намењена 
функционисању предшколских установа, основних и средњих школа али и за нова инвестициона улагања у 
зграде и објекте вртића и школа. 

Функционална класификација 600 – Послови становања и заједнице, планирана је у износу од 17.670,4 
милиона динара, односно у обиму од 17,19% укупно планираних расхода и издатака буџета за 2018.годину. У 
оквиру ових средстава планиран је износ од 14.125,7 милиона динара за развој заједнице у оквиру којих се 
финансира Програм уређења и доделе грађевинског земљишта, програми одржавања јавних зелених 
површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене, средства за зоохигијену и други. 

Функционална класификација 100 – Опште јавне услуге, планирана је у износу од 14.384,8 милиона 
динара, односно у обиму од 14,00% укупно планираних расхода и издатака буџета за 2018.годину. У оквиру ове 
функционалне класификације у највећем обиму опредељена су средства за опште услуге и то износ од 5.445,2 
милиона динара, највећим делом за потребе финансирања рада органа и служби Града  и средства за 
треансакције јавног дуга у износу од 4.757,0 милиона динара. 

Поред напред наведених функција, за рекреацију, спорт, културу и вере (функционална класификација 
800) планиран је износ од 4.822,0 милиона динара, односно у обиму од 4,69% укупно планираних расхода и 
издатака буџета за 2018.годину док је за социјалну заштиту (функционална класификација 000) планиран износ 
од 4.575,1 милион динара или са 4,45% укупно планираних расхода и издатака буџета. 

 
Остале функционалне намене планиране су укупно у износу од 2.283,7 милиона динара. 

 
3. Расходи и издаци буџета по програмској класификацији 

 
Расходи и издаци буџета града Београда за 2018.годину према програмској класификацији, планирани су и 

исказани у табели 5 – Расходи и издаци по програмској класификацији и њихова структура. Наведена табела 
обухвата  све изворе финансирања расхода.  

У дин.

Шифра 

програма 

/програмске 

активности / 

пројекта

Назив програма / програмске активности / пројекта

Одлука о 

буџету града 

Београда за 

217.годину 

(важећи план)

С
тр

ук
ту

ра
 р

ас
хо

д
а

Предлог  

одлуке о 

буџету града 

Београда за 

2018. годину 

С
тр

ук
ту

ра
 р

ас
хо

д
а

повећање / 

смањење И
нд

ек
с 

 

1101 Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање 9.152.097.890 8,98 10.318.221.718 10,04 1.166.123.828 112,74

1102 Програм 2 - Комуналне делатности 7.693.925.045 7,55 8.258.934.042 8,04 565.008.997 107,34

1501 Програм 3 - Локални економски развој 185.615.234 0,18 99.000.000 0,10 -86.615.234 53,34

1502 Програм 4 - Развој туризма 172.677.000 0,17 248.300.000 0,24 75.623.000 143,79

0101 Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој 163.139.680 0,16 194.914.640 0,19 31.774.960 119,48

0401 Програм 6 - Заштита животне средине 1.414.457.090 1,39 1.318.391.727 1,28 -96.065.363 93,21

0701 Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 36.272.434.165 35,57 36.623.077.310 35,63 350.643.145 100,97

2001 Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање 13.217.837.715 12,96 13.899.376.846 13,52 681.539.131 105,16

2002 Програм 9 - Основно образовање и васпитање 3.598.559.564 3,53 3.845.960.937 3,74 247.401.373 106,88

2003 Програм 10 - Средње образовање и васпитање 1.945.197.599 1,91 2.263.132.458 2,20 317.934.859 116,34

0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита 4.244.920.059 4,16 4.597.078.513 4,47 352.158.454 108,30

1801 Програм 12 - Здравствена заштита 449.870.526 0,44 538.905.400 0,52 89.034.874 119,79

1201 Програм 13 - Развој културе 3.587.382.644 3,52 4.009.503.079 3,90 422.120.435 111,77

1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине 1.238.623.868 1,21 1.135.982.000 1,11 -102.641.868 91,71

0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 18.175.604.607 17,82 14.756.585.000 14,36 -3.419.019.607 81,19

2101 Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе 375.136.005 0,37 300.068.000 0,29 -75.068.005 79,99

0501 Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 83.300.096 0,08 368.698.000 0,36 285.397.904 442,61

УКУПНО: 101.970.778.787 100,00 102.776.129.670 100,00 805.350.883 100,79  
 



 

Највеће учешће у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2018. годину има Програм 7 - 
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и то у износу од 36.623,1 милион динара. Учешће 
расхода и издатака овог програма је 35,63% у односу на укупно предложена средства буџета.  

Затим, значајно учешће  у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2018. годину има 
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе у износу од 14.756,6 милиона динара, односно са 14,36% у 
односу на укупно предложена средства буџета. 

 Такође, значајна средства су планирана у оквиру Програма 8 - Предшколско васпитање и образовање, 
и то у износу од 13.899,4 милиона динара, са 13,52% у односу на укупно предложена средства буџета. 

Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање, планиран је у обиму од 10.318,2 милиона динара или 
са 10,04%, у односу на укупно предложена средства буџета.  

Програм 2 - Комуналне делатности, планиран је у обиму од 8.258,9 милиона динара или са 8,04%, у 
односу на укупно предложена средства буџета. 

Програм 11 – Социјална и дечја заштита, планиран је у обиму од 4.597,1 милиона динара или са 4,47%, 
у односу на укупно предложена средства буџета. 
 

3.1. Програмске информације 
 

У оквиру програмске класификације која је, поред осталих класификација садржана у посебном делу 
предлога ове одлуке приказани су програми, програмске активности и пројекти које спроводи директни буџетски 
корисници у оквиру рализације законом утврђених надлежности. У наредној табели дат је преглед програмских 
информација при чему је систематизација података вршена по програмима унутар којих су прказани дирекни 
буџетски корисници који су учесници у програму. Програмске информације садрже описе програма, 
програмских активности и пројеката, називе директних буџетских корисника који их спроводе, дефинисане 
циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду и показатеље учинка за праћење постизања наведених 
циљева као и њихове вредности у средњорочном периоду (за сваку од три године). 



 

4.     Расходи и издаци буџета по изворима финансирања 
 
 Планирани расходи и издаци буџета града Београда по изворима финансирања исказани су у табели 6 
– Расходи и издаци буџета по изворима финансирања и њихова структура. 
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01 Приходи из буџета 82.315.725.302 80,72 84.174.877.026 81,90 1.859.151.724 102,26

04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.102.405.805 1,08 1.187.850.000 1,16 85.444.195 107,75

06 Донације од међународних организација 193.628.259 0,19 125.724.085 0,12 -67.904.174 64,93

07 Трансфери од других нивоа власти 962.311.155 0,94 562.000.000 0,55 -400.311.155 58,40

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 605.000 0,00 1.100.000 0,00 495.000 181,82

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 3.790.456.000 3,72 5.261.485.000 5,12 1.471.029.000 138,81

11 Примања од иностраних задуживања 4.033.717.435 3,96 2.117.397.740 2,06 -1.916.319.695 52,49

12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 8.126.268 0,01 4.000.000 0,00 -4.126.268 49,22

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.488.778.005 9,31 9.300.000.000 9,05 -188.778.005 98,01

14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 71.453.207 0,07 40.149.290 0,04 -31.303.917 56,19

15 Неутрошена средства донација из ранијих година 3.572.351 0,00 1.546.529 0,00 -2.025.822 43,29

УКУПНО: 101.970.778.787 100,00 102.776.129.670 100,00 805.350.883 100,79  
 

Укупно процењени приходи и примања буџета остварена по основу продаје нефинансијске имовине за 
2018.годину износе 91.313,0 милиона динара. Укупно планирани расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине износе 99.157,2 милиона динара. Из тог разлога пројектован је буџетски дефицит у износу од 7.844,1 
милион динара.  

За покриће буџетског дефицита али и за обезбеђење средстава за издатке за отплату главнице дуга у 
износу од 3.618,9 милиона динара планирана су примања по основу продаје финансијске имовине, примања од 
задуживања и средства процењеног суфицита из 2017.године и из претходних година.  

Највеће учешће у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2018. годину имају расходи и 
издаци финансирани из извора финансирања 01 – Приходи из буџета. Средства овог извора (општи приходи 
буџета) планирана су у обиму од 84.174,9 милиона динара што чини 81,90% средстава свих извора 
финансирања. 

Извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, планиран је за реализацију расхода 
и издатака  из надлежности које спроводе установе културе као индиректни корисник Секретаријата за културу 
и Центар дечјих летовалишта као индиректни корисник Секретаријата за образовање и дечју заштиту. 

Процењена средства донација и трансфера од других нивоа власти, извори финансирања 06 – 
Донације од међународних организација у износу од 125,7 милиона динара, 07 – Трансфери од других нивоа 
власти у износу од 562,0 милиона динара и 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу 
од 1,1 милион динара користиће се наменски за финансирање пројеката уговорених са донаторима, односно у 
складу са решењем оргна који одобрава трансфер. То су: Пројекат „100 отпорних градова“, „Реконструкција 
Рузвелтове улице“, „Реконструкција Булевар Ослобођења са уређењем Трга Славија“, „Реконструкција улица 
Краљице Марије, 27.марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана“, „Пројекат унапређења београдског јавног 
превоза и саобраћајне инфраструктуре – консултантске услуге“, средства која ће бити остварена по конкурсима 
које спроводи Министарство културе, средства  за финансирање предшколског програма која се остварују од 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, средства која се остварују од Комесаријата за избеглице 
намењена избеглицама и интерно расељеним лицима и друга. 

Примањима од продаје нефинансијске имовине – извор финансирања 09, планирано је финансирање 
расхода и издатака буџета у укупном износу од 5.261,5 милиона динара, једним делом за реализацију 
Програма Уређивања и доделе грађевинског земљишта, за исплату накнада за експроприсано земљиште за 
проширивање депоније „Винча“, за реализацију низа пројеката у оквиру Секретаријата за инвестиције и друго. 



 

Примањима од иностраних задуживања, извор финансирања 11, финансирају се пројекти по основу 
којих су уговорена средства са иностраним кредиторима и то у износу од 2.117,4 милиона динара. То су 
пројекти: „Реконструкција Улице војводе Степе од Аутокоманде до окретнице на Бањици“, „Реконструкција 
Рузвелтове улице“, „Реконструкција Булевар Ослобођења са уређењем Трга Славија“, „Реконструкција улица 
Краљице Марије, 27.марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана“, „Реконструкција и изградња улице Кнеза 
Милоша са изградњом подземне гараже“, за набавку трамваја за ГСП Београд, и за Пројекат изградње моста 
преко Саве са прилазним путевима ка мосту/Б. 

Примања од продаје финансијске имовине, извор финансирања 12 у износу од 4,0 милиона динара, 
планирана су у оквиру Секретаријата за комуналне и стамбене послове за набавку грађевинског земљишта. 

Процењена суфицитна средства износе 9.341,7 милиона динара и планирана су за покриће расхода и 
издатака буџета у 2018.години у истом обиму. У структури ових средстава налази се извор 13 – Нераспоређени 
вишак прихода из ранијих година у износу од 9.300,0 милиона динара из којих средстава су планиране 
различите намене, како расходи тако и издаци буџета, затим извор 14 – Неутрошена средства од 
приватизације из ранијих година у износу од 40,1 милион динара планиран за реализацију  пројекта 
„Реконструкција, адаптација и пренамена простора у објекту прихватилишта за децу и младе, ул. Живка 
Давидовића број 64, ГО Звездара“ и извор финансирања 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година 
у износу од 1,5 милиона динара планирана за наставак започетог пројекта „100 отпорних градова“ и 
реализацију пројеката за избегла и интерно расељена лица која се неће утрошити до краја 2017.године а 
намењена су куповини грађевинског материјала. 
 

5.  Расходи и издаци буџета по програмској класификацији 
 

Укупни расходи и издаци буџета града Београда за 2018.годину планирани су у складу са 
организационом класификацијом  на следећи начин.  

У дин.
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а
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1 Скупштина Града 41.000.000 0,04 46.000.000 0,04 5.000.000 112,20

2 Градоначелник и Градско веће 334.136.005 0,33 254.068.000 0,25 -80.068.005 76,04

3 Секретаријат за опште послове 4.862.480.000 4,77 5.153.064.000 5,01 290.584.000 105,98

4 Секретаријат за финансије 11.646.258.128 11,42 7.324.715.000 7,13 -4.321.543.128 62,89

5 Секретаријат за урбанизам 11.420.000 0,01 11.000.000 0,01 -420.000 96,32

6 Секретаријат за комуналне и стамбене послове 13.254.290.580 13,00 14.948.100.000 14,54 1.693.809.420 112,78

7 Секретаријат за имовинске и правне послове 935.760.000 0,92 1.100.300.000 1,07 164.540.000 117,58

8 Секретаријат за саобраћај 6.662.718.251 6,53 7.072.219.026 6,88 409.500.775 106,15

9 Секретаријат за заштиту животне средине 1.381.736.784 1,36 1.226.000.000 1,19 -155.736.784 88,73

10 Секретаријат за привреду 694.596.820 0,68 854.200.000 0,83 159.603.180 122,98

11 Секретарија за културу 3.332.005.465 3,27 3.546.000.000 3,45 213.994.535 106,42

12 Секретаријат за образовање и дечју заштиту 18.696.991.202 18,34 19.699.850.000 19,17 1.002.858.798 105,36

13 Секретаријат за спорт и омладину 1.051.539.740 1,03 1.020.611.000 0,99 -30.928.740 97,06

14 Секретаријат за здравство 279.945.587 0,27 355.000.000 0,35 75.054.413 126,81

15 Секретаријат за социјалну заштиту 4.174.362.197 4,09 4.431.239.529 4,31 256.877.332 106,15

16 Секретаријат за енергетику 3.001.427.482 2,94 3.490.198.000 3,40 488.770.518 116,28

17 Секретаријат за инспекцијске послове 43.500.000 0,04 88.000.000 0,09 44.500.000 202,30

18 Секретаријат за информисање 200.049.194 0,20 219.950.000 0,21 19.900.806 109,95

19 Градско јавно правобранилаштво 88.200.000 0,09 89.622.000 0,09 1.422.000 101,61

20

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и 

координацију односа са грађанима 265.560.311 0,26 378.000.000 0,37 112.439.689 142,34

21 Заштитник грађана 19.250.000 0,02 19.550.000 0,02 300.000 101,56

22 Секретаријат за инвестиције 4.990.247.549 4,89 5.235.909.115 5,09 245.661.566 104,92

23 Секретаријат за управу 47.840.040 0,05 174.100.000 0,17 126.259.960 363,92

24 Служба за централ.  јавне набавке и контр.набав. 51.568.242 0,05 56.005.000 0,05 4.436.758 108,60

25 Служба за буџетску инспекцију 34.061.620 0,03 40.105.000 0,04 6.043.380 117,74

26 Служба за интерну ревизију 46.500.000 0,05 50.274.000 0,05 3.774.000 108,12

27 Канцеларија за младе 46.636.000 0,05 56.500.000 0,05 9.864.000 121,15

28 Секретаријат за јавни превоз 25.756.721.590 25,26 25.797.000.000 25,10 40.278.410 100,16

29 Секретаријат за јавне приходе 19.976.000 0,02 38.550.000 0,04 18.574.000 192,98

УКУПНО: 101.970.778.787 100,00 102.776.129.670 100,00 805.350.883 100,79  



 

 
Директим корисницима буџетских средстава, за финансирање Законом, Статутом града Београда и 

Одлуком о Градској управи града Београда утврђених надлежности у 2018.години буџетом су планирана укупна 
средста у износу од 102.776,1 милион динара. У структури укупно планираних расхода и издатака 
Секретаријату за јавни превоз опредељен је износ од 25.797,0 милиона динара што чини 25,10% укупних 
средстава буџета. Значајан износ опредељен је и Секретаријату за образовање и дечју заштиту и то износ од 
19.599,8 милиона динара што чини 19,17% укупних средстава буџета. Такође, планиран је износ од 14.948,1 
милион динара Секретаријату за комуналне и стамбене послове, односно 14, 54% укупних расхода и издатака 
буџета. Ова три директа корисника, у складу са својим надлежностима, планирано је да користе готово 60% 
процењених прихода и примања буџета за 2018.годину. 

 
У наставку су дата образложења планираних расхода и издатака у оквиру директних буџетских 

корисника – носиоца раздела. 
 

5.1.  Скупштина Града 
 

Програм Назив програма Шифра 
Назив програмске 
ак./пројекта 

Укупна 
средства 

2101 

Програм 16 - Политички 
систем локалне 
самоуправе 2101 

Програм 16 - Политички 
систем локалне 
самоуправе 46.000.000,00 

    21010001 
Функционисање 
скупштине 46.000.000,00 

      УКУПНО: 46.000.000,00 

 

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе 
 
Скупштина града Београда као учесник овог програма планира једну програмску активност „Функционисање 

скупштине“ која произилази из делокруга рада овог буџетског корисника. 
Укупно планирани расходи и издаци за овог буџетског корисника износе 46,0 милиона динара, од чега ће се за 
плате и доприносе и накнаду за вршење функција одборника Скупштине града Београда (110 одборника) 
издовојити износ од 22,0 милиона динара, док је износ од 15,2 милиона динара опредељен за измирење 
обавеза чланарине на годишњем нивоу за Сталну конференцију градова и општина – Савез градова и 
општина, НАЛЕД-a  (Национална алијанса за локални економски развој), као и измирење чланарине 
Асоцијацији градова „Eurocities“. 
 

5.2. Градоначелник и Градско веће 
 

Програм Назив програма Шифра 
Назив програмске 
ак./пројекта 

Укупна 
средства 

2101 

Програм 16 - 
Политички систем 
локалне самоуправе 2101 

Програм 16 - Политички 
систем локалне 
самоуправе 254.068.000,00 

    21010002 
Функционисање 
извршних органа 254.068.000,00 

      УКУПНО: 254.068.000,00 

 
Градоначелник и Градско веће као учесник Програма 16 - Политички систем локалне самоуправе 

планира једну програмску активност „Функционисање извршних органа“ која произилази из делокруга рада овог 
буџетског корисника. 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 254.068.000 
динара од чега се планирају расходи за плате и доприносе, исплату функционалног додатка за чланове 



 

Градског већа. Значајна средстава издвојена су за реализацију потписаног споразума између компаније 
Euroleague ventures s.a. и Града Београда у циљу организације највећег професионалног такмичења 
кошаркашких клубова у износу од 93.750.000 динара; 

За учешће у трошковима између програма Уједињених нација за развој у Републици Србији, а на основу 
потписаног споразума који се односи на „Унапређење планирања и надзора инфраструктурних пројеката УН и 
Града Београда“ опредељен је износ од 45.000.000 динара. У складу са потписаним уговором са Међународном 
финансијском корпорацијом, планирана су средства у износу од 21.875.000 динара за саветодавне услуге 
Међународној финансијској корпорацији. 

 
5.3. Секретаријат за опште послове 

 

Програм Назив програма Шифра 
Назив програмске 
ак./пројекта Укупна средства 

0602 

Програм 15 - Опште 
услуге локалне 
самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште 
услуге локалне 
самоуправе 5.153.064.000,00 

    06020001 

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa 5.124.384.000,00 

    06020001 

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa 28.680.000,00 

      УКУПНО: 5.153.064.000,00 

 
Секретаријат за опште послове у Програму 15 - Опште услуге локалне самоуправе програму, планира 

укупне расходе и издатке који износе 5.153.064.000 динара, који произилазе из надлежности корисника, а које 
су дефинисане Одлуком о градској управи; 
У оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина корисник планира 
расходе за плате и доприносе, накнаде, сталне трошкове, и остало како би се обезбедио несметан рад Градске 
управе у износу од 4.263.768.000 динара; 
Планирају се и капитални издацу у износу од 889.296.000 динара за куповину активне мрежне опреме, куповину 
лиценци, набавку компјутерске и друге опреме, као и за капитално одржавање зграда Градске управе.  
 

5.4. Секретаријат за финансије 
 

Програм Назив програма Шифра 
Назив програмске 
ак./пројекта 

Укупна 
средства 

0602 

Програм 15 - Опште 
услуге локалне 
самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште 
услуге локалне 
самоуправе 7.324.715.000,00 

    06020001 

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa 589.960.000,00 

    06020001 

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa 1.500.000.000,00 

    06020003 
Сервисирање јавног 
дуга 4.756.960.000,00 

    06020009 Текућа буџетска резерва 440.795.000,00 

    06020010 
Стална буџетска 
резерва 2.000.000,00 

    06021027 
ЈПП Паркиралишта - 
подземне гараже 35.000.000,00 

      УКУПНО: 7.324.715.000,00 



 

Секретаријат за финансије као учесник у Програму 15 - Опште услуге локалне самоуправе програму 
планира четири програмске активности „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, 
„Сервисирање јавног дуга“, „Текућа буџетска резерва“, „Стална буџетска резерва“ и Пројекат „ЈПП 
Паркиралишта - подземне гараже“ којe произилазe из надлежности које су одређене и дефинисане Одлуком о 
Градској управи. 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 7.324.715.000 
динара.  
 У оквиру програмске активности „ Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ опредељен је 
износ од 2.089.960.000 динара и односи се на расходе за платни промет у износу од 50.000.000 динара, за 
консултантско сервисне услуге САП ЕРП решења и услуге одржавања САП лиценци  износ од 86.000.000 
динара. За имплементација САП ЕРП решења за индиректне буџетске кориснике планирана су средства у 
износу од 119.400.000 динара, за услуге надзора 3.680.000 динара. Секретријат за финансије спроводи набавку 
рачунарске опреме и штампача у износу од 9.000.000 динара, набавку лиценци за индиректне буџетске 
кориснике у износу од 100.000.000 динара. За финансирање редовног рада Регионалне агенције за развој и 
европске интеграције Београд (чланарина РАРЕИ) планирана су средства у износу од 32.000.000 динара, за 
награде града Београда заслужним појединцима и установама у више категорија које ће се додељивати у 
2018.години, и за накнаду чланова комисије који врше избор укупно су планирани раходи у износу од 
10.000.000 динара, износ од 800.000 динара планиран је за исплату награде „Полицајац месеца“, за редован 
рад политичких странака и спровођење избора укупно је опредељено 93.576.110 динара. Текући трансфери 
нивоу општина планирани су у износу од 300.000.000 динара, а капитални трансфери нивоу општина у износу 
од 1.200.000.000 динара за реализацију појединачних захтева градских општина, а у складу са решењима 
Градоначелника града Београда, 
За програмску активност „Сервисирање јавног дуга“ планирана су средства у износу од 4.756.960.000 динара и 
односе се на отплату домаћих камата у износу од 52.000.000 динара, отплату страних камата износ од 
1.026.000.000 динара, пратеће трошкове задуживања износ од 40.000.000 динара, отплату главнице домаћим 
кредиторима износ од 525.960.000 динара, а за отплату главнице страним кредиторима планиран је издатак у 
износу од 3.093.000.000 динара, 
За програмску активност „Текућа буџетска резерва“ опредељен је износ од 440.795.000 динара, у складу са 
Законом о буџетском систему, 
За програмску активност „Стална буџетска резерва“ износ од 2.000.000 динара, у складу са Законом о 
буџетском систему 

Пројекат „ЈПП Паркиралишта - подземне гараже“  Средства у износу од 35.000.000 динара намењена су за 
консултантске услуге на основу потписаног уговора са фирмом „Ernst&Young „ д.о.о Београд. 
 

5.5.  Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
 

Програм Назив програма Шифра 
Назив програмске 
ак./пројекта 

Укупна 
средства 

1101 

Програм 01 - 
Становање, 
урбанизам и 
просторно планирање 1101 

Програм 01 - 
Становање, урбанизам 
и просторно 
планирање 11.000.000,00 

    11010001 

Просторно и 
урбанистичко 
планирање 11.000.000,00 

      УКУПНО: 11.000.000,00 

 

Програм 1 –  Становање, урбанизам и просторно планирање 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове као учесник овог програма планира једну програмску 

активност „Просторно и урбанистичко планирање“ која произилази из делокруга рада овог буџетског 
корисника. 
Укупно планирани расходи и издаци за овог корисника буџетских средстава износе 11,0 милиона динара, од 
чега 10,0 милиона динара опредељених за исплату накнада члановима Комисије за планове, коју је именовала 
Скупштина града на основу Закона о планирању и изградњи и 1,0 милиона динара у складу са Законом о 



 

привременом уређивању плата и других примања код корисника јавних средстава, а који се уплаћују на рачун 
прописан за уплату јавних прихода РС. 
 
 

5.6. Секретаријат за за комуналне и стамбене послове 
 

Програм Назив програма Шифра 
Назив програмске 
ак./пројекта Укупна средства 

0401 

Програм 06 - 
Заштита животне 
средине 0401 

Програм 06 - Заштита 
животне средине 323.534.727,00 

    04010004 
Управљање отпадним 
водама 323.534.727,00 

1101 

Програм 01 - 
Становање, 
урбанизам и 
просторно 
планирање 1101 

Програм 01 - 
Становање, урбанизам 
и просторно 
планирање 9.952.599.520,00 

    11010003 

Управљање 
грађевинским 
земљиштем 9.355.599.520,00 

    11010500 Одржавање зграда 548.500.000,00 

    11010501 

Означавање назива 
улица, тргова и зграда 
кућним бројевима 13.000.000,00 

    11011035 Поправимо заједно 35.000.000,00 

    11011036 

Формиранје 
јединствене 
евиденције стамбеног 
фонда на територији 
града Београда 500.000,00 

1102 

Програм 2 - 
Комуналне 
делатности 1102 

Програм 2 - Комуналне 
делатности 4.671.965.753,00 

    11020002 
Одржавање јавних 
зелених површина 2.817.905.548,00 

    11020003 

Одржавање чистоће на 
површинама јавне 
намене 1.223.814.205,00 

    11020003 

Одржавање чистоће на 
површинама јавне 
намене 110.002.000,00 

     

    11020004 Зоохигијена 483.040.000,00 

    11020005 

Уређивање, 
одржавање и 
коришћење пијаца 2.000,00 

    11020008 

Управљање и 
снабдевање водом за 
пиће 37.202.000,00 

      УКУПНО: 14.948.100.000,00 

 
 

Секретаријат за комуналне и стамбене послове учествује у реализацији три Програма и укупно 
планирана средста за овог директног буџетског корисника износе 14.948.100.000 динара, 
У оквиру Програма 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање корисник планира укупне расходе и 
издатке у износу од 9.952.599.520 динара кроз пет програмских активности кроз више извора: 
 



 

01 - Приходи из буџета 6.377.999.520 динара 

09 - Примања од продаје нефинасијске имовине 3.410.000.000  динара 

11 - Примања од иностраних задуживања 45.600.000 динара 

12 – Примања од отплате датих кредита 4.000.000 динара 

13 – Нераспоређени вишак прихода 115.00.0 нара 
 

Програмску активност „Управљање грађевинским земљиштем“ у укупном износу 9.355.599.520 динара: 
У оквиру апропријације 424 – Специјализоване услуге,планира се износ од  628.222.143 динара за услуге у 

складу са Програмом специјализованих и стручних послова у обављању комуналне делатности у 2018.години, 
које обавља ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“; 

У оквиру апропријације 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планира се 
износ од 882.392.000 динара за реализацију Програма коришћења текућих субвенција из буџета града 
Београда за 2018.годину  - ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“, у складу са Законом 
о јавним предузећима и Статутом града Београда; 

У оквиру апропријације 511 - Зграде и грађевински објекти планира се износ од 7.189.717.592 динара, а у 
оквиру апропријације 541 - Земљиште  планира се износ од 645.450.000 динара за реализацију Програма 
уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018.годину ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда“; 

У оквиру програмске активности „Одржавање зграда“, планирају се расходи и издаци у укупном износу од 
548.500.000 динара за услуге израде пројектне документације по условима надлежног Завода за заштиту 
споменика културе, за спровођење мера техничке заштите на објектима у просторним културно-историјским 
целинама, које су утврђене за културно добро и услуге стручног надзора над извођењем радова на спровођењу 
мера техничке заштите на објектима у просторним културно-историјским целинама, затим извођење радова у 
оквиру II ФАЗЕ Програма спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских 
целина на територији града Београда; 

Програмскa активност „Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима“, директни буџетски 
корисник обезбеђује средства у износу од 13.000.000 динара у складу са чл.39, став 5, Закона о изменама и 
допунама Закона о државном премеру и катастру („Сл.Гласник РС“ бр.96/15), где надлежна јединица локалне 
самоуправе обавља означавање назива насељених места улица и тргова, а у складу са чл.6а, став 1, истог 
Закона, Секретаријат за комуналне и стамбене послове спроводи мешовиту јавну набавку; 

Програмскa активност „Поправимо заједно“ Секретаријат за комунално стамбене послове обезбеђује 70% 
средстава од вредности изведених радова на поправкама фасада, кровова и лифтова, с обзиром да је новим 
Законом о становању одржавању зграда створен правни оквир за реализацију овог Програма. Планирани 
расходи су опредељени у оквиру апропријације 481-Дотације невладиним организацијама у износу од 
35.000.000 динара; 

У оквиру Пројекта Формирање јединствене евиденције стамбеног фонда на територији града Београда 
планирана су средства у износу од 500.000 динара за потребе вођења Регистра стамбених једница према 
територијалној надлежности; 

Секретаријат за комунално стамбене послове у оквиру Програма 2 - Комуналне делатности овом програму 
планира шест  програмских активности које произилазе из надлежности овог буџетског корисника и које су 
дефинисане Одлуком о градској управи града Београда. 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у 2018.години, у оквиру овог програма износе 
4.671.965.753 динара, од чега: 

за програмску активност „Одржавање јавних зелених површина“, 2.817.905.548 динара. За потребе 

реализације Програма одржавања јавних  зелених површина у 2018.години опредељен је износ од 

2.700.222.940 динара, а за Програм одржавања излетничких шума града Београда ЈП „Србија шуме“ износ од 

95.000.000 динара; 

програмска активност „Одржавање чистоће на површинама јавне намене“ у износу од 1.223.814.205 динара, 

за финансирање Програма одржавања чистоће јавних површина у 2018.години, који спроводи ЈКП „Градска 

чистоћа'', у износу од 1.083.811.205 динара, док се за капиталне сувенције издваја 140.000.000 динара у складу 

са  Програмом коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2018.годину ЈКП „Градска 



 

чистоћа“. За Програм одржавања јавних фонтана и јавних чесми које извршава ЈКП „Водовод и канализација“ 

опредељена су средства у износу од 110.000.000 динара; 

програмска активност „Зоохигијена“, планирана је у износу од 483.040.000 динара од којих је за реализацију 

годишњег Програма делатности зоохигијене који спроводи ЈКП ''Ветерина Београд''. Износ од 439.000.000 

динара планиран је за инвестициона улагања у ЈКП„Ветерина Београд“. Планира се 17.040.000 динара за 

набавку специјалних возила. Финансијска средства се планирају и за плаћања по пресудама принудних 

извршења, донетих правоснажних и извршних пресуда за накнаду штете од уједа невласничких паса и 

вансудска поравнања са грађанима у укупном износу од 26.900.000 динара; 

програмска активност „Управљање и снабдевање водом за пиће“ обухвата средства од 37.202.000 динара, 

за санацију, адаптацију и реконструкцију водоводног система у својини града Београда, 

у оквиру програмске активности „Уређивање, одржавање и коришћење пијаца“, планирано је 2.000 динара 
Програм 06 - Заштита животне средине  корисник буџетских средстава планира  програмску активност 

„Управљање отпадним водама“ која произилази из надлежности овог буџетског корисника и које су дефинисане 
Одлуком о градској управи града Београда. 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира за ову програмску активност у 2018.години, 
износе 323.534.727 динара. Предвиђено је финансирање дела Програма одржавања кишне канализације, 
односно финансирање чишћења укупно око 33.000 сливника са сливничким везама, сврстаних у 3 
категорије,чишћење сливника на критичним тачкама при већим интензитетима падавина, као и интервенције на 
кишној канализацији (замену сливничких решетки, замену поклопаца), интервенције по налогу Секретаријата у 
складу са Програмом који извршава ЈКП „Београдски водовод и канализација“ у износу од 220.800.000 динара. 
У оквиру исте програмске активности финансијска средства од 102.732.727 динара односе се на извођење 
радова на санацији, реконструкцији и изградњи објеката канализационог система ЈКП „Београдски водовод и 
канализација“, у јавној својини града Београда, у складу са Законом о јавној својини као и набавке материјала и 
опреме који ће побољшати услове за одвођење отпадних вода јавном канализацијом , као и завршетак објекта 
КЦС Карађорђев тргу. 
 

5.7. Секретаријат за имовинске и правне послове 
 

Програм Назив програма Шифра 
Назив програмске 

ак./пројекта 
Укупна 

средства 

0602 

Програм 15 - Опште 
услуге локалне 
самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште 
услуге локалне 
самоуправе 1.025.300.000,00 

    06020001 

Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општинa 217.153.000,00 

    06020001 

Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општинa 804.647.000,00 

    06021017 
Модернизација 
софтвера 3.500.000,00 

1101 

Програм 01 - 
Становање, 
урбанизам и 
просторно планирање 1101 

Програм 01 - 
Становање, урбанизам 
и просторно 
планирање 75.000.000,00 

    11010003 

Управљање 
грађевинским 
земљиштем 75.000.000,00 

      УКУПНО: 1.100.300.000,00 

 

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање 
Укупна средства планирана за расходе и издатке за Секретаријат за имовинске и правне послове износе 

1.100 милиона динара. 



 

Секретаријат  за имовинске и правне послове, као учесник у овом програму планира једну програмску 
активност – „Управљање грађевинским земљиштем“, која произилази из делокруга рада овог буџетског 
корисника. 

У оквиру програмске активности  – „Управљање грађевинским земљиштем“ укупно планирани расходи од 
75,0 милиона динара, опредељени су за исплату накнаде власницима експроприсаних непокретности на 
локацији планираној за спровођење поступака везаних за изградњу постројења за управљање отпадом, 
санације и проширења депоније „Винча“ у Београду, сагласно Плану детаљне регулације санитарне 
депоније“Винча“. 
 

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 
 
Секретаријат за имовинске и правне послове, као учесник у овом програму планира програмску активност – 

„Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, која произилази из надлежности овог буџетског 
корисника које су дефинисане Одлуком о Градској управи и један пројекат „Модернизација софтвера“. 

У оквиру програмске активности – „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“.од укупно 
планираних 1.022 милиона динара,највећи обим средстава у износу од 500,0 милиона динара намењен је за 
измирење обавеза за ПДВ, из основа остварених прихода од закупа стамбеног и пословног простора. 
Преостала средства опредељена су за санацију и текуће поравке, текућа одржавања, комуналне трошкове и 
осигурања имовине стамбених објеката на којима је град Београд носилац права својине, односно на којима 
има посебна својинска овлашћења; за измирење сталних трошкова (електрична енергија, водовод, 
канализација) пословног простора који се налази у фонду Секретаријата, као и за измирење пореских обавеза, 
такси и казни по решењу судова као и трошкове озакоњења бесправно изграђених објеката. 
 За Пројекат – „Модернизација софтвера“ опредељених 3,5 милиона динара односи се на редовно 
измиривање обавеза за књиговодствени програм. 
 
5.8. Секретаријат за саобраћај 
 

Програм Назив програма Шифра 
Назив програмске 

ак./пројекта Укупна средства 

0701 

Програм 07 - Организација 
саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 

0701 

Програм 07 - Организација 
саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 

7.072.219.026,00 

    

07010001 
Управљање и одржавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 

7.072.219.026,00 

      УКУПНО: 7.072.219.026,00 

 
Секретаријат за саобраћај као учесник овог програма планира једну програмску активност и то 

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, која произилази из надлежности овог буџетског 
корисника које су дефинисане Одлуком о Градској управи града Београда. 
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 7.072.219.026 
динара (укључени сви извори финансирања), од чега: 
Износ од 134.500.000 динара, опредељен је на апропријацији 423 – Услуге по уговору и планиран је за 
одржавање постојећих лиценци ArcGIS софтвера, одржавање постојећих лиценци софтверског пакета PTV 
Vision (Visssim, Vissig, Visvap, Visum, Visem, Grossig), услуге одржавања аутоматских бројача саобраћаја, 
одржавање кабловских веза у пасивним, активним и комбинованим телекомуникационим разделницима Центра 
за управљање саобраћајем у оквиру Секретаријата за саобраћај а ради поузданог рада система, за обуку 
запослених, за уговоре у вези са саобраћајном сигнализацијом, прегледом мостова, покретних степеница (ЈП 
"Путеви Београда"), за спровођење кампања из области безбедности саобраћаја итд. На апропријацији 424 – 
Специјализоване услуге, планирано је укупно 517.100.000 динара а средства су предвиђена за одржавање 
САУС система (систем за централно управљање и мониторинг рада семафорске опреме на раскрсницама и 
уличним коридорима у ужем центру града), стручно технички надзор над радовима техничког регулисања 
саобраћаја, за студију израде критеријума за категоризацију уличне мреже, израду референтног система са 
анализом постојећег стања коловоза и предлогом мера за побољшање стања уличне мреже у 10 градских 



 

општина за период од 2018-2027 године, за обавезе према новом предузећу ЈП "Путеви Београда", за стручно 
технички надзор над радовима које изводи ЈП "Путеви Београда". Највећи износ планиран је на апропријацији 
425 – Текуће поправке и одржавање и износи 4.704.000.000 динара. Овај износ предвиђен је за текуће 
одржавање улица и осталих објеката. За рад општинских тела за координацију – унапређење безбедности 
саобраћаја по посебним програмима општинских тела за координацију, која се спроводе сваке године, на 
апропријацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти, опредељено је 51.000.000 динара. На апропријацији 
472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета, планиран је износ од 32.800.000 динара и намењен је за 
трошкове путарине (ЈП "Путеви Србије"), а на основу тога што велики број грађана који живе на територији 
градских општина Гроцка, Младеновац и Сопот свакодневно користи одређене деонице аутопута Е-75 од места 
пребивалишта до Београда, па је циљ да се обезбеде се једнаки услови за живот свих становника града 
Београда плаћањем трошкова путарине. Износ од 101.519.026 динара, планиран на апропријацији 485 – 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, користиће се за накнаду за одузето 
земљиште за изградњу саобраћајница. Она се исплаћује по основу Решења судова (плаћа се квартално по 
више пресуда судова или по принудним наплатама). На апропријацији 511 – Зграде и грађевински објекти 
планиран је износ од 591.547.300 динара. Ова средства су намењена за постављање саобраћајне 
сигнализације на уличној мрежи и модернизација саобраћајне опреме (ради се о великом броју мањих 
интервенција на уличној мрежи и саобраћајној сигнализацији на територији Београда у циљу побољшања 
функционисања и безбедности саобраћаја у 2018. години), за постављање појачаног јавног осветљења на 
пешачким прелазима у Београду, за пројектовање и изградњу система оптичких каблова (започета јавна 
набавка), за израду саобраћајних, грађевинских и електро пројеката и техничку контролу пројеката за 
активности техничког регулисања и безбедност саобраћаја у Београду, за периодично одржавање улица и 
путева, рехабилитацију и појачано одржавање, за изградњу и капитално одржавање паркинга и гаража и др. 
Средства у износу 844.400.000 динара, опредељена су на апропријацију 512 – Машине и опрема и намењена 
су за куповину и уградњу семафорских уређаја на 10 раскрсница, набавку опреме и изградњу система за 
снимање параметара саобраћајног тока у зони кружног тока Славија, за набавку опреме, пројектовање и 
успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду - 
ПРВА ФАЗА, за набавку и уградњу система за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја са централним 
сервером (покренута јавна набавка), за набавку и уградњу аутоматских бројача саобраћаја, сензора 
(индуктивне петље) уграђених у горње слојеве асфалтног застора, који се путем мреже мобилне телефоније 
преносе до централног рачунара у просторијама Центра за управљање саобраћаја у оквиру Секретаријата за 
саобраћај Средства на апропријацији 515 – Нематеријална имовина, у износу од 94.000.000 динара, намењена 
су за надоградњу софтвера за управљање саобраћајем САУС, за надоградњу софтвера БТМЦ (софтвер за 
даљинско управљање и надгледање семафорских уређаја), за израду катастра саобраћајне сигнализације II 
фаза, за израду софтвера портала безбедности саобраћаја на територији града Београда. Портал подразумева 
развој пратеће базе података о обележјима безбедности саобраћаја за Град, којој се приступа путем Портала. 
Кроз Портал се обезбеђује истовремени приказ и анализа свих података о обележјима безбедности саобраћај 
за град Београд и за aжурирање катастра саобраћајне сигнализације. 
 
5.9. Секретаријат за заштиту животне среднине 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта Укупна средства 

0401 

Програм 06 - 
Заштита 
животне 
средине 

0401 
Програм 06 - Заштита животне 

средине 
1.226.000.000,00 

  
04010001 Управљање заштитом животне средине 1.796.700,00 

  
04010001 Управљање заштитом животне средине 13.961.200,00 

  
04010002 

Праћење квалитета елемената животне 
средине 

111.118.746,00 

  
04010003 Заштита природе 167.023.662,00 

  
04010005 Управљање комуналним отпадом 286.999.974,00 

  
04010006 Управљање осталим врстама отпада 22.900.000,00 



 

  
04010500 

Превентивна заштита животне средине и 
јачање капацитета информисаности 
јавности и популаризација значаја 
заштите животне средине 

232.349.000,00 

  
04010500 

Превентивна заштита животне средине и 
јачање капацитета информисаности 
јавности и популаризација значаја 
заштите животне средине 

7.830.000,00 

  
04011004 

Накнаде трошкова у поступку јавних 
набавки 

780.000,00 

  
04011020 

Израда Плана генералне регулације 
система зелених површина Београда 

1.026.186,00 

  
04011026 

Утицај индустријских постројења на 
потенцијалну контаминацију животне 
средине руралних насеља града 
Београда 

1.069.932,00 

  
04011037 

Пројекат истраживања концентрације и 
акумулације полутаната на подручју 
Београда 

7.200.000,00 

  
04011039 

Пројекат санације и ремедијације 
контаминиране локације на ТО Нови 
Београд 

201.600.000,00 

  
04011049 

Суфинансирање  извођења радова на 
санацији одлагалишта отпада и 
превенције настанка нових депонија на 
територији града Београда 

35.000.000,00 

  
04011050 

Санација клизишта депоније и 
стабилизације дела депоније у Винчи 

7.000.000,00 

  
04011053 

Пројекат јавно-приватног партнерства 
града Београда у пружању услуге 
третмана и депоновања комуналног 
отпада са изградњом постројења за 
третман и депоновање комуналног 
отпада 

100.000,00 

  
04011056 

Опремање рециклажних центара на 
територији града Београда 

60.000.000,00 

  
04011057 

Израда Плана детаљне регулације за 
изградњу надземних водова 110 kv ради 
прикључења постројења за управљање 
отпадом у Винчи на мрежу 

20.000.000,00 

  
04011058 

Прикључење грејних инсталација 
објеката јавне намене на систем 
даљинског грејања или дистрибутивни 
систем природног гаса 

33.243.600,00 

  
04011061 

Измене и допуне Плана детаљне 
регулације санитарне депоније „Винча“, 
Градска општина Гроцка 

15.001.000,00 

   
УКУПНО: 1.226.000.000,00 

    
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 1.226,0 

милиона динара, за 2 програмске активности, које произилазе из делокруга рада овог буџетског корисника: 
- „Управљање заштитом животне средине“, планирано је 1,7 милиона динара, у сврху исплате накнаде 
члановима управних и надзорних одбора и комисија у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10), и 
- „Превентивна заштита животне средине и јачање капацитета информисања јавности и популаризација значаја 
заштите животне средине“, опредељено је 232,3 милиона динара, за послове сузбијања штетних организама на 
територији Београда 77,0 милиона динара на извору 01 и 154,1 милиона динара на извору 13. Износ од 1,0 
милиона динара са извора 01 намењен је за реализацију услуге годишњег одржавања ГИС софтвера CadCorp 
за вођење евиденције података у форми просторних база података и то: ГИС биотопа, Катастар водних појава 



 

и објеката на територији града Београда, ГИС-а квалитета ваздуха Београда, а у завршној фази је и израда 
ГИС-а зелених површина. За обележавање значајних датума из области заштите животне средине планирано 
је 0,1 милон динара.  
 
      Буџетски фонд за заштиту животне средине, као учесник у овом програму, планира 5 програмских 
активности и 11 пројеката из области заштите животне средине. 
             
 Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 609,8 
милиона динара. Планирана средства која се односе на програмске активности, распоређена су на следећи 
начин: 
- за „Управљање заштитом животне средине“, планирано је 13,9 милиона динара, за пројекте: „Плаво – зелени 
коридори – Истраживање могућности ревитализације слива потока пречица о околних шумских површина“, 
„Типологија предела за потребе одрживог развоја Београда у складу са принципима Европске конвенције о 
пределима“, „Примена адаптивних мера у прилагођавању шумских екосотема климатским променама на 
подручју града Београда“, „Ревитализација језера на локалитету Трешња са постављањем система плутајућих 
острва“. 
- „Праћење квалитета елемената животне средине“, финансира се са 111,1 милион динара. У оквиру ове 
програмске активности, обаваља се Програм контроле квалитета ваздуха, Програм контроле квалитета 
подземних и површинских вода, Програм мерења нивоа буке у животној средини, Програм испитивања 
загађености земљишта, Програм систематског испитивања нивоа радиоактивности, као и Програм мерења 
ултравиолетног зрачења. 
- „Заштита природе“, у износу од 167,0 милиона динара, се односи на Програме управљања заштићеним 
подручјима (Бојчинска шума, Бајфордова шума, Велико ратно острво и др.), за спровођење планова 
пошумљавања подручја и озелењавања објеката и површина, 
- „Управљање комуналним отпадом“, у износу 286,9 милиона динара, за субвенције ЈКП „Градска чистоћа“ за 
спровођење поступка јавних набавки, и то 74,9 милиона динара за постављање подземних контејнера и 212,0 
милиона динара, за набавку 10 аброл кипера са пратећом опремом, 
- „Управљање осталим врстама отпада“, у износу од 22,9 милиона динара, за санацију одлагалишта отпада на 
територији града Београда, односно уклањање дивљих депонија коју спроводи ЈКП „Градска чистоћа“, 
-„Превентивна заштита животне средине и јачање капацитета информисања јавности и популаризација значаја 
животне средине“, финансира се са 7,8 милиона динара, од којих 1,5 милиона динара, за услуге припреме и 
штампања годишње Публикације „Квалитет животне средине у Београду“ и 6,3 милона динара је планирано за 
спровођење Јавног конкурса „НВО – еколошки пројекти“, за финансирање пројеката које реализују удружења из 
области заштите животне средине на територији Београда. 
 У оквиру овог програма на Буџетском фонду за заштиту животне средине планирана су средства у 
износу од 381,2 милиона динара, за реализацију следећих пројеката:  
 - „Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда“, у износу од 1,0 милиона динара, 
- „Утицај индустријских постројења на потенцијалну контаминацију животне средине руралних насеља града 
Београда“, у износу од 1,0 милион динара, 
- „Истраживање концентрације и акумулације полутаната на подручју Београда“, у износу од 7,2 милиона 
динара, 
- „Пројекат санације и ремедијације контаминиране локације на ТО Нови Београд“, у износу од 201,6 милиона 
динара, 
- „Суфинансирање извођења радова на санацији одлагалишта отпада и превенције настанка нових депонија на 
територији града Београда“, у износу од 35,0 милиона динара, 
- „Санација клизишта депоније и стабилизација дела депоније у Винчи“, у износу од 7,0 милиона динара, 
- „Пројекат јавно-приватног партнерства града Београда у пружању услуге третмана и одлагања комуналног 
отпада“, планиран је у износу од 0,1 милиона динара, 
- „Опремање рециклажних центара на територији града Београда“, износи 60 милиона динара, 
- „Израда Плана детаљне регулације за изградњу надземних водова 110 kv ради прикључења постројења за 
управљање отпадом у Винчи на мрежу“, у износу од 20,0 милиона динара, 
- „Прикључење грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем природног гаса“, у износу од 33,2 
милиона динара, 



 

- „Измене и допуне Плана детаљне регилације санитарне депоније „Винча“, градска општина Гроцка“, 15,0 
милиона динара. 
              Секретаријат за заштиту животне средине и Буџетски фонд за заштиту животне средине, реализују 
програмске активности и пројекте из средства са извора 01 - Приходи из буџета, у износу од 944,0 милиона 
динара и извора 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, у износу од 282,0 милиона динара. 
 
5.10. Секретаријат за привреду 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 

средства 

0101 

Програм 05 - 
Пољопривреда и 
рурални развој 0101 

Програм 05 - Пољопривреда и рурални 
развој 190.900.000,00 

    01010001 

Подршка за спровођење 
пољопривредне политике  у локалној 
заједници 4.800.000,00 

    01010001 

Подршка за спровођење 
пољопривредне политике  у локалној 
заједници 10.900.000,00 

    01010002 Мере подршке руралном развоју 175.200.000,00 

0602 

Програм 15 - 
Опште услуге 
локалне 
самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе 316.000.000,00 

    06020001 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општинa 296.000.000,00 

    06020011 Робне резерве 20.000.000,00 

1501 

Програм 03 - 
Локални економски 
развој 1501 Програм 03 - Локални економски развој 99.000.000,00 

    15010001 
Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента 59.000.000,00 

    15010002 Мере активне политике запошљавања 40.000.000,00 

1502 
Програм 04 - 
Развој туризма 1502 Програм 04 - Развој туризма 248.300.000,00 

    15020001 Управљање развојем туризма 10.600.000,00 

    15020001 Управљање развојем туризма 105.394.000,00 

    15020002 Промоција туристичке понуде 132.306.000,00 

      УКУПНО: 854.200.000,00 

 

Укупна средства планирана за расходе и издатке за Секретаријат за привреду износе 854,2 милиона 
динара. У оквиру Секретаријата за привреду извршавају се расходи који се односе на сам Секретаријат али и 
на индиректног корисника у надлежности Секретаријата – Туристичке организације Београда. 

 
Секретаријат за привреду планира своје расходе и издатке у оквиру четири Програма: 
1.Програм 3 – Локални економски развој 
2.Програм 4 – Развој туризма 
3.Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 
4.Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 
 
Програм 3 – Локални економски развој 
Секретаријат као учесник у овом програму, планира две програмске активности: „Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента“ и „Мере активне политике запошљавања“, које произилазе из делокруга рада 
овог буџетског корисника. 

У оквиру програмске активности „ Унапређење привредног и инвестиционог амбијента“ укупно планирани 
расходи износе 59,0 милиона динара, само за Секретаријат, а намењени су, превасходно, за измирење 



 

обавеза за комуналне услуге ЈП „Сава Центар“ износ од 40,0 милиона динара, пословање Социјално 
економског савета града Београда 5,0 милиона динара, закуп простора за манифестације („Београдски 
инвестициони дани“, “Дани Техерана“, „Дани Сеула“, “Београдски сајам запошљавања и пракси“, „Београдски 
сајам предузетништва“ и Сајам микро и породичног бизниса), док ће опредељена средства од 10,0 милиона 
динара бити коришћена за промоцију предузетништва и запошљавања. 
 

Секретаријат за привреду – Буџетски фонд за програме и мере активне политике запошљавања града 
Београда као учесник у овом програму, планира једну програмску активност: „Мере активне политике 
запошљавања“, која произилази из делокруга рада овог буџетског корисника. 

У оквиру програмске активности „Мере активне политике запошљавања“, укупно планирани расходи 
износе 40,0 милиона динара, од којих се 20,0 милиона планира за спровођење конкурса за избор корисника 
средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја предузетништва, а у циљу смањења броја 
незапослених лица услед отварања нових радних места подизањем капацитета производње уз коришћење 
субвенција. За развој иновативних делатности и самозапошљавања планирано је 5,0 милиона динара, док су 
средства од 15,0 милиона динара опредељена за трансфер Националној служби за запошљавање, а након 
потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне 
политике запошљавања.   
 
Програм 4 – Развој туризма 

Секретаријат за привреду, као учесник у овом програму, планира једну програмску активност: „Управљање 
развојем туризма“ која произилази из делокруга рада овог буџетског корисника. 

Укупни расходи и издаци који се односе на сам Секретаријат у оквриру горе наведене програмске 
активности, износе 10,6 милиона динара и планирани су за спровођење Јавног конкурса за доделу 
финансијских средстава за суфинансирање дела трошкова организације конгреса, манифестација, фестивала, 
едукација семинара и изложби међународног и домаћег карактера, као и за унапређење програма коришћењем 
информационих технологија у туризму на територији града Београда. 
 

Секретаријат за привреду - Установа из области туризма као учесник у овом програму, планира две 
програмске активности: Управљање развојем туризма и Промоција туристичке понуде које произилазе из 
делокруга рада овог буџетског корисника. 

Управљање развојем туризма за чије је спровођење намењено 105,3 милиона динара,  употребиће се 
највећим делом за плате и накнаде запослених и то износ од  61,5 милиона динара, трошкове редовног 
пословања 8,4 милиона динара, разне услуге по уговору 7,8 милиона динара, текуће поправке и одржавање 
пословног простора 3,8 милиона динара, док се 8,6 милиона динара планира за куповину и опремање инфо 
центара компјутерском и електронском опремом. 

Промоција туристичке понуде за чије спровођење је намењено 132,3 милиона динара, од чега 25,5 
милиона динара за закуп простора на сајмовима туризма у земљи и иностранству, 38,6 милиона на трошкове 
планираних активности за сајмове, конгресне берзе, конференције, презентације, као и студијска путовања у 
2018. години. За даљу реализацију новог концепта креативнијег промотивног наступа на домаћем и страном 
тржишту планирано је 44,3 милиона динара, док се 17,8 милиона динара планира за покриће разних услуга из 
области културе за манифестације: „Улица отвореног срца“, „Београдски карневал бродова“, „Звиждук у 8“, као 
и друге манифестације које организује Туристичка организација Београда.  

 
Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 

 Секретаријат за привреду  као учесник у овом програму, планира укупне расходе и издатке у оквиру две 
програмске активности и то: 

„Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници“ – 4,8 милиона динара, највећим 
делом за учешће града Београда на Етно сајму хране и пићa 2.000.000 динара и Учешће на међународном 
сајму пољопривреде у Новим Саду такође 2.000.000 динара. 

„Мере подршке руралном развоју“ – 175,2 милиона динара, превасходно за подстицаје: у области 
воћарства и повртарства 50,0 милиона динара, у области механизације  80,2 милиона динара, у области 
пчеларства 15,0 милиона динара и  у области сточарства 30,0 милиона  динара.  
 



 

Секретаријат за привреду – Буџетски фонд за пољопривредно земљиште  као учесник у овом програму, 
планира једну програмску активност:“ Подршка за спровођење пољопривреднеполитике у локалној заједници”, 
где ће планирана средства у износу од 10,9 милиона динара бити утрошена за реализацију годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, у виду трансфера градским општинама града 
Београда, за уређење атарских путева и друге намене. 
 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 

Секретаријат за привреду као учесник у овом програму, планира укупне расходе и издатке у оквиру две 
програмске активности и то: 

„Функционисање лoкалне самоуправе и градских општина“, за коју је планиран износ од 296,0 милиона 
динара, који ће у највећој мери бити утрошен у оквиру Програма уређења водотока на водама другог реда на 
територији града Београда и то износ од 221,0 милиона динара, док ће се за одржавање система за 
наводњавање у Гроцкој  издвојити 12,0 милиона  динара. У циљу унапређења и развоја наутичког туризма, 
предвиђено је уређење обале и водног простора на територији града Београда, у зони предвиђеној за 
постављање пловила  - понтона, и за те намене планиран је износ од 60,0 милиона динара.  
„Робне резерве“ - За трошкове складиштења градских робних резерви издвојиће се 20,0  милиона динара. 
 

5.11. Секретаријат за културу 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 
средства 

1201 

Програм 13 - Развој 
културе и 
информисања 1201 

Програм 13 - Развој културе и 
информисања 3.546.000.000,00 

    12010001 
Функционисање локалних 
установа културе 2.287.514.158,00 

    12010002 
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 387.200.000,00 

    12010002 
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 613.356.462,00 

    12011001 Манифестације 257.929.380,00 

      УКУПНО: 3.546.000.000,00 

 
 Секретаријат за културу као учесник Програма 13 - Развој културе и информисањаовог програма 
планира програмску активност „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“, “Функционисање 
локалних установа културе” и пројекат „Манифестације“ која произилази из надлежности овог буџетског 
корисника које су дефинисане Одлуком о Градској управи       
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру Програма који користи су 3.546.000.000 
динара. 
Кроз програмску активност у којој учествује секретаријат опредељују се средства у износу 491.800.000 динара, 
за дотације уметничким удружењима за уплату доприноса за ПИО самосталних уметника за 2018.годину износ 
од 291.000.000 динара, као и за реализацију Програма у области културе у 2018.годину по спроведном 
конкурсу. 
 

Установе културе као учесник овог програма планира две програмске активности („Функционисање локалних 

установа културе“ и „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“), као и пројекат „Манифестације“, 

који произилазе из делокруга рада овог буџетског корисника. Укупни расходи и издаци које овај буџетски 

корисник планира у оквиру овог програма износе 3.158.800.000 динара. 

Највећи део средстава опредељен је у оквиру Програмске активности – Функционисање локалних установа 

културе за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 1.201.822.193 динара. Маса средстава за плате у 

2018.години планира се са увећањем од 5% у односу на 2017.годину. За сталне трошкове издвојено је 

419.553.688 динара у складу са Законом о култури и Одлуке о одређивању установа културе од значаја за град 



 

Београд, чији се рад и одржање финансира у целини или већим делом из буџета Града. За услуге по уговору 

опредељена су средства у износу од 205.541.055 динара. Тридесет установа културе користе преко 150 

објеката за обављање делатности, тако да се за текуће поправке и одржавање планирају средства у износу од 

53.261.247 динара, а за материјал 54.261.247 динара. 

Капитална улагања планирају се у износу од 11.500.000 динара за рестаурацију интарзираног паркета 
Завичајног музеја у Земуну – Спиртина кућа; 

Секретаријат за културу планира и набавку опреме за установе културе у износу од 57.890.205 динара која 
опредељује за набавку књига, часописа, откуп музејских предмета и набавку лиценци за рачуноводствено и 
књиговоствено пословање.  
Програмска активност – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва подразумева очување, 

представљање и унапређење програма у области уметничког стваралаштва, заштите културних добара и  
баштине.  
Укупна средства планирана у оквиру ове програмске активности износе 613.356.462 динара, а највећи део у 
износу од 357.591.056 динара опредељен је за трошкове  позоришних премијера, изложби, културно 
образовних и ликовних програма, стимулацију филмског стваралаштва, за административне и компјутерsке 
услуге, услуге информисања, трошкове стручних услуга у износу од 136.591.056 динара. За набавку књига за 
библиотеке и музејских предмета планирано је 45.909.000 милиона динара. За набавку материјала за за 
установе културе износ од 38.309.489 динара; 
У оквиру пројекта – Манифестације за 10 редовних манифестација од значаја за град Београд  планирана су 
средства у износу од 257.929.380 динара - Међународни Филмски фестивал - ФЕСТ, Београдски фестивал 
документарног и  краткометражног филма,  Београдски џез фестивал, Филмски фестивал у Сопоту - СОФЕСТ , 
БЕЛЕФ, Радост Европе, БЕМУС, БИТЕФ, Октобарски салон, Дочек Нове године и Дани  Београда. 
 

5.12. Секретаријат за образовање и дечју заштиту 
 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта Укупна средства 

0602 

Програм 15 - 
Опште услуге 
локалне 
самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште услуге 
локалне самоуправе 2.100.000,00 

    06020001 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општинa 2.100.000,00 

0901 

Програм 11 - 
Социјална и 
дечја заштита 0901 

Програм 11 - Социјална и дечја 
заштита 22.000.100,00 

    09011002 Студентске стипендије 22.000.000,00 

    09011003  "Беби пакет" 100,00 

2001 

Програм 08 - 
Предшколско 
васпитање и 
образовање 2001 

Програм 08 - Предшколско 
васпитање и образовање 13.799.849.000,00 

    20010001 

Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и 
образовања 1.622.021.604,00 

    20010001 

Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и 
образовања 12.177.827.396,00 

2002 

Програм 09 - 
Основно 
образовање и 
васпитање 2002 

Програм 09 - Основно образовање 
и васпитање 3.723.790.442,00 

    20020001 Функционисање основних школа 3.723.790.442,00 



 

2003 

Програм 10 - 
Средње 
образовање и 
васпитање 2003 

Програм 10 - Средње образовање 
и васпитање 2.152.110.458,00 

    20030001 Функционисање средњих школа 2.152.110.458,00 

      УКУПНО: 19.699.850.000,00 

 
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира  износе 19,699,8 милиона динара (извор 01, 

извор 04,  извор 13, извор 7).  
 
Пословна област 1210, функција 911,  
Укупно планирана средства износе 1.62 милиона динара, од чега је највећи део, 1,34 милиона динара, 

намењен финансирању дела економске цене боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго 
правно или физичко лице. 

 
Програм 8-Пословна област 1211 – функција 911-Предшколско образовање 
Укупна планирана средства износе 12.177,8 милиона динара од чега је већи део планиран на 

апропријацији 411 – Плате, додаци и накнаде запослениху износу од 6.016,4 милиона динара, апропријација 
421 – Стални трошкови 1.219,5 милиона динара, апропријација 426-Материјал у износу од 1.398,4 милиона 
динара. 

 
Програм 9-Пословна област 1210 - функција 912 основно образовње 
Укупна планирана средства за потребе основног образовања у 2018. години распоређени су у висини од 

3.723,9 милиона динара ( извор 01 и извор 13). Навјећи део средстава планиран је на апропријацијама 4631-
Текући трансфери осталим нивоима власти 3.132,0 милиона динара  и на апропријацији 4632-капитални 
трансфери  осталим нивоима власти у износу 556,0 милиона динара а распоређени су на основу потреба 
школа и члана 189. Закона о основама система васпитања и образовања ( Сл.гласник РС“ бр.88/17) по 
позицијама финансијског плана. 

 
Програм 10- Пословна област 1210 - функција 920 средње образовње 
Укупно планирана средства за потребе средњег образовања у 2018. години распоређени су у висини од 

2.152,1 милиона динара (извор 01 и извор 13). Највећи део средстава планиран је на апропријација 4631-
Текућии трансфери осталим нивоима власти у износу од 1.801,9 милиона динара и на апропријацији 4632- 
Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од 333,2 милиона динара  а распоређени су на основу 
потреба школа и члана 189. Закона о основама система васпитања и образовања ( Сл.гласник РС“ бр.88/17) по 
позицијама финансијског плана. 

 
Програм 11-Социјална и дечја заштита  
Секретаријаз за образовање и дечју заштиту у оквиру овог програма опредељује средстав за реализацију 

пројекта Студентске стипендије и пројекта „Беби пакет“. Средстава за реализацију ових пројеката планирана су 
у износу од 22,0 милиона динара. 

 
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе  
Секретаријат за образовање и дечју заштиту у оквиру овог програма реализује расходе и издатке у износу 

од 2.1 милиона динара. 



 

 
5.13. Секретаријат за спорт и омладину 

 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 

средства 

1301 
Програм 14 - Развој 
спорта и омладине 1301 

Програм 14 - Развој спорта и 
омладине 1.020.611.000,00 

    13010001 

Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 569.666.000,00 

    13010002 
Подршка предшколском и школском 
спорту 68.500.000,00 

    13010003 
Одржавање спортске 
инфраструктуре 183.000.000,00 

    13010004 
Функционисање локалних спортских 
установа 132.445.000,00 

    13010005 Спровођење омладинске политике 47.000.000,00 

    13011024 
Набавка електронске опреме за 
такмичење "Финал фоур 2018" 20.000.000,00 

      УКУПНО: 1.020.611.000,00 

 
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 1.020 милиона  

динара  од чега: 
У оквиру програмске активности Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, 

планирана су средства у износу 569,6 милиона динара. Наведена средства највећим делом ће бити 

употребљена на апропријацији 481- Дотације невладиним организацијама.  

У оквиру програмске активности Подршка предшколском и школском спорту, планирана су средства у 

износу 68,5 милиона динара и то на апропријацији 472-Накнада за социјалну заштиту из буџета. 

У оквиру програмске активности Одржавање спортске инфраструктуре, планирана су средства у износу 

183,0 милиона  динара и то на апропријацији 512- Машине и опрема. 

У оквиру програмске активности Функционисање локалних спортских установа,, планирана су средства у 

износу 132,4 милиона динара . Наведена средства највећим делом ће бити употребљена на апропријацији 451-

Субвенције јавним предузећима. 

5.14. Секретаријат за здравство 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 

средства 

1801 
Програм 12 - 
Здравствена 
заштита 

1801 
Програм 12 - Здравствена заштита 355.000.000,00 

  
  

18010001 
Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 279.000.000,00 

    18010002 Мртвозорство 21.000.000,00 

  
  

18010003 Спровођење активности из области 
друштвене бриге за јавно здравље 55.000.000,00 

      УКУПНО: 355.000.000,00 

 
Секретаријат за здравство као учесник овог програма планира три програмске активности које 

произилазе из надлежности овог буџетског корисника које су дефинисане Одлуком о Градској управи града 
Београда. 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 355.000.000 
динара, од чега: 



 

У оквиру програмске активности Функционисање установа примарне здравствене заштите, планирано је 

279.000.000 динара. Од овог износа, 273.949.788 намењено је за текуће и капиталне дотације здравственим 

установама, односно за реконструкцију, инвестиционо одржавање, санацију и адаптацију грађевинских објеката 

домова здравља и завода, као и за набавку медицинске и друге опреме, набавку возила и сл., за потребе 16 

Домова здравља и 6 Завода, чији је оснивач град Београд (апропријација 464 – Дотације организацијама 

обавезног социјалног осигурања). Остатак планираних средстава у износу 5.000.212 динара намењен је за 

хитну медицинску помоћ за НН лица, трансфере по судским решењима као и за судске пресуде (апропријација 

465 – Остале дотације и трансфери). 

У оквиру програмске активности Мртвозорство, планирано је 21.000.000 динара у оквиру апропријације 423 

– Услуге по уговору и то за услуге мртвозорства за 11 домова здравља и Институт за судску медицину – 

Медицинског факултета у Београду. 

У оквиру програмске активности Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, 
планирано је 55.000.000 динара, а средства су намењена за унапређење и промоцију здравља трудница, 
породиља, новорођенчади и мале деце, кроз подстицање здравих избора, правилне исхране, неге, раста и 
развоја деце, а путем давања адекватних и правовремених информација, порука и савета, у складу са 
усаглашеним и савременим стручним ставовима. Такође, у складу са Чланом 13. став 4. Закона о здравственој 
заштити и Чланом 14. став 1. тачка 3 Закона о јавном здрављу, Секретаријат за здравство обезбеђује 
финансијска средства Заводу за биоциде и мед. екологију за мониторинг и сузбијање коровске биљке 
амброзије (апропријација 424 – Специјализоване услуге). За поменуте намене опредељено је 40.000.000 
динара У оквиру апропријације 481 – Дотације невладиним организацијама планиран је износ од 15.000.000 
динара. Средства су намењена Црвеном крсту Србије у складу са Чланом 2. став 1. Закона о Црвеном крсту 
Србије („Сл. Гласник РС,“ бр. 107/2005). 
 

5.15. Секретаријат за социјалну заштиту 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 
средства 

0901 

Програм 11 - 
Социјална и дечја 
заштита 0901 

Програм 11 - Социјална и дечја 
заштита 4.431.239.529,00 

    09010001 
Једнократне помоћи и други облици 
помоћи 17.425.000,00 

    09010001 
Једнократне помоћи и други облици 
помоћи 102.700.000,00 

    09010001 
Једнократне помоћи и други облици 
помоћи 2.446.491.124,00 

    09010001 
Једнократне помоћи и други облици 
помоћи 39.815.000,00 

    09010002 

Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте 
смештаја 130.324.473,00 

    09010002 

Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте 
смештаја 83.598.110,00 

    09010003 Дневне услуге у заједници 16.000.000,00 

    09010003 Дневне услуге у заједници 66.800.000,00 

    09010004 
Саветодавно-терапијске и 
социјално-едукативне услуге 12.115.890,00 

    09010006 Подршка деци и породици са децом 880.669.932,00 

    09010008 
Подршка особама са 
инвалидитетом 635.300.000,00 

      УКУПНО: 4.431.239.529,00 

 



 

         Укупно планирана средства за Секретаријат за социјалну заштиту износе 4.431 милиона динара, у оквиру 
кога се извршавају расходи и издаци који се односе на сам Секретаријат (4.336 милиона динара) али и на 
индиректне кориснике у надлежности Секретаријата - Установе социјалне заштите (95,7 милиона динара) у 
оквиру посебне главе (укључени сви извори финансирања). 

Секретаријат за социјалну заштиту као учесник у Програму 11 – Социјална и дечија заштита, планира 
шест програмских активности: „Једнократне помоћи и други облици помоћи“, „Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте смештаја“, „Дневне услуге у заједници“, „Саветодавно-терапеутске и 
социјално-едукативне услуге“, „Подршка деци и породици са децом“, и “Подршка особама са инвалидитетом“ 
које произилазе из делокруга рада овог буџетског корисника. 

У оквиру програмске активности „ Једнократне помоћи и други облици помоћи “ укупно планирани расходи 
износе 2.606 милиона динара. Свакако, највећи део расхода у оквиру ове програмске активности предвиђен је у 
оквиру функције 070 – социјална помоћ угроженом становништву. У оквиру спровођења Интервентних мера  
заштите најугрођенијим грађанима у 2018. години,  планирана су средства у износу од 979,1 милион динара, 
која ће се искористити за плаћање ЈКП „Инфостан технологије“ по основу одобрених попуста корисницима који 
плаћају субвенционисану цену комуналних услуга. Средства  у износу од 17,0 милиона динара, планирана су за 
једнократне исплате учесника НОР-а и цивилних инвалида рата. За ученичке и студентске стипендије 
издвојиће се 71,6 милиона динара, за једнократне новчане помоћи једнородитељским породицама, где се 
између осталог предвиђа и остваривање новог права на куповину школског прибора за ђаке основних и 
средњих школа, одвојиће се 16,3 милиона динара, док се 10,1 милиона динара планира за реализацију права 
на сталну новчану помоћ тројки, четворки и дуплих близанаца. Планирана средства у износу од 35,0 милиона 
динара односе се на измирење обавеза за електричну енергију, комуналне услуге и одржавање хигијене у 
новоформираним неформалним насељима. За различите једнократне помоћи планирано је укупно 237,5 
милиона динара, које подразумевају исплату најугроженијих категорија грађана, помоћ женама из Сигурне куће, 
као и помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима. 
 У оквиру програмске активности „Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте 
смештаја “ укупно планирани расходи износе 130,3 милиона динара. У оквиру трансфера за установе 
социјалне заштите за плате и за финансирање програма рада Установа планиран је укупан расход од 108,3 
милиона динара, док се за трошкове Сигурне женске куће планира 22,0 милиона динара. 

У оквиру програмске активности „ Дневне услуге у заједници “ укупно планирани расходи износе 82,8 
милиона динара од чега 66,8 милиона динара за реализацију по расписаним Конкурсима којима се подстиче 
развој разних социјалних услуга, док се 16,0 милиона динара планира за дотације борачко-инвалидских 
удружења. 
 У оквиру програмске активности „ Подршка деци и породици са децом “ укупно планирани расходи 
износе 880,6 милиона динара. У оквиру трансфера Установама социјалне заштите и за финансирање програма 
рада Установа планиран је укупан расход од 420,5 милиона динара, На услуге личног пратиоца, а по решењу 
Градског центра за социјални рад, издвојиће се 203,5 милиона динара, док ће се за једнократне помоћи 
незапосленим и запосленим породиљама издвојити 192,0 милиона динара.  
 У оквиру програмске активности „Подршка особама са инвалидитетом“ укупно планирани расходи 
износе 635,3 милиона динара. У оквиру трансфера за Установе социјалне заштите и за финансирање програма 
рада Установа планиран је укупан расход од 484,0 милиона динара, за услуге персоналналне асистенције 
усмерене ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника 42,5 милона динара, док је за посебно 
организовани превоз особа са инвалидитетом планирано 88,0 милиона динара. 
 
Установе социјалне заштите као учесник у овом програму, планира две програмске активности: 
У оквиру програмске активности „ Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја “ укупни 
расходи и издаци износе 83,5 милиона динара, од чега за плате запослених 43,3 милиона динара,19,3 милиона 
динара за трошкове неометаног рада Прихватилишта за одрасла и стара лица, по различитим основама, 3,9 
милиона динара за личне потребе корисника Прихватилишта, 7,2 милиона динара за сталне трошкове 
(енергетске, комуналне и банкарске услуге), док се 3,1 милиона динара планира за текуће одржавање зграде 
(радови на инсталацијама и одржавање опреме). 
      У оквиру програмске активности „Саветодавно-терапеутске и социјално-едукативне услуге“ укупни расходи 
и издаци износе 12,1 милиона динара, од чега за плате 5,7 милиона динара, за трошкове платног промета и 
банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкове осигурања и за закуп 



 

имовине и опреме износ од 2,7 милиона динара, док ће се за исплату услуга по уговору за одржавање 
рачунара запослених и рачунара у едукативном центру издвојити 2,7 милиона динара. 
 

5.16. Секретаријат за енергетику 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 
средства 

0501 
Програм 17 - Енергетска 
ефикасност и обновљиви 
извори енергије 

0501 Програм 17 - Енергетска ефикасност и 
обновљиви извори енергије 368.698.000,00 

    05010001 Енергетски менаџмент 259.120.475,00 

    05010001 Енергетски менаџмент 30.198.000,00 

  
  

05011001 
Комбинована топлана и електрана (КТЕ) 
Падинска скела 79.379.525,00 

1102 Програм 2 - Комуналне 
делатности 

1102 
Програм 2 - Комуналне делатности 3.121.500.000,00 

    11020001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 2.521.000.000,00 

    11020007 Производња и дистрибуција топлотне енергије 500.000,00 

    11020007 Производња и дистрибуција топлотне енергије 600.000.000,00 

      УКУПНО: 3.490.198.000,00 

 
Секретаријат за енергетику, који у оквиру свог раздела има Буџетски фонд за енергетску ефикасност 

града Београда и Буџетски фонд за комуналну инфраструктуру за изградњу и инвестиционо одржавање мреже 
за дистрибуцију топлотне енергије града Београда, као учесник ових програма планира три програмске 
активности које произилазе из надлежности овог буџетског корисника које су дефинисане Одлуком о Градској 
управи града Београда, као и један пројекат. 
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру ових програма износе 3.490.198.000 
динара (укључени сви извори финансирања), од чега: 

У оквиру самог Секретаријата за енергетику планирана је једна програмска активност Енергетски 
менаџмент и један пројекат Комбинована топлана и електрана (КТЕ) Падинска скела, у овиру Програма 17 – 
Енергетска ефикасност и обновњиви извори енергије и у оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, 
предвиђене су још две програмске активности (Управљање/одржавање јавним осветљењем и Производња и 
дистрибуција топлотне енергије). Укупна предвиђена средства износе 2.860.000.000 динара. За програмску 
активност Енергетски менаџмент планиран је износ од 259.120.475 динара. Највећи део ових средстава у 
износу од 234.596.475 динара (апропријација 513 – Остале некретнине и опрема), предвиђен је за испоруку и 
монтажу соларних панела за загревање санитарне потрошне воде у објектима основних школа, предшколских 
установа и вртића, домова здравља, у објектима спорта и рекреације и у објектима јавне намене. У оквиру 
пројекта Комбинована топлана и електрана (КТЕ) Падинска скела, планирано је 79.379.525 динара. Највећи део 
ових средстава опредељен је на апропријацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама и износи 78.600.000 динара. Према Споразуму о Пројекту између Владе Швајцарске 
Конфедерације и Владе Републике Србије и града Београда о пружању финансијске помоћи у виду донације за 
Пројекат „Комбинована топлана и електрана (КТЕ) у Падинској скели која за гориво користи биомасу“, у укупној 
вредности од 1.119.017.100 динара (односно 9.097.700 €), и 113.206.420 динара (односно 973.400 CHF). 
Вредност пројекта је састављена од донације швајцарске Владе од 7.597.700,00 € и 973.400,00 CHF и учешћа 
града Београда у износу од 187.005.000 динара (односно 1.500.000 €). Средства града Београда ће се 
искористити за изградњу топловодне мреже између топлотног постројења локалне школе и болнице у насељу 
Падинска Скела, повезивање когенеративног постројења са електроенергетским системом Србије и за 
обезбеђење свих потребних административних давања, дозвола, лиценци. Комплетна реализација пројекта је 
предвиђена у максималном року до краја 2019 године. За програмску активност Управљање/одржавање јавним 
осветљењем планирано је укупно 2.521.000.000 динара. Највећи део предвиђен је за за плаћање утрошене 
електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији 10 централних градских општина, и то износ 
од 1.415.000.000 динара (апропријација 421 – Стални трошкови). Износ од 400.000.000 динара, на 
апропријацији 425 – Текуће поправке и одржавање, опредељен је за финансирање Програма I - Одржавањe 
јавног (функционалног и декоративног) осветљења, који спроводи ЈКП ''Јавно осветљење''. На апропријацији 



 

511 – Зграде и грађевински објекти, планирано је 554.000.000 динара и средства ће се користити за 
финансирање Програма II - Унапређење и адаптација јавног функционалног и декоративног осветљења, који 
спроводи ЈКП ''Јавно осветљење''. За опрему за свечано осветљење града Београда планирано је 144.000.000 
динара а средства су опредељена на апропријацији 513 – Остале некретнине и опрема. 
У оквиру програмске активности Производња и дистрибуција топлотне енергије, планирана су средства у 
износу 500.000 динара. Овај износ је намењен за повраћај средстава грађанима који су уплатили средства 
преко уплатница ЈКП ''Инфостан'', на основу уговора о прикључењу станова на даљински систем грејања, по 
''Програму прикључења 21.000 станова'', пошто су уговори у међувремену раскинути. 

У оквиру Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда планирана је једна програмска 
активност (Енергетски менаџмент). Укупно планиран износ за ову програмску активност износи 30.198.000 
динара. На апропријацији 423 – Услуге по уговору планирано је 7.000.000 динара и то за израду енергетске 
типологије зграда на територији града Београда и за саветодавне услуге у вези са енергетском ефикасношћу. 
Остатак у износу 23.198.000 динара опредељен је у оквиру апропријације 511 – Зграде и грађевински објекти и 
намењен је за санацију фасада и замену столарије, надзор над радовима на санацији фасада и замени 
столарије, као и за израду пројектне документације у оквиру Фонда. 

У оквиру Буџетског фонда за комуналну инфраструктуру за изградњу и инвестиционо одржавање 
мреже за дистрибуцију топлотне енергије града Београда, планирана је једна програмска активност 
(Производња и дистрибуција топлотне енергије). Укупна средства предвиђена за ову програмску активност 
износе 600.000.000 динара. Средства су опредељена у оквиру апропријације 511 – Зграде и грађевински 
објекти и то за финансирање радова на изградњи нових топловода, износ од 95.000.000 динара, за 
финансирање надзора над изградњом и рехабилитацијом топловода, износ од 5.000.000 динара и за 
финансирање инвестиционог одржавања мреже за дистрибуцију топлотне енергије града Београда, односно 
радови на рехабилитацији топловода износ од 500.000.000 динара. 
 

5.17. Секретаријат за инспекцијске послове 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 

средства 

0602 

Програм 15 - Опште 
услуге локалне 
самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе 88.000.000,00 

    06020006 Инспекцијски послови 88.000.000,00 

      УКУПНО: 88.000.000,00 

 
Секретаријат за инспекцијске послове, у овом програму планира укупне расходе и издатке од 88,0 

милиона динара за програмску активност - Инспекцијски послови, која произилази из надлежности овог 
буџетског корисника и која је дефинисана Одлуком о Градској управи. 

Највећи део средстава у износу од 49,1 милиона динара, планиран је за административно (принудно) 
извршење решења које доносе овлашћени инспектори секретаријата из оквира своје надлежности.  

Износ од 17,0 милиона динара, опредељен је за финансирање извршења решења грађевинске 
инспекције преко другог лица за потребе уклањања бесправно изграђених објеката и делова објеката и других 
грађевинских интервенција по решењима грађевинске инспекције у складу са Законом о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/03, 81/09...145/14).  

За потребе извршења решења комуналних инспектора свих 17 градских општина, планирана су 
средства од 15,0 милиона динара, за трошкове рушења објеката изграђених без грађевинске дозволе, као и 
друга принудна извршења по решењима.  

Ради примене новог Закона о инспекцијском надзору, опредељена су средства за набавку рачунарске 
опреме у износу од 3,0 милиона динара, услед застарелости постојеће опреме која не подржава коришћење 
програма за умрежавање свих инспекција - једнствен информациони систем.  Планирана средства од 1,0 
милиона динара се односе на приход са обавезом преноса у буџет Републике Србије. Приход се остварује 
извршењем заштитних мера изречених одлукама Прекршајног суда, које је по налогу суда дужан да изврши 
секретаријат продајом возила, а средства остварена продајом су приход буџета Републике Србије.  

За евентуалне трошкове по основу накнаде штете које изричу судови, планирано је 2,2 милиона 
динара. 



 

5.18. Секретаријат за информисање 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 
средства 

1201 

Програм 13 - 
Развој културе и 
информисања 1201 

Програм 13 - Развој културе и 
информисања 219.950.000,00 

    12010004 

Остваривање и унапређивање јавног 
интереса  у области јавног 
информисања 219.950.000,00 

      УКУПНО: 219.950.000,00 

 
Програм 13 – Развој културе и информисања 
Секретаријат за информисање као учесник у овом програму планира једну програмску активност: 

„Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“, која произилази из 
делокруга рада овог буџетског корисника. 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира износе 219,9 милиона динара од чега 95,0 
милиона динара за трошкове објављивања огласа у дневним листовима, међународним и домаћим 
часописима, оглашавање на Порталу службених гласила и Службеном гласнику Републике Србије, 85,0 
милиона динара за спровођење Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања, 15,0 милиона динара за штампање и дистрибуцију Службеног листа града 
Београда, док се 10,0 милиона динара за различите информативно-пропагандне делатности за град Београд. 
 

5.19. Градско јавно правобранилаштво 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 
средства 

0602 

Програм 15 - 
Опште услуге 
локалне 
самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе 89.622.000,00 

    06020004 Општинско / градско правобранилаштво 89.622.000,00 

      УКУПНО: 89.622.000,00 

 
Градско правобранилаштво града Београда као учесник овог програма планира једну  програмску активност  
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 89,6 мил. 

динара, од чега највећи део планиран за исплату плата и додатака запослених у износу од 63,8 мил. динара, 
као и за социјалне доприносе на терет послодавца, у износу од 11,0 мил. динара. Износ од 8,0 милиона динара 
планиран је у складу са Законом о привременом уређивању плата и других примања код корисника јавних 
средстава, по ком је предвиђено да се основица за обрачун и исплату плата умањује за 10%, а разлика 
умањења уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода РС. 

 
5.20. Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација,  

комуникације и координацију односа са грађанима 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 
средства 

0602 
Програм 15 - Опште 
услуге локалне 
самоуправе 

0602 

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 378.000.000,00 

  
  

06020001 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општинa 223.451.500,00 

    06020014 Управљање у ванредним ситуацијама 86.005.000,00 

    06021028 Набавка и уградња јарбола са заставама 68.543.500,00 

      УКУПНО: 378.000.000,00 



 

 
 
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са 

грађанима као учесник овог програма планира две програмске активности које произилазе из надлежности 
овог буџетског корисника које су дефинисане Одлуком о Градској управи града Београда, као и један пројекат. 
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 378.000.000 
динара (укључени сви извори финансирања), од чега: 

У оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планирано је 
223.451.500 динара. У оквиру апропријације 421 – Стални трошкови, планирано је 8.000.000 динара а средства 
су намењена за закуп опреме за реализацију догађаја и манифестација од значаја за град Београд, која се 
одржавају на отвореном простору уз присуство великог броја људи. Средства у износу 35.450.000 динара на 
апропријацији 423 – Услуге по уговору, планирана су за закуп виртуелних машина и серверског простора за 
потребе складиштења података за апликације и програме које развија како Секретаријат тако и град Београд, 
за потребе припреме за штампу, дизајн, графику, графичку подршку и прелом за публикације, брошуре, 
плакате и флајере за кампање које се спроводе. У складу са Законом о информационој безбедности 
(''Службени гласник ''РС''6/16 и 94/17) потребно је извршити проверу усклађености са наведним Законом као и 
израдити акт о безбедности информационо комуникационог система Секретаријата за послове одбране, 
ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима као и 17 градских општина на 
територији града Београда, те је за ову намену планиран највећи износ у оквиру ове апропријације.У оквиру 
апропријације 424 – Специјализоване услуге, планирано је 28.300.000 динара а средства су намењена за 
услугу испаљивања ватромета на више локација у граду Београду на отвореном простору а приликом 
организовања различитих догађаја и манифестација у организацији града Београда и Секретаријата, као и за 
ангажовање јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Београд за потребе организације и координације 
догађаја и манифестација од значаја за град Београд. За куповину ланчаница и украса за декоративно 
осветљење за празнике и куповину застава за јарболе, планирано је 25.051.500 динара на апропријацији 426 – 
Материјал. За куповину новогодишње јелке и куповину украсних елемената за градске догађаје, опредељен је 
износ од 40.000.000 динара (апропријација 513 – Остале некретнине и опрема). У оквиру апропријације 515 – 
Нематеријална имовина, планиран је износ од 86.650.000 динара, а средства су намењена за израду 
софтврског модула ''Сениор клуб'', за израду софтверског модула ''Јуниор'' са пратећом апликацијом која има 
за циљ да младу популацију од 18 до 30 година анкетира, информише о актуелностима, програмима и другим 
садржајима који ће им кроз апликацију бити доступни, за израду софтверског модула који ће повезати кол 
центре свих општина на територији града Београда са софтвером Београдског позивног центра и за куповину 
интерактивних табли са одговарајућим софтвером који ће се поставити на одређеним локацијама у граду 
Београду и омогућити грађанима и свим посетиоцима лакше проналажење тражених дестинација, установа 
културе, установа за спорт, линија ГСП итд. 

 
У оквиру програмске активности Управљање у ванредним ситуацијама, планирано је 86.005.000 динара. У 

оквиру апропријације 423 – Услуге по уговору планиран је износ од 8.000.000 динара и то за израду Плана 
заштите од пожара за јединицу локалне самоуправе град Београд. У оквиру апропријације 465 – Остале 
дотације и трансфери, планирана су средства за плаћање по основу Споразума између града Београда и 
Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и то износ од 67.000.000 динара. У оквиру апропријације 481 – 
Дотације невладиним организацијама, планиран је износ од 11.000.000 динара. Средства су намењена за 
реализацију програма и активности Ватрогасног савеза Београд а у складу Законом о локалној самоуправи 
(''Сл.Гл. РС'' 129/07, 92/11 и 83/14) и Закона о заштити од пожара (''Сл.гл. РС'' 111/09 и 20/15). 

 
У оквиру пројекта Набавка и уградња јарбола са заставама, планирано је 68.543.500 динара, а средства су 

намењена за почетак поступка јавне набавке за пројектовање, инжењеринг, извођење радова, поставку и 
уградњу јарбола, висине 30 метара, за које је предвиђено да буду постављени на 10 локација као и на 
приступним путевима Београда. 
 
 
 
 
 



 

5.21. Заштитник грађана 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 
средства 

0602 

Програм 15 - 
Опште услуге 
локалне 
самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе 19.550.000,00 

    06020005 Омбудсман 19.550.000,00 

      УКУПНО: 19.550.000,00 

 
Заштитник грађана  као учесник овог програма планира једну  програмску активност  која произилази из 

делокруга рада овог буџетског корисника. 
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 19.5 

милиона динара, од чега се највећи део односи на плате, доприносе и социјална давања за запослене износе 
14.9 милиона динара,  разне услуге по уговору – 2.8 милиона динара и текуће дотације по закону (у складу са 
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата) – 1.6 милиона динара.   

 
5.22. Секретаријат за инвестиције 

 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 

средства 

0101 

Програм 05 - 
Пољопривреда и 
рурални развој 0101 

Програм 05 - Пољопривреда и 
рурални развој 4.014.640,00 

    01011001 

Изградња система за наводњавање 
пољопривредног земљишта општине 
Гроцка 4.014.640,00 

0602 

Програм 15 - 
Опште услуге 
локалне 
самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе 1.200.000,00 

    06021001 ЕРП Пројекат 1.200.000,00 

0701 

Програм 07 - 
Организација 
саобраћаја и 
саобраћајна 
инфраструктура 0701 

Програм 07 - Организација 
саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 3.753.858.284,00 

    07011002 

Реконструкција Улице војводе Степе 
од Аутокоманде до окретнице на 
Бањици 116.467.000,00 

    07011004 Реконструкција Рузвелтове улице 257.870.722,00 

    07011005 
Реконструкција Булевар Ослобођења 
са уређењем Трга Славија 473.416.884,00 

    07011007 Набавка трамваја за ГСП Београд 112.783.797,00 

    07011008 
Саобраћајни мастер план (Смарт 
план) 1.292.006,00 

    07011009 

Реконструкција улица Краљице 
Марије, 27.марта, Џорџа Вашингтона 
и Цара Душана 1.492.180.625,00 

    07011015 
Провера могућности изградње на 
локацији града Београда 8.000.000,00 

    07011016 

Реконструкција и изградња улице 
Кнеза Милоша са изградњом 
подземне гараже 381.322.500,00 

    07011017 Реконструкција Трга Николе Пашића 49.830.000,00 



 

    07011018 
Уређење и поплочавање отворених 
јавних простора 589.435.000,00 

    07011019 
Реконструкција Главне улице у 
Земуну 28.560.000,00 

    07011020 Реконструкција Таковске улице 22.260.000,00 

    07011021 Реконструкција Кеј Ослобођења 16.747.500,00 

    07011022 
Реконструкција Београдске улице и 
Старине Новака 23.310.000,00 

    07011023 
Реконструкција  улице Тадеуша 
Кошћушка и Париске  улице 40.530.000,00 

    07011024 

Реконструкција  улице Булевар 
краља Александра (од Таковске до 
Рузвелтове) са гаражом 72.975.000,00 

    07011026 

Консултантске услуге за „Пројекат 
унапређења београдског јавног 
превоза и саобраћајне 
инфраструктуре" 66.877.250,00 

0901 

Програм 11 - 
Социјална и 
дечја заштита 0901 

Програм 11 - Социјална и дечја 
заштита 143.838.884,00 

    09011004 

Реконструкција, адаптација и 
пренамена простора у објекту 
прихватилишта за децу и младе, ул. 
Живка Давидовића број 64, ГО 
Звездара 117.728.884,00 

    09011005 
Испитивање и отклањање 
недостатака - Објекат "Предах плус" 26.110.000,00 

1101 

Програм 01 - 
Становање, 
урбанизам и 
просторно 
планирање 1101 

Програм 01 - Становање, урбанизам 
и просторно планирање 279.622.198,00 

    11011009 

Изградња стамбено-пословног 
објекта ПФЦ 29, на локацији ГП2, 
општина Нови Београд 32.000,00 

    11011010 

Изградња стамбено-пословног 
објекта ПФЦ 5, у блоку 61, уз 
Војвођанску улицу, Нови Београд 
отклањање недостатака по 
примедбама корисника у гарантном 
року 18.068.800,00 

    11011011 

Изградња стамбено-пословних 
објеката социјално непрофитног 
становања на локацији западно од 
улуце  др Ивана Рибара ( I, II и III 
фаза ) отклањање недостатака у 
гарантном року 16.606.000,00 

    11011012 

Изградња стамбено-пословног 
објекта социјално-непрофитног 
становања на локацији западно од 
улуце  др Ивана Рибара V фаза, 
oбјекат Ц2 77.000,00 

    11011013 

Изградња стамбено-пословног 
објекта социјално-непрофитног 
становања на локацији западно од 
улуце др Ивана Рибара VII фаза 3.000,00 

    11011014 

Партерно уређење простора са 
инфраструктуром и саобраћајницама 
у оквиру комплекса непрофитних и 
социјалних станова на ГП1 западно 
од улице Др.Ивана Рибара VIII фаза 14.992.000,00 



 

    11011015 

Изградња стамбено-пословног 
објекта на ГП2 у блоку 2.5 у насељу 
Камендин 110.021.000,00 

    11011016 
Изградња стамбеног комплекса на 
локацији 1.7 у насељу Камендин 20.782.920,00 

    11011017 

Изгардња станова за социјално и 
приступачно становање у 
заштићеним условима, фаза II, у 
насељу Велики Мокри Луг 50.000,00 

    11011018 
Изградња стамбеног комплекса 
социјалног становања у насељу Овча 98.821.478,00 

    11011019 

Израда каталога потенцијалних 
локација за  социјално становање за 
потребе израде стратегије  
социјалног становања града 
Београда 12.000,00 

    11011022 
Изградња објекта ватрогасне 
станице Нови Београд 156.000,00 

1102 

Програм 2 - 
Комуналне 
делатности 1102 Програм 2 - Комуналне делатности 234.325.289,00 

    11021034 
Набавка и уградња јарбола са 
заставама 234.325.289,00 

1201 

Програм 13 - 
Развој културе и 
информисања 1201 

Програм 13 - Развој културе и 
информисања 243.553.079,00 

    12011008 

Уградња теретног лифта и система 
за климатизацију и вентилацију 
објеката БИТЕФ ТЕАТРА 1.525.000,00 

    12011009 
Главни пројекат реконструкције и 
адаптације објекта Стари двор 1.141.000,00 

    12011012 
Реконструкција и доградња објекта 
Малог позоришта"Душко Радовић" 100.000,00 

    12011013 

Реконструкција објекта у Улици 
Ресавска број 40б и пренамена  у 
Музеј града Београда 18.923.800,00 

    12011014 

Климатизација, вентилација, 
микроклима, систем за стабилно 
гашење пожара и осветљење депоа 
објекта Историјског архива града 
Београда 150.607.119,00 

    12011016 
Реконструкција Централне куле на 
Старом сајмишту 4.115.000,00 

    12011020 
Изградња објекта Градске галерије 
на Косанчићевом венцу 6.489.880,00 

    12011021 

Реконструкција, санација и 
адаптација објекта Позоришта 
„Бошко Буха“ 8.090.000,00 

    12011023 
Доградња објекта  Историјског 
архива Београда 2.112.000,00 

    12011024 

Санација, адаптација и 
реконструкција објекта Музеја 
афричке уметности 5.673.000,00 

    12011025 

Санација платоа, приступног 
степеништа и тераса објекта Дечјег 
културног центра Београд 2.640.792,00 

    12011026 
Уређење и стављање у функцију 
"Tашмајданских пећина" 8.075.000,00 

    12011027 

Реконструкција и адаптација објекта 
Музеја града Београда - Музеја 
Младеновца 27.859.488,00 



 

    12011028 

Реконструкција и доградња објекта 
Југословенског драмског позоришта - 
- Театар "Бојан Ступица" 1.104.000,00 

    12011029 Реконструкција Шпанске куће 5.097.000,00 

1301 

Програм 14 - 
Развој спорта и 
омладине 1301 

Програм 14 - Развој спорта и 
омладине 58.871.000,00 

    13011013 

Реконструкција Краљеве и Главне 
трибине са надстрешницом на 
простору хиподрома у Београду 100.000,00 

    13011014 
Привођење намени СРЦ "Пионирски 
град" 31.576.000,00 

    13011023 

Београдска арена - Санација 
приступног степеништа и 
припадајућих платоа на источном и 
западном улазу 27.195.000,00 

1801 

Програм 12 - 
Здравствена 
заштита 1801 Програм 12 - Здравствена заштита 183.905.400,00 

    18011006 

Изградња објекта здравствене 
станице Угриновци, Дом здравља 
Земун 3.878.000,00 

    18011008 
Изградња новог крила објекта Дома 
здравља Обреновац 162.036.600,00 

    18011010 
Изградња објекта здравствене 
станице у Борчи ДЗ Палилула 17.990.800,00 

2001 

Програм 08 - 
Предшколско 
васпитање и 
образовање 2001 

Програм 08 - Предшколско 
васпитање и образовање 99.527.846,00 

    20011005 

Изградња објекта КДУ "Плава птица" 
у насељу Церак 2, ПУ "Чукарица" - 
гарантни рок 30.000,00 

    20011011 Изградња објекта  КДУ на Бањици 20.000,00 

    20011015 
Изградња монтажног објекта у 
насељу Алтина 15.000,00 

    20011016 
Изградња објекта КДУ и Централне 
кухиње у Овчи 17.528.640,00 

    20011018 
Завршетак изградње објекта КДУ у 
насељу Алтина 76.851.004,00 

    20011019 

Пренамена  библиотеке "Милутин 
Бојић" за потребе ПУ "Бошко Буха" 
Палилула 3.619.202,00 

    20011020 
 Адаптација објекта старе школе за 
потребе ПУ "Сурчин", ГО Сурчин 254.000,00 

    20011021 

Адаптација објекта ОШ "Ђуро 
Стругар" за потребе ПУ "11. април", 
ГО Нови Београд 242.000,00 

    20011022 

Адаптација објекта ОШ "Ратко 
Митровић" за потребе ПУ "11. април", 
ГО Нови Београд 242.000,00 

    20011023 

Адаптација објекта интерната за 
смештај ученика ОШ "Радивој 
Поповић" за потребе ПУ „Др Сима 
Милошевић“, ГО Земун 242.000,00 

    20011024 

Адаптација издвојеног одељења ОШ 
"Владимир Роловић"  у Кијеву за 
потребе ПУ „Раковица“, ГО Раковица 242.000,00 

    20011025 

Aдаптација објекта ОШ "Сутјеска" за 
потребе ПУ „Др Сима Милошевић“, 
ГО Земун 242.000,00 



 

2002 

Програм 09 - 
Основно 
образовање и 
васпитање 2002 

Програм 09 - Основно образовање и 
васпитање 122.170.495,00 

    20021006 

Реконструкција и доградња објекта 
ОШ "Светислав Голубовић 
Митраљета" у Батајници, Земун 11.400.420,00 

    20021008 
Доградња ОШ "Сава Шумановић" 
Алтина 7.041.680,00 

    20021009 
Изградња објекта ОШ на Чукаричкој 
падини 5.003.600,00 

    20021011 

ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка, 
Чукарица изградња фискултурне 
сале и реконструкција и адаптација 
постојећег објекта 19.711.000,00 

    20021014 
Реконструкција и санација објекта 
ОШ "14.октобар" Кнежевац Раковица 726.000,00 

    20021016 

Изградња фискултурне сале ОШ 
"Душан Вукасовић Диоген", Бечмен, 
ГО Сурчин 78.036.795,00 

    20021017 

Завршетак изградње фискултурне 
сале ОШ "Стеван Сремац" 
Добановци, ГО Сурчин 251.000,00 

2003 

Програм 10 - 
Средње 
образовање и 
васпитање 2003 

Програм 10 - Средње образовање и 
васпитање 111.022.000,00 

    20031002 

Адаптација спрата са 
реконструкцијом инсталација објекта 
Техничке школе Младеновац, ГО 
Младеновац 81.011.000,00 

    20031003 
Пeтa бeoгрaдскa гимaзиja - сaнaциja 
фaсaдe 30.011.000,00 

      УКУПНО: 5.235.909.115,00 

 
Секретаријат за инвестиције као уесник у 12 програма, за 2018.годину планира расходе и издатке у 

износу од  5.235.909.115 динара.  
 

За Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање корисник реализује 13 пројеката из области 
станоградње са планираним расходима  и издацима у износу од 279.622.198 динара. 

Изградња стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча 
Пројекат се реализује у сарадњи са ЈУП Београд - Комесаријатом за избеглице и садржи четири фазе. 

Град Београд  финансира изградњу објеката 2б и 2ц - 68 станова, за завршетак радова на изградњи друге фазе 
планирана су средства у укупном износу од 98.821.478  динара за 2018.годину. Комесаријат финансира објекте 
2а и 2д; 

Изградња стамбено-пословног објекта на ГП2 у блоку 2.5 у насељу Камендин; 
Објекат је завршен, изграђена су 244 стана. Објекат је предат Секретаријату за имовинско-правне послове, 

а планирани расходи у износу од 110.000.000 динара, предвиђени су за обавезу плаћања ПДВ, по потписаним 
уговорима за купопродају изграђених станова; 

Изградња стамбеног комплекса на локацији 1.7 у насељу Камендин. 
Пројекат обухвата станове за лица у статусу избеглица. Укупно 270 станова на површини од 14.250 м2, у 
складу са Меморандумом о сарадњи између Града Београда и Комесаријата за избеглице и миграције. У 
2018.години, планирају се средства, као обавеза Града, за извођење радова на спољном уређењу терена, 
услугу стручног надзора, инфраструктурне прикључке, технички преглед и енергетски пасош у износу од 
20.518.919 динара. Изградњу станова делом финансира и Фонд Регионалног стамбеног програма преко Банке 
за развој Савета Европе; 

Изградња стамбено-пословног објекта ПФЦ 5, у блоку 61, уз Војвођанску улицу Нови Београд -  
Секретаријат за инвестиције у 2018.години планира износ од 18.068.800 динара за отклањање недостатака у 
гарантном року и услугу надзора; 



 

Пројекат Изградња стамбено-пословних објеката социјално непрофитног становања на локацији западно 
од улуце др Ивана Рибара ( I, II и III фаза ) је завршен и објекат је усељен. Радови су завршени и добијена је 
употребна дозвола за Пројекат - Партерно уређење простора са инфраструктуром и саобраћајницама у оквиру 
комплекса непрофитних и социјалних станова на ГП1 западно од улице Др.Ивана Рибара VIII фаза. 
Опредељени расходи и издаци за ове пројекте у 2018.години у износу од 46.806.000 динара односе се 
непредвиђене радове које је извођач извео, а које потражује судским путем;  

Директни буџетски корисник кроз овај програм планира расходе и издатке за плаћање трошкова утрошене 
електричне енергије, пројектовање за Пројекат Изградња стамбено-пословног објекта на ГП1 у блоку 1.6 у 
насељу Камендин; за пројекат Изградња објекта ватрогасне станице, Нови Београд израду техничке 
документације и техничку контролу; Пројекат Израда каталога потенцијалних локација за  социјално становање 
за потребе израде стратегије  социјалног становања града Београда, ради унапређења рада градских 
институција у изради вишегодишњег Акционог плана за изградњу станова на територији Београда 
(Секретраијата за имовинско - правне послове, Секретаријата за социјалну заштиту и др); 
 

У оквиру програма Програма 5 - Пољопривреда и рурални развој корисник планира 1 пројекат из 
области развоја пољопривреде Пројекат Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта 
општине Гроцка. 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 4.012.640 

динара за услугу вештачења. I фаза радова је завршена, а II фаза је прекинута. Судски спор је у току са 

извођачем радова; 

У оквиру Програма 8 - Предшколско васпитање и образовање Секретаријат за инвестиције као учесник 

овог програма планира 12 пројеката из области предшколског васпитања.  

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 99.527.846 
динара и реализује се кроз следеће пројекте: 

Завршетак изградње објекта КДУ у насељу Алтина, корисник у 2018.години  планира износ од 76.851.004 

динара, за спровођење набавке за извођење радова, стручни надзор и трошкове инфраструктурних 

прикључака; 

За Пројекат - Изградња објекта КДУ и Централне кухиње у Овчи. Насеље Овча нема наменски објекат за 

ове намене и Секретаријат за инвестиције планира изградњуна око 3.000 м2 простора, за 200-240 деце, а кроз 

централне кухиње би се дистрибуирало 1500-2000 оброка. Планирана расходи и издаци су 17.528.640 динара 

за техничку документацију. Архитектонско - урбанистички конкурс је спроведен, изабрано је најбоље идејно 

решење и на основу њега ће се радити пројектни задатак; 

 Пренама библиотеке „Милутин Бојић“ за потребе ПУ „Бошко Буха“ Палилула, пројекат је у завршној фази, 
планирају се средства за окончану ситуацију у износу од 3.458.201 динара.  Адаптацијом  приземља 
библиотеке омогућава се формирање две васпитне групе  предшколског узраста капацитета 50 деце. У насељу 
Овча не постоји наменски грађен објекат за прихват деце предшколског узраста; 

Надлежни Секретаријат за образовање и дечју заштиту у сарадњи са Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја,спроводи активности на оптимизацији мреже школа на територији града Београда, 
односно рационализацији постојећег простора. Један од циљева оптимизације је и повећање капацитета 
предшколских установа адаптацијом објеката основних школа, у којима постоји услов за овакву врсту 
интервенције. Секретаријат за инвестиције на основу потисаних протокола са Секретаријатом за образовање и 
дечју заштиту планира: Пројекат - Адаптација објекта ОШ "Сутјеска" за потребе ПУ„др Сима Милошевић“, ГО 
Земун (175 места за смештај деце), Пројекат Адаптација објекта интерната ОШ „Радивој Поповић“ за потребе 
ПУ„др Сима Милошевић“, ГО Земун (250 места за смештај деце) Пројекат адаптација издвојеног одељења ОШ 
"Владимир Роловић"  у Кијеву за потребе ПУ „Раковица“, ГО Раковица (210 места за смештај деце), Пројекат - 
Адаптација објекта ОШ „Ратко  Митровић“ за потребе ПУ "11. Април", ГО Нови Београд (150 места за смештај 
деце), Пројекат – Адаптација објекта ОШ „Ђуро Стругар“ за потребе ПУ "11. Април", ГО Нови Београд (160 
места за смештај деце) и Пројекат - Адаптација објекта старе школе за потребе ПУ „Сурчин“ ГО Сурчин (на 
последњем конкурсу остало је неуписано око 200 деце). Средства се планирају из извора 01 - Приходи из 
буџета у износи од 1.464.000 динара за покретање поступка јавне набавке за извођење радова и вршење 
услуге стручног надзора у 2018.години, а завршетак ових пројеката очекује се у 2019. години;  



 

За пројекат Изградња монтажног објекта КДУ у насељу Алтина након решавање имовинско правних односа, 
планира се спровођење анкетног конкурса којим би се проверила могућност изградње објекта на овој или 
сличној локацији, 

Изградња објекта КДУ на Бањици, износ од 102.000 динара, 

Изградња објекта КДУ "Плава птица" у насељу Церак 2, ПУ "Чукарица" – објекат је завршен; 
 

Програм 9 основно образовање и васпитање - Секретаријат за инвестиције као учесник овог програма 

планира 7 пројеката из области основног образовања.  

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 122.170.495 
динара. 

Буџетски корисник реализује следеће пројекте: 
Изградња фискултурне сале ОШ „Душан Вукасовић Диоген“ у Бечмену ГО Сурчин, из извора  13 – 

Нераспоређени вишак прихода опредељена су средства у износу од 78.024.795 динара за спровођење 

поступка јавне набавке за извођење радова и вршење услуге стручног надзора; 

Пројекат ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка, Чукарица - изградња фискултурне сале и реконструкција и 
адаптација постојећег објекта, Секретаријат за инвестиције након добијеног пројекта од Општине Чукарица 
планира да покрене јавну набавке за извођење радова. На апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти 
определио је 19.711.000 динара. Завршетак пројекта очекује се у 2019.години; 

Пројекат - Реконструкција и доградња објекта ОШ "Светислав Голубовић Митраљета" у Батајници, ГО 

Земун. Директни корисник планира средства из извора 01- Приходи из буџета у износу од 11.400.420 динара за 

уговорне обавезе за израду технике документације и техничке контроле; 

Пројектом се предвиђа доградња објекта са адаптацијом и санацијом постојећих садржаја, као и санацијом 

или заменом инсталација. Предвиђена површина објекта након доградње је око 5.000 м2, чиме би се 

задовољили критеријуми из Норматива простора, опреме и наставних средстава у основном образовању и 

васпитању и планира средства из извора 01- Прихода из буџета у износу од 11.400.420 динара за уговорне 

обавезе за израду технике документације и техничке контроле; 

Доградња ОШ "Сава Шумановић" Алтина, због повећаног уписа ђака, потребно је надзидати објекат како би 

се повећао капацитет школе. Објекат и парцела су у власништву Града, али објекат изграђен без одобрења за 

изградњу - потребна је најпре легализација. Корисник буџетских средстава у 2018.години планира финансијска 

средства у износу од 7.030.680 динара за израду техничке документације и техничку контролу; 

Изградња објекта ОШ на Чукаричкој падини - Предвиђена површина објекта је 6370 м2, спратност П+2+По, 

капацитета za 720 ученика. Због атрактивности локације, а у циљу добијања најквалитетнијег решења, 

планирају се расходи и издаци у износу од 2.762.000 динара за  спровођење архитектонско - урбанистичког 

конкурса и  износ од 2.241.600 динара за израду техничке документације и техничку контролу. У 2019.години се 

планира реализација и завршетак овог пројекта; 

Пројекат - Завршетак изградње фискултурне сале ОШ „Стеван Сремац“ у Добановци ГО Сурчин, техничку 

документацију обебеђује ГО Сурчин, након одобрења за извођење радова од стране Секретаријата за 

образовање и дечју заштиту, Секретаријат за инвестиције ће приступити спровођењу јавних набавки за избор 

извођача радова и пратеће услуге. Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) објекта је око 1.500м2, 

спратност П. Реализација и завршетак пројекта планира се за 2019 годину; 

Реконструкција и санација објекта ОШ „14 октобар“ Кнежевац, Раковица, Секретаријат за инвестиције 

планира финансијска средства у износу од 726.000 динара за израду техничке документације и техничку 

контролу. Да би се покренула јавна набавка потребно је озакоњење. 

Секретаријат за инвестиције као учесник Програма 11 Социјална и дечја заштита  планира 2 пројекта из 

области социјалне и дечје заштите.  

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 143.838.884 
динара. 



 

Буџетски корисник реализује следеће пројекте:  
Реконструкција, адаптација и пренамена простора у објекту прихватилишта за децу и младе, ул.Живка 

Давидовића број 64, ГО Звездара - постојећи објекат не располаже капацитетом који може да задовољи 
неопхопдне услове и стандарде за несметан боравак деце и омладине. На основу потписаног протокола са 
Секретаријатом за социјалну заштиту,  планирају се средства  за извођење радова на реконструкцији, санацији 
и адаптацији објекта из извора 13 - Нераспоређени вишак прихода износ од 77.555.094 динара и из извора 14 - 
Неутрошена средства од привататизације из претходниг година 40.149.290 динара, 

Испитивање и отклањање недостатака – Објекат „Предах плус“. Након изградње објекта за привремени и 

повремени боравак деце у Шекспировој улици, потребно је извршити испитивање експлоатационих бунара и 

филтерске конструкције у објекту. За наведене намене предвиђена су средства у износу од 26.110.000 динара. 

У оквиру Програма 10 – Средње образовање, Секретаријат за инвестиције планира два пројекта 
Адаптација спрата са реконструкцијом инсталација објекта Техничке школе Младеновац, ГО Младеновац - 

Техничку документацију обезбедила је Техничка школа Младеновац, а одобрење за извођење радова је у 
поступку прибављања од стране Секретаријата за образовање и дечју заштиту, након чега ће бити створени 
услови да Секретаријат за инвестиције приступи спровођењу јавних набавки за избор извођача радова и 
пратеће услуге. Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) објекта је око 6.490м2, спратност П+2. Корисник 
за овај пројекат планира укупна средства у износу од 81.011.000 динара; 

Пeтa бeoгрaдскa гимнaзиja - сaнaциja фaсaдe. Фасада на објекту је под заштитом споменика, у лошем 
стању и корисник планира укупна средства у износу од 30.011.000 динара за спровођење поступка јавне 
набавке за извођење радова, вршење услуге стручног надзора и остале трошкове; 

У оквиру Програма 15 Опште услуге локалне самоуправе директни буџетски корисник планира плаћање по 
коначном обрачуну, а након потписивања Записника о коначном пријему од стране ЈКП Београдских електрана 
– преостала обавеза у складу са уговором са "ORACLE" Србија и Црна Гора Укупно планирана средства су 
1.200.000 динара; 

Секретаријат за инвестиције као учесник у Програму 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура планира 17 пројеката из области саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре.  

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 3.753.858.284 
динара. За реализацију овог програма обезбеђена су средства из извора 11 - Примања од иностраних 
задуживања. 

Буџетски корисник реализује следеће пројекте: 
Пројекат - Реконструкција Рузвелтове улице.и Мије Ковачевића. Реконструкција улица је завршена, 

опредељени износ од 257.870.722 динара, планира се предокончану ситуацију за стручни наадзор; 
Пројекат - Реконструкција Булевар oслобођења са уређењем Трга Славија - Реконструкција Трга и улице је 

завршена, расходи и издаци у износу од 473.416.884 динара планирани су за предокончану ситуацију за сручни 
надзор; 

Пројекат-  Реконструкције Краљице Марије, 27.марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана - Процењена 
вредност целог пројекта са израдом техничке документације, надзором, извођењем радова и пратећим 
трошковима износи 3.336.000.000 динара. Радови се финансирају из кредита ЕБРД (процењена вредност 
радова износи 2.500.000.000 динара), стручни надзор се финансира из средстава донације ЕБРД, док се 
израда техничке документације и пратећи трошкови финансирају средствима из буџета Града. Завршетак 
пројекта се очекује у 2019.години; 

Пројекат - Реконструкција и изградња улице Кнеза Милоша са изградњом подземне гараже - Процењена 
вредност целог пројекта са израдом техничке документације, надзором, извођењем радова и пратећим 
трошковима износи 2.546.986.875 динара. Радови се финансирају из кредита ЕБРД (процењена вредност 
радова износи 2.062.500.000 динара), стручни надзор се финансира из средстава донације ЕБРД, док се 
пратећи трошкови финансирају средствима из буџета Града. Секретаријат за инвестиције у 2018.години 
планира расходе и издатке за овај пројекат у укупном износу су 381.322.500 динара, Техничка документација ће 
бити завршена у фебруару 2018. године након чега се покреће јавна набавка за извођење радова; 

За Пројекат - Уређење и поплочавање отворених јавних простора укупно планирана средства Секретаријат 
за инвестиције планира покретање јавних набавки у 2018.години за  извођење радова,  стручни надзор и 
техничку контролу. Опредељена су средства у износу од 589.435.000 динара ( 14 локација ); 

За Пројекат Реконтрукција Трга Николе Пашића планирана су средства за пројектну документацију и 
покретање поступка јавне набавке за извођење радова у износу од 49.8300.000 динара; 



 

Секретаријат за инвестиције у 2018.години покреће нове пројекте: Реконструкција Главне улице у Земуну 
(28.560.000 динара), Реконструкција Таковске улице (22.260.000 динара), Реконструкција Кеј Ослобођења 
(16.747.500 динара), Реконструкција Београдске улице и Старине Новака ( 23.310.000 динара), Реконструкција  
улице Тадеуша Кошћушка и Париске  улице (40.530.000 динара) и Реконструкција  улице Булевар краља 
Александра (од Таковске до Рузвелтове) са гаражом (72.975.000 динара) и опредељује финансијска средства 
за израду пројектне документације и техничку контролу. Укупна средства за ове пројекте планирана су у износу 
од 204.382.500 динара. Покретање јавних набавки планирано је за јануар 2018. године; 

Пројекат Консултантске услуге за „Пројекат унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне 
инфраструктуре". На овом пројекту планирано је у 2018. години укупно 66.877.250 динара; 

Реконструкција Улице војводе Степе од Аутокоманде до окретнице на Бањици износ од 116.467.000 динара 
опредељен за предокончану ситуацију за извођење радова, обавезу плаћања ПДВ-а и услугу надзора;  

Набавка трамваја за ГСП Београд директни буџетски корисника планира средства из кредиту у износу од 
112.783.797 динара за плаћање по акредитиву за 1 трамвај, и за резервне делове у складу са Уговором о 
набавци трамваја са фирмом „CAF”,  

Саобраћајни мастер план (Смарт план), планирана су средства за извршавање обавеза по закљученом 
уговору, као и за измену и допуну Регионалног просторног плана административног подручја града Београда за 
потребе ажурирања Транспортног модела Београда у укупном износу од 1.292.006 динара; 

Секретаријат за инвестиције учествује у Програму 12 - Здравствена заштита и планира финансијска 
средства у укупном износу од 183.905.400 динара. 

Изградња новог крила објекта Дома здравља Обреновац, планирају се средства у износу од 162.036.600 
динара. Планира се доградња крила уз постојећи објекат (проширење педијатрије, хитног пријема, 
гинекологије) oko 1000м2 због преоптерећености капацитета Дома здравља. Директни буџетски опредељује 
средства већим делом из извора 13 - Нераспоређени вишак прихода за услугу стручног надзора и плаћање 
прикључака за инфраструктурно опремање објекта, 

Изградња објекта здравствене станице у Борчи ДЗ Палилула укупно планирана средства у износу од 
17.990.800 динара опредељена су за завршетак финансијске реализације уговора за израду техничку 
документације, техничку контролу, за плаћање прикључка на електродистрибутивну мрежу, као и за покретање 
поступка јавне набавке за извођење радова и стручни надзор чији се завршетак очекује у 2019.години , 

Изградња објекта здравствене станице Угриновци, Дом здравља Земун, у 2018.години планирају се 
расходи и издаци у узносу од 3.878.000 динара за  реализације уговора за израду техничку докумнетације, 
техничку контролу и остале трошкове, као и за покретање поступка јавне набавке за извођење радова и 
стручни надзор чији се завршетак очекује у 2019.години. 

Секретаријат за инвестиције као учесник у Програму 13 - Развој културе и информисања планира 15 

пројеката. Укупно планирани расходи и издаци за реализацију овог програма су 243.553.079 динара. 

Реконструкција и адаптација објекта Музеја града Београда - Музеја Младеновца, планирају се расходи и 
издаци у износу од 27.859.488 динара. Музеј Младеновца прибавио је техничку документацију и одобрење за 
извођење радова. Јавна набавка за избор извођача радова је заједничка а поступак је спровело Министарство. 
Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) 
објекта 312,22м2, спратност П+Пк. Уговор за извођење радова је потписан. Планирано је да извођач буде 
уведен у посао у првој половини јануара 2018. године; 

Пројекат - Санација платоа, приступног степеништа и тераса објекта Дечјег културног центра Београд – 

објекат је завршен, планирају се средства у износу од 2.640.792 динара за окончану ситуацију; 

Реконструкција објекта у Улици Ресавска број 40б и пренамена  у Музеј града Београда Потписивање 

уговора за израду техничке документације очекује се до краја 2017.године па се планирају средства у износу од 

18.923.800 динара; 

Климатизација, вентилација, микроклима, систем за стабилно гашење пожара и осветљење депоа објекта 

Историјског архива града Београда - Историјски архив Београда као установа културе у којој се чува посебно 

вредна архивска грађа од значаја за град Београд основан је 1946.г.одине. Имајући у виду непроцењиву 

вредност архивске грађе која се у депоу Историјског архива Београда чува, директни буџетски корисник за овај 

пројекат планира укупна средства 150.607.119 динара. У току је реализација уговора  за израду техничке 



 

документације, као и припрема документације за покретање поступка јавне набавке за извођење радова и 

стручни надзор; 

Реконструкција, санација и адаптација објекта Позоришта „Бошко Буха“, планирана средтства на 
апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти и  износе 8.081.000 динара и планирана су за покретање 
поступка јавне набавке за израду техничке документације и техничку контролу, 
За пројекте Уградња теретног лифта и система за климатиазцију и вентилацију у објекат Битеф Театра, 
Реконструкција Централне куле на Старом сајмишту, Изградња објекта градске галерије на Косанчићевом 
венцу, Главни пројекат реконструкције и доградњe објекта Стари двор, Санација, адаптација и реконструкција 
објекта Музеја афричке уметности и Доградња објекта  Историјског архива Београда, Секретаријат за 
инвестиције планира средства за пројектну документацију и техничку контролу.  

Уређење и стављање у функцију "Tашмајданских пећина", предметни простор представља важан сегмент 

културног и туристичког потенцијала. Укупно планирана средства опредељена за овај пројекат су 8.075.000 

динара; 

Реконструкција Шпанске куће, за пренамену урушеног објекта "Шпанске куће"  у нови галеријски простор 

смештен у реконструисаном објекту директни буџетски корисник планира расходе и издатке у износу од 

5.097.000 динара; 

Реконструкција и доградња објекта Југословенског драмског позоришта - Театар "Бојан Ступица", Објекат 
је у јако лошем стању, затворен 2015.године из безбедносних разлога на основу мера које је наложио МУП РС. 
У технолошком смислу не задовољава стандарде за сценску опрему и технику. Планирано је да установа 
поруши постојећи објекат, уради Идејно решење, геотехнички елаборат и урбанистички пројекат, а затим да 
Секретаријат за инвестиције спроведе процедуре јавних набавки за израду техничке документације. Планира 
се дорадња објекта, Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) око 1.200м2, спратности По+П+2. Објекат је 
у својини Града и планирају се средства у износу од 1.104.000 динара; 

Реконструкција и доградња објекта Малог позоришта"Душко Радовић", Објекат је завршен и предат 
надлежном директном буџетском кориснику; 

Секретаријат за инвестиције као учесник у Програму 2 - Комуналне делатности, планира следеће 
пројекте: 

Пројекат - Набавка и уградња јарбола са заставама. Планира се изградња јарбола висине 120 метара, у 
парку Ушће. На основу урађеног пројекта, Секретаријат за инвестиције спроводи поступак јавне набавке за 
уградњу јарбола. Укупно планирана средства за овај пројекат износе 234.325.289 динара; 
Секретаријат за инвестиције као учесник у Програму 14 - Развој спорта и омладине планира три пројекта. 
Средства за реализацију ових пројеката планирана су у укупном износу од 58.871.000 динара. 

Привођење намени СРЦ "Пионирски град" укупно планирана средства су 31.576.000 динара, се односе на 
израду претходне студије оправданости, урбанистичког пројекта и техничке документације за цео објекат; 

Београдска арена - Санација приступног степеништа и припадајућих платоа на источном и западном улазу, 
утврђено је да је неопходна је санација приступног степеништа и припадајућих платоа на источном и западном 
улазу Комбанк арене површине 1400м2. Техничку документацију ће израдити ЦИП на основу уговора о 
донацији који је закључен са Градом. Секретаријат за инвестиције ће спровести јавну набавку за избор 
извођача радова. Расходи и издаци за овај пројекат су 27.195.000 динара, очекује се завршетак пројекта до 
априла 2018 године. 
Реконструкција Краљеве и Главне трибине са надстрешницом на простору хиподрома у Београду, планиран 
износ од 100.000 динара; 



 

5.23. Секретаријат за управу 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 

Укупна 

средства 

0602 

Програм 15 - 

Опште услуге 

локалне 

самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште услуге локалне 

самоуправе 174.100.000,00 

    06020001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општинa 450.000,00 

    06020001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општинa 173.650.000,00 

      УКУПНО: 174.100.000,00 

 

Секретаријат за управу, као учесник Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе планира 
програмску активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, која произилази из 
надлежности овог буџетског корисника које су дефинисане Одлуком о Градској управи. 
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 174.100.000 
динара, од чега значајни расходи се односи на рад Градске изборне комисије у току спровођење редовних 
избора у 2018.години, планирају се средства за накнаде члановима Градске изборне комисије, рад у бирачком 
одбору и остале трошкове. Планирају се средства и за опремање бирачких места; 
Корисник планира и набавку извода из матичних књига и канцеларијског материјала за рад матичара, затим 
штампање билтена и Статистичког годишњака Београда. 
 

5.24. Служба за јавне набавке 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 
средства 

0602 

Програм 15 - 
Опште услуге 
локалне 
самоуправе 

0602 
Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе 56.005.000,00 

  
  

06020001 Функционисање локалне самоуправе и 
градских општинa 56.005.000,00 

      УКУПНО: 56.005.000,00 

 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки као учесник овог програма планира 

једну програмску активност која произилази из надлежности овог буџетског корисника које су дефинисане 
Одлуком о Градској управи града Београда. 
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 56.005.000 
динара, од чега: 

У оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планирано је 
56.005.000 динара. Од овог износа највећи део се односи на зараде, социјалне доприносе на терет 
послодавца, социјална давања запосленима као и за измирење обавеза према буџету РС, а на име умањења 
плата по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања код корисника јавних средстава (износ 48.111.000 динара). За трошкове дневница, 
превоза, смештаја, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за службена путовања у земљи и 
иностранству, планирано је 1.518.000 динара. Износ од 3.436.000 динара, планиран је за накнаде радно 
ангажованим лицама у Служби по уговору о привременим и повременим пословима, котизације за семинаре из 
области јавних набавки, издатке за стручне испите и трошкове вештачења. За покриће трошкова накнаде штете 
за повраћај таксе у процесу захтева за заштиту права понуђача опредељен је износ од 1.500.000 динара. Исти 
износ планиран је и за службена путовања. 
 
 
 



 

5.25. Служба за буџетску инспекцију 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 
средства 

0602 

Програм 15 - 
Опште услуге 
локалне 
самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе 40.105.000,00 

    06020001 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општинa 40.105.000,00 

      УКУПНО: 40.105.000,00 

 
Служба за буџетску инспекцију у овом програму планира једну програмску активност: Инспекцијски 

послови, која произилази из делокруга рада овог буџетског корисника. 
Укупни расходи које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 40.1 милион динара, 

од чега је највећи део, 31.5 милиона динара за плате и доприносе запослених, 3.5 милиона динара за текуће 
дотације по закону (у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата), а за 
стручне испите, усавршавање запослених и остале услуге по уговору 3.3 милиона  динара.  
 

5.26. Служба за интерну ревизију 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 
средства 

0602 

Програм 15 - 
Опште услуге 
локалне 
самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе 50.274.000,00 

    06020001 
Функционисање локалне самоуправе 
и градских општинa 50.274.000,00 

      УКУПНО: 50.274.000,00 

 
Служба за интерну ревизију у овом програму планира једну програмску активност: Функционисање локалне 

самоуправе и градских општинa, која произилази из делокруга рада овог буџетског корисника и за коју овај 
буџетски корисник планира у оквиру овог програма 50.2 милиона динара. Наведена средства највећим делом 
ће бити употребљена за плате, доприносе и социјална давања за запослене – 40.8 милиона динара, разне 
услуге по уговору – 3.9 милиона динара и текуће дотације по закону (у складу са Законом о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату плата) – 4.2 милиона динара.   
 
5.27. Канцеларија за младе 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 

средства 

1301 
Програм 14 - Развој 
спорта и омладине 1301 

Програм 14 - Развој спорта и 
омладине 56.500.000,00 

    13010005 Спровођење омладинске политике 35.810.000,00 

    13011015 Друштвена одговорност младих 1.400.000,00 

    13011016 Школа страних језика 990.000,00 

    13011017 Тренинг Центар 800.000,00 

    13011019 
Пројекти и сарадња са лок. 
канцеларијама за младе 3.000.000,00 

    13011020 БГ пракса и фондација 14.500.000,00 

      УКУПНО: 56.500.000,00 

 

Канцеларија за младе, у овом програму планира укупне расходе и издатке за 2018.годину у износу од 56,5 
милиона динара, и то за спровођење: 



 

- програмске активности „Спровођење омладинске политике“, за коју је опредељено 35,8 милиона 
динара.  

Планирана средства се у највећем делу односе на трошкове зарада запослених са 10,7 милиона 
динара.  

За инкубатор „Гнездо“ у пословној згради „Београђанка“, услед усељења 20 удружења планирано је 9,1 
милиона динара  за трошкове одржавања веб странице и трошкове бежичне мреже веб и мобилни „CLOUD“, 
закуп опреме, угоститељске услуге, услуге штампања, услуге рекламе и пропаганде, трошкове ангажовања 
запослених на основу уговора о повременим и привременим пословима, набавке поклона-статуе у оквиру 
реализације пројекта „Београдске звезде“, услуге истраживања јавног мњења, услуге израде стратегијског и 
акционог плана и трошкова дневница за службени пут у иностранство.  

Путовање делегације од 55 младих у Француску, Стразбур у посети Европском Парламенту, ради 
учешћа на Европском омладинском дугађају „“Euripean Youth Event – EYE2018“, финансираће се са 3,0 
милиона динара.  

Планирана су средства у износу од 0,4 милиона динара у сврху конкурисања за пројекте код амбасада, 
ЕУ фондова, ИПА фондова и др., за услуге професионалног консалтинга. 

Дотације републичком нивоу власти по основу смањења зарада за 10%, планиране су у износу од 1,0 
милион динара. 

Спровођење Јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва, планирано је да 
се спроведе средствима од 12,5 милиона динара. 

- пројекат „Друштвена одговорност младих“ има опредељена средства од 1,4 милиона динара, за 
потребе закупа простора у сврху одржавања београдског „Самита младих“, трошкова реализације пројекта „Дан 
младих“, кампање „Или возиш или пијеш“, кампање „НЕ – говору мржње“, кампање „Родна равноправност“,  
- за пројекат „Школа страних језика“ планирано је 0,9 милиона динара,  
- пројекат „Тренинг центар“ финансира се са 0,8 милиона динара,  
 - пројекат „Пројекти и сарадња са локалним Канцеларијама за младе“, износи 3,0 милиона динара, за 
имплементацију локалног Акционог плана за младе у циљу спровођења Националне стратегије за младе и 
локалних акционих планова општинских канцеларија за младе на територији града Београда. 
 - пројекат „БГ пракса и фондација“, износи 14,5 милиона динара, од којих за потребе помоћи младима у 
стицању неопходне професионалне праксе и радног искуства на основу потписивања Протокола о сарадњи 
града Београда и Универзитета у Београду и реализације пројекта „БГ пракса“, опредељено је 2,5 милиона 
динара. За Фондацију за младе таленте предвиђена су средства од 12,0 милиона динара, за пружање помоћи 
талентованим ученицима, студентима и особама до 30 година старости са подручја града Београда, у сврху 
набавке опреме, обезбеђивање учешћа на признатим такмичењима у иностранству, учешће на различитим 
образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и слично, у иностранству. 
 

5.28. Секретаријат за јавни превоз 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта Укупна средства 

0701 

Програм 07 - 
Организација 
саобраћаја и 
саобраћајна 
инфраструктура 0701 

Програм 07 - Организација 
саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 25.797.000.000,00 

    07010004 
Јавни градски и приградски превоз 
путника – Функција 451 24.822.978.000,00 

    07010004 
Јавни градски и приградски превоз 
путника – Функција 453 950.260.000,00 

    07010500 Ауто - такси превоз путника 23.762.000,00 

      УКУПНО: 25.797.000.000,00 

 
Секретаријат за јавни превоз као учесник овог програма планира две програмске активности које 

произилазе из надлежности овог буџетског корисника које су дефинисане Одлуком о Градској управи града 
Београда. 



 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 25.797.000.000 
динара (укључени сви извори финансирања), од чега: 

У оквиру програмске активности Јавни градски и приградски превоз путника (функција 451 – Друмски 
саобраћај и функција 453 – Железнички саобраћај), планирана су укупна средства у износу 25.773.238.000 
динара. За услуге превоза путника у јавном градском превозу у Београду, приградском и локалном превозу, у 
ноћном превозу путника (ЈКП ГСП ''Београд'' и приватни превозници), као и јавног градског железничког превоза 
путника, за Систем за наплату карата и управљање возилима (накнаде за уговорене обавезе према "Аpex 
solution technology D.O.O. Београд у процентуалном износу од 8,53% од укупног фактурисаног прихода) 
опредељена су средства у износу 17.450.004.400 динара, и то на апропријацији 423 – Услуге по уговору. На 
апропријацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама опредељено је укупно 
7.978.000.000 динара, од чега: за текуће субвенције у складу са Програмом пословања ЈКП ГСП ''Београд'' 
издвојено је 6.734.000.000 динара а месечна динамика исплате утврђује се у складу са Закључцима 
Градоначелника, док је за капиталне субвенције издвојено 1.244.000.000 динара, а средства су намењена за 
извршену набавку 200 нископодних зглобних аутобуса (1.200.000.000 динара) и на набавку 10 нових 
нископодних соло аутобуса путем финансијског лизинга (44.000.000 динара) у складу са планираним 
Програмом пословања ЈКП ГСП „Београд“. У оквиру апропријације 485 – Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа, планиран је износ од 214.812.080 динара и односи се на плаћање накнаде 
по очекиваној пресуди суда за извршене услуге превоза за новембар и децембар 2017. године, као и обавезе у 
2018. години. За грађевинску адаптацију саобраћајних површина, стајалишта и окретница ЈП, за набавку и 
монтажу стајалишних надстрешница, планирана су укупна средства у износу од 75.619.520 динара и то на 
апропријацији 511 – Зграде и грађевински објекти. 

У оквиру програмске активности Ауто – такси превоз путника, планирана су средства у износу 23.762.000 
динара и предвиђена су за обављање редовних активности ауто – такси превоза путника. 
 

5.29. Секретаријат за јавне приходе 
 

Програм Назив програма Шифра Назив програмске ак./пројекта 
Укупна 

средства 

0602 
Програм 15 - Опште услуге 
локалне самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште услуге 
локалне самоуправе 38.550.000,00 

    06020500 
Администрирање изворних 
прихода локалне самоуправе 38.550.000,00 

      УКУПНО: 38.550.000,00 

 
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 38,5 

милиона динара. 
У оквиру програмске активности „Администрирање изворних јавних прихода локалне самоуправе“, у највећем 
износу и то са 33,1 милион динара, финансирају се обавезе према ЈКП „ Инфостан и технологије“ у складу са 
уговором о пружању услуга наплате јавних прихода. Средства од 3,6 милиона динара, опредељена су за 
спровођење поступка јавне набавке рачунарске опреме. Трансферна средства општинама од 1,0 милион 
динара предвиђена су за потребе адаптације неусловних простора у којима обављају делатност одељења 
Секретаријата за јавне приходе. Средства од 0,5 милиона динара, планирана су услед могућих трошкова по 
основу донетих пресуда у парничним поступцима које води Секретаријат за јавне приходе у поступку стечаја 
привредних субјеката према поднетим пријавама потраживања. За расходе у поступку принудне наплате, 
ангажовање сведока и заступника по службеној дужности и оглашавање, планирано је 0,3 милиона динара. 

 


