
 
 

  НАЦРТ 
 

О  Д  Л  У  К  A  
О  Б У Џ Е Т У  Г Р А Д А  Б Е О Г Р А Д А  

 З А  2 0 1 9 .  Г О Д И Н У  
 

 Обрађивач: Секретаријат за финансије 
 

  За тачност података садржаних у 
материјалу, поступање у складу са 
законом и другим прописима и 
законитост предложеног решења, 
одговоран је  
 

      в.д.заменика начелника Градске  
                       Управе -  секретара Секретаријата: 

Татјана Миливојевић 

 Предлагач: Градско веће града Београда 
 

               Разматра и усваја:    Скупштина града Београда 
 

Б е о г р а д 
Децембар, 2018. године



Скупштина града Београда, на седници одржаној ___. децембра 2018. године, на основу чл. 6. ст. 2., 
чл. 43. ст. 1. и чл. 47. ст. 2. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), 
чл. 32. тач. 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16 – др.закон и 47/18), чл. 101. ст. 1. и 2. и чл. 31. тач. 2. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16-одлука УС), чл.12. тач. 2. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон), донела је 

 
 
 

О Д Л У К У 
О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

I   ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
Буџет града Београда за 2019. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од: 

 

у дин.
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварена по основу продаје 
нефинансијске имовине 97.280.796.705

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 92.537.121.705
 - текући приходи буџета укључујући и донације 91.313.855.205
 - приходи од продаје добара и услуга установа - индиректних буџетских 
корисника 1.223.266.500

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4.743.675.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 106.343.226.020
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 86.927.296.918
 - текући буџетски расходи укључујући и донације 85.788.791.682
 - расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских 
корисника 1.138.505.236

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 19.415.929.102
- текући буџетски издаци са донацијама 19.331.167.838
- издаци из прихода од продаје добара и услуга установа - индиректних 
буџетских корисника 84.761.264

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ -9.062.429.315
Издаци за набавку финансијске имовине 
Примања од продаје финансијске имовине 5.000.000
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -9.057.429.315
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине 0
Примања од задуживања 2.435.800.400
Процењени суфицит (неутрошена средства) из претходних година 10.377.589.415
Издаци за отплату главнице дуга 3.755.960.000
Издаци за набавку финансијске имовине 500
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 9.057.429.315



Средства на консолидованом рачуну трезора града Београда утврђују се у Рачуну прихода и примања, 
расхода и издатака, у следећим износима: 

 
 

у дин.

ОПИС ЕКОНОМСКА 
КЛАСИФИКАЦИЈА

  БУЏЕТ ЗА I-XII
 2019. год.

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 98.498.330.605
1 Текући приходи 7 91.313.855.205

1.1. Уступљени приходи 7 46.056.217.271
Порез на доходак грађана 7111 39.227.243.809
Порез на наслеђе и поклон 7133 228.173.152
Порез на пренос апсолутних права 7134, 7136 3.662.802.183
Накнаде : 7145,741,742 1.195.331.558
 - Накнада за промену намене и закуп пољопривредног 741522, 714543 47.000.000
 - Нaкнаде за загађивање животне средине 7145 1.139.011.843
 - Нaкнада по основу конверзије права коришћења грађевинског 
земљишта у право својине 7421 5.500.000
 - Нaкнада за коришћење шума и шумског земљишта 741526 3.819.715
Такса за озакоњење објеката 7422 400.000.000
Трансфер од вишег нивоа власти 7331 1.042.666.569
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 743324 300.000.000

1.2. Изворни приходи 7 45.257.637.934
Порез на имовину 711147, 713 14.223.000.000
Локалне комуналне таксе 714, 716, 741,742 2.300.000.000
Локалне административне таксе 742241 165.000.000
Боравишна такса 714552 408.500.000
Накнаде : 714, 741, 742 1.074.500.000
 - Накнада за заштиту  и унапређивање животне средине 714562 735.000.000
 - Накнада за коришћење грађевинског земљишта 741534 39.500.000
 - Накнада за уређивање грађевинског земљишта 742253 300.000.000
Допринос за уређивање грађевинског земљишта 741538 5.700.000.000
Закуп непокретности у градској својини 7421 2.507.817.972
Закуп грађевинског земљишта 742143, 742153 250.000.000
Приходи које својом делатношћу оствари Градска  управа 742 140.000.000
Приходи за боравак деце у предшколским установама 7421 2.364.478.061
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 1.000.900.000
Новчане казне 743 318.800.000
Текуће донације и трансфери 731,732 778.000
Капиталне донације и трансфери 731,732 74.153.901
Приходи од закупнине за стан у градској својини 7451 26.710.000
Део добити јавног предузећа 745143 5.600.000.000
Остали приходи 742, 743, 745 9.100.000.000
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772 3.000.000

2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 4.743.675.000
3 Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 9 2.440.800.400
II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 10.377.589.415
1 Пренета средства из претходне године 10.377.589.415
III СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ УСТАНОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 1.223.266.500

1 Приходи од продаје добара и услуга индиректних 
буџетских корисника 1.223.266.500
УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II+III) 110.099.186.520

2



Средства на консолидованом рачуну трезора града Београда утврђују се према економској 
класификацији и по изворима финансирања, у следећим износима: 

у дин

01 04   05 - 08
Остали 
извори Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8
5001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5104) 89.195.356.735 1.223.266.500 2.118.498.470 4.743.675.000 97.280.796.705
5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 89.195.356.735 1.223.100.000 2.118.498.470 0 92.536.955.205
5003 710000 ПОРЕЗИ 61.614.360.087 0 0 0 61.614.360.087
5004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 39.231.043.809 0 0 0 39.231.043.809
5005 711100 Порези на доходак  и капиталне добитке које 

плаћају физичка лица 39.231.043.809 39.231.043.809
5010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 18.110.175.335 0 0 0 18.110.175.335
5011 713100 Периодични порези на непокретности 14.219.200.000 14.219.200.000
5013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 228.173.152 228.173.152
5014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 3.662.784.323 3.662.784.323
5016 713600 Други периодични порези на имовину 17.860 17.860
5017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 3.222.668.443 0 0 0 3.222.668.443
5020 714400 Порези на појединачне услуге 83.160.000 83.160.000

5021 714500 Порези на употребу добара и на дозволу да се 
добра употребљавају или делатности обављају 3.139.508.443 3.139.508.443

5030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 1.050.472.500 0 0 0 1.050.472.500
5031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, 

односно предузетници 1.050.472.500 1.050.472.500
5057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0 0 1.117.598.470 0 1.117.598.470
5061 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 0 0 74.931.901 0 74.931.901
5062 732100 Текуће донације од међународних организација 778.000 778.000
5063 732200 Капиталне донације од међународних 

организација 74.153.901 74.153.901
5064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 0 0 1.042.666.569 0 1.042.666.569
5065 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 0 1.042.666.569 1.042.666.569
5067 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 27.577.996.648 1.223.100.000 1.000.900.000 0 29.801.996.648
5068 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 6.099.840.615 0 0 0 6.099.840.615
5072 741400 Приход од имовине који припада имаоцима 

полиса осигурања 150.000 150.000
5073 741500 Закуп непроизведене имовине 6.099.690.615 6.099.690.615
5075 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 6.132.821.033 0 0 0 6.132.821.033
5076 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа 

од стране тржишних организација  5.127.796.033 5.127.796.033
5077 742200 Таксе 865.025.000 865.025.000
5078 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше 

државне нетржишне јединице 140.000.000 140.000.000
5080 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 638.895.000 0 0 0 638.895.000
5083 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 618.800.000 618.800.000
5084 743400 Приходи од пенала 75.000 75.000
5086 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од 

одузете имовинске користи 20.020.000 20.020.000

Озна
ка 
ОП

Број 
конта Опис

План  прихода и примања за 2019. годину по изворима 
финансирања

3



 
 

 
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице по 

појединачној намени, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака,  у следећим 
износима: 

01 04   05 - 08 Остали 
извори 

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8
5087 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 0 0 1.000.900.000 0 1.000.900.000
5088 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 1.000.900.000 1.000.900.000
5090 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 14.706.440.000 1.223.100.000 0 0 15.929.540.000
5091 745100 Мешовити и неодређени приходи 14.706.440.000 1.223.100.000 15.929.540.000
5092 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 3.000.000 0 0 0 3.000.000
5095 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 3.000.000 0 0 0 3.000.000
5096 772100 Меморандумске ставке  за рефундацију расхода 

из претходне године 3.000.000 3.000.000
5104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 0 166.500 0 4.743.675.000 4.743.841.500
5105 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 0 166.500 0 4.743.525.000 4.743.691.500
5106 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 0 166.500 0 4.743.025.000 4.743.191.500
5107 811100 Примања од продаје непокретности 0 166.500 4.743.025.000 4.743.191.500
5108 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 500.000 500.000
5109 812100 Примања од продаје покретне имовине 500.000 500.000
5112 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  ЗАЛИХА 0 0 150.000 150.000
5117 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ 0 150.000 150.000
5118 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 0 150.000 150.000
5129 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 2.440.800.400 2.440.800.400
5130 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 0 0 0 2.435.800.400 2.435.800.400
5141 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА 0 0 0 2.435.800.400 2.435.800.400
5144 912300 Примања од задуживања  код мултилатералних 

институција 2.435.800.400 2.435.800.400
5149 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 0 0 0 5.000.000 5.000.000
5150 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0 0 5.000.000 5.000.000
5156 921600 Примања од отплате кредита датих физичким 

лицима и домаћинствима у земљи 5.000.000 5.000.000
5169 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 89.195.356.735 1.223.266.500 2.118.498.470 7.184.475.400 99.721.597.105
5170 Пренета средства из претходног периода 10.377.589.415 10.377.589.415
5171 Укупна средства распоређена по Одлуци о 

буџету града Београда за 2019. годину 89.195.356.735 1.223.266.500 2.118.498.470 17.562.064.815 110.099.186.520

Озна
ка 
ОП

Број 
конта Опис

План  прихода и примања за 2019. годину по изворима 
финансирања
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у дин.
Ек. клас. ОПИС Укупна средства

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 86.927.296.918
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 12.412.380.083

411 Плате и додаци запослених 9.958.639.779
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.744.455.404
413 Накнаде у натури 415.712.534
414 Социјална давања запосленима 132.195.274
415 Накнаде трошкова за запослене 33.768.824
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 127.608.268

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 53.445.582.479
421 Стални трошкови 4.288.809.160
422 Трошкови путовања 146.943.488
423 Услуге по уговору 29.417.507.910
424 Специјализоване услуге 8.345.273.837
425 Текуће поправке и одржавање 9.290.156.332
426 Материјал 1.956.891.752

44 ОТПЛАТА КАМАТА 996.435.200
441 Отплата домаћих камата 21.500.000
442 Отплата страних камата 935.900.000
444 Пратећи трошкови задужења 39.035.200

45 СУБВЕНЦИЈЕ 2.227.365.579
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 2.091.515.579
454 Субвенције приватним предузећима 135.850.000

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.486.542.147
463 Трансфери осталим нивоима власти 6.872.884.047
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 589.192.000
465 Остале дотације и трансфери 1.024.466.100

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 5.185.236.774
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.185.236.774

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 3.673.873.812
481 Дотације невладиним организацијама 1.392.017.604
482 Порези, обавезне таксе,  казне пенали и камате 704.358.042
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.352.005.758
485 Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних органа 225.492.408

49 РЕЗЕРВЕ 499.880.844
499 Средства резерве 499.880.844

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 19.415.929.102
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 18.580.365.082

511 Зграде и грађевински објекти 16.123.346.528
512 Машине и опрема 1.583.993.063
513 Остале некретнине и опрема 34.088.480
515 Нематеријална имовина 838.937.011

52 ЗАЛИХЕ 32.339.999
523 Залихе робе за даљу продају 32.339.999

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 803.224.021
541 Земљиште 803.224.021

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 3.755.960.500
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 3.755.960.000

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 525.960.000
612 Отплата главнице страним кредиторима 3.230.000.000

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 500
621 Набавка домаће финансијске имовине 500

УКУПНО 110.099.186.520
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Примања од задуживања и примања од продаје финансијске имовине, неутрошена средства 
из претходних година и издаци за отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у 
следећим износима: 

  
 
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице, по 

функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима: 

 

у дин.
ОПИС Износ

Нето финансирање 9.062.429.315
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 2.440.800.400
        Примања од продаје финансијске имовине 5.000.000
        Примања од задуживања 2.435.800.400
Пренета средства из ранијих година 10.377.589.415
Процењени суфицит (неутрошена средства) из претходних година 10.377.589.415
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 3.755.960.500
Издаци за набавку финансијске имвине 500
Издаци за отплату главнице примљених кредита 3.755.960.000
            Отплата главнице домаћим кредиторима 525.960.000
            Отплата главнице страним кредиторима 3.230.000.000

у дин.
Функционална 
класификација ОПИС Укупна средства

100 Опште јавне услуге 13.141.552.804
111 Извршни и законодавни органи 341.063.415
112 Финансијски и фискални послови 111.506.410
130 Опште услуге 5.776.563.480
132 Опште услуге планирања и статистике 430.000
133 Остале опште услуге 484.699.315
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 1.676.430.184
170 Трансакције јавног дуга 4.750.860.000
200 Одбрана 20.905.000
220 Цивилна одбрана 20.905.000
300 Јавни ред и безбедност 125.245.040
330 Судови 125.245.040
400 Економски послови 41.790.897.109
410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада 108.000.000
411 Општи економски и комерцијални послови 822.664.000
421 Пољопривреда 251.487.550
436 Остала енергија 266.340.000
451 Друмски саобраћај 37.700.572.559
453 Железнички саобраћај 1.556.500.000
473 Туризам 1.070.333.000
490 Економски послови некласификовани на другом месту 15.000.000
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице, по 

програмској класификацији, утврђују се у следећим износима: 

Функционална 
класификација ОПИС Укупна средства

500 Заштита животне средине 1.579.916.512
510 Управљање отпадом 605.283.668
520 Управљање отпадним водама 453.586.461
530 Смањење загађености 94.120.297
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 274.051.064
550 Заштита животне средине 146.166.274
560 Заштита животне средине некласификоване на другом месту 6.708.748
600 Послови становања и заједнице 18.636.353.807
610 Стамбени развој 1.462.701.000
620 Развој заједнице 13.671.679.256
630 Водоснабдевање 289.301.539
640 Улична расвета 3.046.828.725
660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 165.843.287
700 Здравство 1.235.305.026
740 Услуге јавног здравства 1.235.305.026
800 Рекреација, спорт, култура и вере 5.933.272.960
810 Услуге рекреације и спорта 1.068.195.224
820 Услуге културе 4.865.077.736
900 Образовање 23.002.743.659
911 Предшколско образовање 16.578.791.851
912 Основно образовање 4.206.539.733
920 Средње образовање 2.127.412.075
950 Образовање које није дефинисано нивоом 90.000.000
000 Социјална заштита 4.632.994.603
010 Болест и инвалидност 33.975.000
040 Породица и деца 1.403.250.210

070
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на 
другом месту 3.173.097.993

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 22.671.400
УКУПНО: 110.099.186.520
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Члан 2. 
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 9.062.429.315 динара, за 

отплату главнице по основу дуга домаћим и страним кредиторима у износу од 3.755.960.000 динара и 
за набавку финансијске имовине у износу од 500 динара из члана 1. ове Одлуке, у укупном износу од 
12.818.389.815 динара, планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје финансијске 
имовине у износу од 5.000.000 динара, примања од задуживања у износу од 2.435.800.400 динара и из 
процењеног суфицита из претходних година у износу од 10.377.589.415 динара.  

 
Члан 3. 

 Град Београд планира да у 2019. години повуче средства кредита од иностраних банака у 
износу од  2.435.800.400 динара  (20.332.224 ЕУР)  за следећe пројекте: 

 
 

Члан 4. 
 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021. годину исказују се у 
следећем прегледу: 

у дин.
Шифра 

програма Назив програма Износ

1101 Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање 9.707.686.543
1102 Програм 2 - Комуналне делатности 8.994.167.264
1501 Програм 3 - Локални економски развој 108.000.000
1502 Програм 4 - Развој туризма 1.070.333.000
0101 Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој 251.487.550
0401 Програм 6 - Заштита животне средине 1.579.916.512
0701 Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 39.257.072.559
2001 Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање 16.578.791.851
2002 Програм 9 - Основно образовање и васпитање 4.206.539.733
2003 Програм 10 - Средње образовање и васпитање 2.127.412.075
0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита 4.657.994.603
1801 Програм 12 - Здравствена заштита 1.235.305.026
1201 Програм 13 - Развој културе и информисања 5.090.446.236
1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине 1.223.009.294
0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 13.580.660.859
2101 Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе 164.523.415
0501 Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 265.840.000

УКУПНО: 110.099.186.520

Дин. €

1

Пројекат за изградњу моста на Ади и 
приступних рампи, набавка 30 нових 
трамваја, реконструкција трамвајских 
шина и обнављање главних градских 
булевара

EBRD Секретаријат за инвестиције 235.740.400 1.967.783

2
Пројекат за реконструкцију улице 
Краљице Марије, 27. марта, Џорџа 
Вашингтона, Цара Душана

EBRD Секретаријат за инвестиције 2.200.060.000 18.364.441

СВЕГА 2.435.800.400 20.332.224

Ред.
бр. Назив пројекта Банка Носилац пројекта -  буџетски 

корисник
Износ

8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 03 Секретаријат за 

опште послове
0602 06020001 1.1. Радови на санацији дворишне фасаде и 

реконструкцији громобранске инсталације на 
објекту Тиршова бр. 1

350.000 0 0

01- Приходи из буџета 350.000 0 0
0602 06020001 1.2. Санација дворишне фасаде објекта на Тргу 

Николе Пашића бр. 6
1.100.000 0 0

01- Приходи из буџета 1.100.000 0 0
0602 06020001 1.3. Радови на усклађивању пословних објеката 

ГУ са плановима заштите од пожара
3.300.000 0 0

01- Приходи из буџета 3.300.000 0 0
0602 06020001 1.4. Санација равног крова на објекту Краљице 

Марије бр. 1
3.900.000 0 0

01- Приходи из буџета 3.900.000 0 0
0602 06020001 1.5. Адаптација сутеренског простора у објекту 

Тиршова бр. 1
7.100.000 0 0

01- Приходи из буџета 7.100.000 0 0
0602 06020001 1.6. Радови на адаптацији сала у сутерену 

објекта 27. марта 43-45 за потребе 
формирања архивског простора

9.200.000 0 0

01- Приходи из буџета 9.200.000 0 0
0602 06020001 1.7. Реконструкција напајања електричном 

енергијом објекта Градске управе у улици 
Краљице Марије бр. 1

25.500.000 0 0

01- Приходи из буџета 25.500.000 0 0
0602 06020001 1.8. Замена разводних електроормана у објекту 

27. марта бр. 43-45
3.600.000 0 0

01- Приходи из буџета 3.600.000 0 0
0602 06020001 1.9. Израда и уградња улазних врата за 

радионицу - перионицу
600.000 0 0

01- Приходи из буџета 600.000 0 0
0602 06020001 1.10. Радови на реконструкцији централног

расхладног постројења за пословни "Блок 
27. март" са заменом расхладног агрегата -
чилера у заједничкој подстаници

6.200.000 0 0

01- Приходи из буџета 6.200.000 0 0
0602 06020001 1.11. Отклањање недостатака у системима ПП 

заштите  у објекту 27. марта бр. 43-45
1.300.000 0 0

01- Приходи из буџета 1.300.000 0 0
0602 06020001 1.12. Реконструкција нужног и паничног

осветљења у објекту Краљице Марије бр. 1
15.300.000 0 0

01- Приходи из буџета 15.300.000 0 0
0602 06020001 1.13. Радови на замени врата на пословном

објекту  Градске управе у 27. марта бр. 43-45 

3.000.000 0 0

01- Приходи из буџета 3.000.000 0 0
0602 06020001 1.14. Реконструкција лифта у Тиршовој бр. 1 4.200.000 0 0

01- Приходи из буџета 4.200.000 0 0
0602 06020001 1.15. Реконструкција система за компензацију у 

објекту ГУ 27. марта 43-45
3.000.000 0 0

01- Приходи из буџета 3.000.000 0 0
0602 06020001 1.16. Прилагођавање лифтова у објектима ГУ 

особа са посебним потребама
3.600.000 0 0

Ре
дн

и б
ро

ј
Ра

зд
ео

2021
Назив капиталног пројекта

Ст
ав

каНазив директног 
буџетског корисникаГл

ав
а Износ

20202019Пр
ог

ра
м

Шифра ПА / 
Пројекат
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ре
дн

и б
ро

ј
Ра

зд
ео

2021
Назив капиталног пројекта

Ст
ав

каНазив директног 
буџетског корисникаГл

ав
а Износ

20202019Пр
ог

ра
м

Шифра ПА / 
Пројекат

01- Приходи из буџета 3.600.000 0 0
0602 06020001 1.17. Радови на системима климатизације 2.700.000 0 0

писарнице на Тргу Николе Пашића бр. 6 
01- Приходи из буџета 2.700.000 0 0

0602 06020001 1.18. Замена мерно спојне ћелије у трафостаници 
Тиршова  бр. 1

1.300.000 0 0

01- Приходи из буџета 1.300.000 0 0
0602 06020001 1.19. Извођење локалних рачунарских мрежа за

потребе Градске управе града Београда

12.000.000 0 0

01- Приходи из буџета 12.000.000 0 0
0602 06020001 1.20. Стручни надзор 4.300.000 0 0

01- Приходи из буџета 4.300.000 0 0
0602 06020001 1.21. Пројектна документација 7.800.000 0 0

01- Приходи из буџета 7.800.000 0 0
0602 06020001 1.22. Набавка уградне опреме (полице за архиве, 

плакари)
1.800.000 0 0

01- Приходи из буџета 1.800.000 0 0
0602 06020001 1.23. Куповина рачунарске опреме 27.000.000 0 0

01- Приходи из буџета 27.000.000 0 0
0602 06020001 1.24. Проширење постојећег STORAGE на 

локацији Тиршова бр. 1
18.000.000 0 0

01- Приходи из буџета 18.000.000 0 0
0602 06020001 1.25. Проширење постојећег STORAGE на 

локацији 
4.800.000 0 0

01- Приходи из буџета 4.800.000 0 0
0602 06020001 1.26. Куповина штампача 4.840.000 0 0

01- Приходи из буџета 4.840.000 0 0
0602 06020001 1.27. А3 линијски штампач на захтев Инфостана 2.160.000 0 0

01- Приходи из буџета 2.160.000 0 0
0602 06020001 1.28. Активна мрежна опрема за замену L2/L3 

мрежне опреме на локацијама Градске 
управе града Београда за потребе 
Инфостана 

180.000.000 0 0

09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине

64.000.000 0 0

13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година

116.000.000 0 0

0602 06020001 1.29. Активна мрежна опрема за повезивање 
локација Градске управе оптичким везама за 
потребе Инфостана 

36.000.000 264.000.000 0

01- Приходи из буџета 0 264.000.000 0
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 36.000.000 0 0

0602 06020001 1.30. Надоградња Cisco централе у Краљице 
Марије бр. 1

3.000.000 0 0

01- Приходи из буџета 3.000.000 0 0
0602 06020001 1.31.

Надоградња постојећег система  даљинског 
очитавања калориметара за објекте ГУ 
прикључене на даљински систем грејања  
ЈКП Београдске електране

720.000 0 0

01- Приходи из буџета 720.000 0 0

10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ре
дн

и б
ро

ј
Ра

зд
ео

2021
Назив капиталног пројекта

Ст
ав

каНазив директног 
буџетског корисникаГл

ав
а Износ

20202019Пр
ог

ра
м

Шифра ПА / 
Пројекат

0602 06020001 1.32. Набавка уграђене опреме (уређај за 
климатизацију и др.)

510.000 0 0

01- Приходи из буџета 510.000 0 0
0602     06020001    1.33.          Компјутерски софтвер 1.000.000 0 0

01- Приходи из буџета 1.000.000 0 0
0602 06020001 1.34. Обнављање ЕА уговора за набавку Microsoft 

лиценци
65.000.000 68.500.000 47.000.000

01- Приходи из буџета 65.000.000 68.500.000 47.000.000
464.180.000 332.500.000 47.000.000

01- Приходи из буџета 248.180.000 332.500.000 47.000.000
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 100.000.000 0 0
13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 116.000.000 0 0

464.180.000 332.500.000 47.000.000
2 06 Секретаријат за 

комуналне и 
стамбене послове

0401 04010004 2.1. Санација и адапација/реконструкција 
канализационе мреже у јавној својини  града 
Београда-Банатска улица-ГО Земун, XI 
Крајишке дивизије

46.922.803 0 0

01- Приходи из буџета 46.922.803 0 0
0401 04010004 2.2. Санација и адапација/реконструкција 

канализационе мреже у јавној својини  града 
Београда-Топличин венац-ГО Стари Град, 
Скадарска улица- ГО Стари Град, Петра 
Зрињског-ГО Земун, блок улица-Симина, 
Страхињића бана и Емилијана Јоксимовића-
ГО Стари град

56.610.658 0 0

01- Приходи из буџета 56.610.658 0 0
1102 11020003 2.3. Изградња фонтана (сквер ул. Делиградска 

Тиршова, сквер ул. Палмотићева и Џ. 
Вашингтона,  сквер ул.  Рузвелтова, Кнез 
Данила и Далматинске, сквер ул. 
Милешевска и Цара Николаја, кружни ток 
Нови Београд и др.)

25.000.000 50.000.000 0

01- Приходи из буџета 25.000.000 50.000.000 0
1102 11020008 2.4. Санација, реконструкција и адаптација 

водоводне мреже у јавној својини града 
Београда - Балканска улица-ГО Савски 
венац, Шафарикова улица-ГО Стари Град

3.720.000 0 0

01- Приходи из буџета 3.720.000 0 0
1102 11020008 2.5. Санација, реконструкција и адаптација 

водоводне мреже у јавној својини града 
Београда -Топличин венац-ГО Стари Град, 
Скадарска улица-ГО Стари Град, ул. Браће 
Јерковић-ГО Вождовац

62.596.664 0 0

01- Приходи из буџета 62.596.664 0 0
1101 11010003 2.6. Стамбени простори за потребе расељавања - 

програм уређивања и доделе грађевинског 
земљишта

7.126.905 20.140.000 81.544.000

01- Приходи из буџета 6.725.905 20.140.000 81.544.000

09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 401.000 0 0

1101 11010003 2.7. Путеви, мостови, надвожњаци и тунели - 
програм уређивања и доделе грађевинског 
земљишта

4.276.782.624 6.310.728.389 7.464.427.444

01- Приходи из буџета 1.413.569.529 2.905.321.011 3.809.109.201
08-Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

1.000.000.000 0 0

Свега за раздео:

СВЕГА: 
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09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 1.863.213.095 3.405.407.378 3.655.318.243

1101 11010003 2.8. Водовод - програм уређивања и доделе 
грађевинског земљишта

246.689.226 772.296.344 893.625.080

01- Приходи из буџета 200.860.355 772.296.344 893.625.080
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 45.828.871 0 0

1101 11010003 2.9. Канализација - програм уређивања и доделе 
грађевинског земљишта

794.195.812 1.463.693.479 1.661.020.000

01- Приходи из буџета 676.098.757 1.463.693.479 1.661.020.000
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 118.097.055 0 0

1101 11010003 2.10. Јавне слободне и зелене површине, гробља - 
програм уређивања и доделе грађевинског 
земљишта

89.510.142 249.624.918 166.440.000

01- Приходи из буџета 54.480.360 249.624.918 166.440.000
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 35.029.782 0 0

1101 11010003 2.11. Припремање грађевинског земљишта  - 
програм уређивања и доделе грађевинског 
земљишта

669.293.868 676.120.806 589.059.264

01- Приходи из буџета 353.702.053 676.120.806 589.059.264
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 315.591.815 0 0

1101 11010003 2.12. Прибављање грађевинског земљишта - 
програм уређења и доделе грађевинског 
земљишта

694.440.471 1.354.050.000 1.199.800.000

01- Приходи из буџета 629.439.471 1.354.050.000 1.182.118.243
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 60.001.000 0 17.681.757

12-Примања од отплате датих кредита и 
продаје финансијске имовине 5.000.000 0 0

1101 11010003 2.13. Изградња објеката предшколског 
образовања - програм изградње објеката 
предшколског образовања

200.000.000 921.000.000 0

01- Приходи из буџета 200.000.000 921.000.000 0
7.172.889.173 11.817.653.936 12.055.915.788

01- Приходи из буџета 3.729.726.555 8.412.246.558 8.382.915.788
08-Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 1.000.000.000 0 0
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 2.438.162.618 3.405.407.378 3.673.000.000
12 - Примања од отплате датих кредита и 
продаје финансијске имовине 5.000.000 0 0

7.172.889.173 11.817.653.936 12.055.915.788
3 08 Секретаријат за 

саобраћај
0701 07010002 3.1. Постављање саобраћајне сигнализације на 

уличној мрежи у Београду, 
обележавање зона школа, Изградња и 
обележавање паркинга и гаража 

229.600.000 0 0

01- Приходи из буџета 229.600.000 0 0
0701 07010002 3.2. Периодично одржавање улица и општинских 

путева
89.500.000 0 0

01- Приходи из буџета 89.500.000 0 0
0701 07010002 3.3. Техничка контрола новосемафоризованих 

раскрсница
7.000.000 7.000.000 7.000.000

01- Приходи из буџета 7.000.000 7.000.000 7.000.000
0701 07010002 3.4. Израда саобраћајних,грађевинских и електро 

пројеката за техничко регулисање 
саобраћаја

20.000.000 10.000.000 0

01- Приходи из буџета 20.000.000 10.000.000 0
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0701 07010002 3.5. Куповина и уградња семафорских уређаја 20.000.000 23.000.000 0

01- Приходи из буџета 20.000.000 23.000.000 0
0701 07010002 3.6. Постављање система јавних бицикала на 

територији града Београда
105.000.000 135.000.000 120.000.000

01- Приходи из буџета 105.000.000 135.000.000 120.000.000
0701 07010002 3.7. Набавка опреме, пројектовање и 

успостављање система за адаптибилно 
управљање светлосном саобраћајном 
сигнализацијом у Београду - ПРВА ФАЗА

280.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000

01- Приходи из буџета 280.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000
0701 07010002 3.8. Набавка опреме за контролу приступа 

семафорским уређајима
15.000.000 15.000.000 0

01- Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000 0
0701 07010002 3.9. Набавка софтвера и лиценци Autocad 4.000.000 0 0

01- Приходи из буџета 4.000.000 0 0
0701 07010002 3.10. Израда катастра саобраћајне сигнализације 

друга фаза
20.000.000 32.000.000 0

01- Приходи из буџета 20.000.000 32.000.000 0
790.100.000 1.482.000.000 1.387.000.000

01 - Приходи из буџета 790.100.000 1.482.000.000 1.387.000.000
790.100.000 1.482.000.000 1.387.000.000

4 09 Секретаријат за 
заштиту животне 
средине

0401 04010001 4.1. Пројекат „Плаво-зелени коридори - 
Истраживање могућности ревитализације 
слива потока Пречица и околних шумских 
површина“

2.634.000 0 0

01- Приходи из буџета 2.634.000 0 0
0401 04010001 4.2. Пројекат "Типологија предела за потребе 

одрживог развоја Београда у складу са 
принципима Европске конвенције о 
пределима"

6.060.000 5.850.000 0

01- Приходи из буџета 6.060.000 5.850.000 0
0401 04010001 4.3. Пројекат „Примена адаптивних мера у 

прилагођавању шумских екосистема 
климатским променама на подручју града 
Београда“

4.140.000 0 0

01- Приходи из буџета 4.140.000 0 0
0401 04010001 4.4 Пројекат ревитализације језера на 

локалитету Трешња постављањем система 
плутајућих острва

7.321.200 6.948.000 0

01- Приходи из буџета 7.321.200 6.948.000 0
0401 04010001 4.5. Израда студије: „Идентификација и 

мониторинг генофонда ретких, рањивих и 
угрожених врста биљака СП „Шума 
Кошутњак“

2.400.000 8.000.000 7.840.000

01- Приходи из буџета 0 8.000.000 7.840.000
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 2.400.000 0 0

0401 04010001 4.6. Израда студије: Утицај нових дрвореда на 
квалитет животне средине у Београду

5.124.000 0 0

01- Приходи из буџета 4.574.000 0 0
13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 550.000 0 0

0401 04010001 4.7. Израда студије: Утицај квалитета садница на 
успех оснивања заштитних плантажа и 
"Бафер зона" на подручју територије 
Београда

5.880.000 0 0

01- Приходи из буџета 5.220.000 0 0
13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 660.000 0 0
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0401 04010002 4.8. Израда студије о условима који морају 
испуњавати угоститељски објекти ради 
заштите од буке на територији града 
Београда 

4.980.000 4.980.000 0

01- Приходи из буџета 0 4.980.000 0
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 4.980.000 0 0

0401   04010005     4.9.         План за постављање подземних контејнера 
за селекцију отпада и рециклажу у периоду 
2019-2029. година

6.000.000 0 0

01- Приходи из буџета 5.116.584 0 0
13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 883.416 0 0

0401  04010005    4.10.         Израда студије:„Утицај квалитета садница на 
успех оснивања заштитних плантажа и 
"Бaфер зона" на подручју територије 
Београда“

32.400.000 32.400.000 0

01- Приходи из буџета 32.341.239 32.400.000 0
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 58.761 0 0

0401  04010005     4.11.        Израда пројектно техничке документације за 
изградњу и опремање трансфер станице на 
територији ГО Младеновац

5.000.000 5.000.000 0

01- Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000 0
0401 04010500 4.12. Пројекат ГИС квалитета чинилаца животне 

средине
2.349.600 0 0

01- Приходи из буџета 2.349.600 0 0
0401 04011058 4.13. Прикључење грејних инсталација објеката на 

дистрибутивни систем природног гаса
15.329.869 0 0

01- Приходи из буџета 5.535.869 0 0

13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 9.794.000 0 0

0401 04011058 4.14. Надзор над извођењем радова на
прикључењу грејних инсталација објеката на 
дистрибутивни систем природног гаса-ПДВ

124.968 0 0

01- Приходи из буџета 124.968 0 0
0401 04011064 4.15. Рачунарска опрема-УрбФорДан 120.000 0 0

01- Приходи из буџета 120.000 0 0
99.863.637 63.178.000 7.840.000

01- Приходи из буџета 80.537.460 63.178.000 7.840.000
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 7.438.761 0 0
13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 11.887.416 0 0

99.863.637 63.178.000 7.840.000
5 12 12.1 Секретаријат за 

образовање и дечју 
заштиту - 
Предшколске 
установе

2001 20010001 5.1. Капитални пројекат - Капитална 
одржавања зграда и објеката ПУ

63.588.817 0 0

01- Приходи из буџета 63.588.817 0 0
5.1.1. Санација санитарних чворова у 7 објеката, 

ПУ "Бошко Буха", Палилула
1.292.954 0 0

01- Приходи из буџета 1.292.954 0 0
5.1.2.     Додатни радови на централноj кухињи 

објекта Весна, ПУ "11.април", Нови Београд
3.000.000 0 0

01- Приходи из буџета 3.000.000 0 0

Свега за раздео:

СВЕГА: 
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5.1.3. Санирање зидних површина, таваница, 
подова вртића Жубор, ПУ "Звездара"

2.247.815 0 0

01- Приходи из буџета 2.247.815 0 0
5.1.4. Замена столарије, ПУ "Звездара" 1.963.200 0 0

01- Приходи из буџета 1.963.200 0 0
5.1.5. Вишак радова у централној кухињи вртића 

Лане, ПУ "11. април", Нови Београд
284.571 0 0

01- Приходи из буџета 284.571 0 0
5.1.6. Адаптација простора у ОШ "Јован Цвијић", 

ПУ "Бошко Буха", Палилула
5.805.798 0 0

01- Приходи из буџета 5.805.798 0 0
5.1.7. Замена постојеће столарије новом од пвц-а, 

ПУ "Звездара"
32.744.122 0 0

01- Приходи из буџета 32.744.122 0 0
5.1.8. Санација централне кухиње, ПУ "Бошко 

Буха", Палилула
7.586.016 0 0

01- Приходи из буџета 7.586.016 0 0
5.1.9. Замена лед расвете ПУ "11. април", Нови 

Београд
5.994.341 0 0

01- Приходи из буџета 5.994.341 0 0
5.1.10. Додатни радови на објекту Лане, ПУ "11. 

април", Нови Београд
2.670.000 0 0

01- Приходи из буџета 2.670.000 0 0
2001 20010001 5.2. Капитални пројекат -Капитално 

одржавање - ремонт котларница ПУ
1.915.416 0 0

01- Приходи из буџета 1.915.416 0 0
5.2.1. Одржавање ТЕ постројења, ПУ "Звездара" 108.162 0 0

01- Приходи из буџета 108.162 0 0
5.2.2. Одржавање подстаница и ремонт 

котларница, ПУ "Чукарица"
1.307.254 0 0

01- Приходи из буџета 1.307.254 0 0
5.2.3. Ремонт котларнице, ПУ "Јелица Обрадовић", 

Младеновац
500.000 0 0

01- Приходи из буџета 500.000 0 0
2001 20010001 5.3. Капитални пројекат - Инвестиције - 

планирање и праћење пројеката 
објеката ПУ

23.369.713 0 0

01- Приходи из буџета 23.369.713 0 0
5.3.1.     Израда документације за адаптацију дела 

вртића "Пчелица", ПУ "11.април"
480.000 0 0

01- Приходи из буџета 480.000 0 0
5.3.2. Израда пројектне документације хидрантске 

инсталације и замена фасаде, ПУ "11. 
април", Нови Београд

1.560.000 0 0

01- Приходи из буџета 1.560.000 0 0
5.3.3. Израда пројектне документације за санацију 

и адаптацију објекта ОШ "Радивој Поповић", 
ПУ " Др Сима Милошевић", Земун

800.000 0 0

01- Приходи из буџета 800.000 0 0
5.3.4. Пренамена објекта ГО Врачар, Његошева 77 

у вртић, ПУ "Врачар"
1.920.000 0 0

01- Приходи из буџета 1.920.000 0 0
5.3.5. Израда идејног пројекта ЦДЛ 1.776.000 0 0

01- Приходи из буџета 1.776.000 0 0
5.3.6. Услуга израде техничке документације, ПУ 

"Звездара"
3.504.850 0 0

01- Приходи из буџета 3.504.850 0 0
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5.3.7. Израда техничке документације за уградњу 
инсталација за противпожарну заштиту, ПУ 
"Звездара"

1.422.000 0 0

01- Приходи из буџета 1.422.000 0 0
5.3.8. Израда техничке документације за санацију 

и адаптацију објекта "Чаролија", ПУ "Др 
Сима Милошевић", Земун

7.400.625 0 0

01- Приходи из буџета 7.400.625 0 0
5.3.9. Техничка контрола објекта Чаролија, ПУ "Др 

Сима Милошевић", Земун
739.968 0 0

01- Приходи из буџета 739.968 0 0
5.3.10. Израда пројектне документације озакоњења 

објекта на Гочу, ЦДЛ
1.523.360 0 0

01- Приходи из буџета 1.523.360 0 0
5.3.11. Надзор над извођењем радова, ПУ "Дечји 

дани", Стари град
598.910 0 0

01- Приходи из буџета 598.910 0 0
5.3.12. Стручни надзор за извођење радова, ПУ 

"11.април", Нови Београд
600.000 0 0

01- Приходи из буџета 600.000 0 0
5.3.13. Израда стручног мишљења о стању објекта 

Принцеза Оливера, ПУ "Савски венац"
144.000 0 0

01- Приходи из буџета 144.000 0 0
5.3.14. Израда пројектне документације, санације 

објекта Петлић, ПУ "Раковица"
900.000 0 0

01- Приходи из буџета 900.000 0 0
2001 20010001 5.4. Капитални пројекат - 

Административна опрема за ПУ
267.732.443 0 0

01- Приходи из буџета 267.732.443 0 0
5.4.1. Јавна набавка добара-опрема за 

домаћинство, ПУ "Звездара"
440.000 0 0

01- Приходи из буџета 440.000 0 0
5.4.2. Набавка рачунара за потребе САП-а, ПУ 

"Дечји дани", Стари град
1.184.990 0 0

01- Приходи из буџета 1.184.990 0 0
5.4.3. Набавка кухињске опреме за јасле, вртиће и 

централну кухињу, ПУ "Врачар"
11.584.000 0 0

01- Приходи из буџета 11.584.000 0 0
5.4.4. Набавка кухињске опреме, ЦДЛ 5.994.480 0 0

01- Приходи из буџета 5.994.480 0 0
5.4.5. Набавка опреме за домаћинство, ПУ 

"Звездара"
2.573.568 0 0

01- Приходи из буџета 2.573.568 0 0
5.4.6.     Набавка опреме за обрaзовање, науку, 

културу и спорт, ПУ "Др Сима Милошевић", 
Звездара

699.996 0 0

01- Приходи из буџета 699.996 0 0
5.4.7. Набавка опреме за угоститељство 

обликована у 4 партије, ПУ "Др Сима 
Милошевић", Земун

27.655.302 0 0

01- Приходи из буџета 27.655.302 0 0
5.4.8. Набавка кухињских елемената од росфраја, 

ПУ "Дечји дани", Стари град
594.197 0 0

01- Приходи из буџета 594.197 0 0
5.4.9. Набавка уређаја за климатизацију, ПУ "Чика 

Јова Змај", Вождовац
721.200 0 0

01- Приходи из буџета 721.200 0 0
5.4.10.   Набавка бар код читача и штампача, ПУ 

"Дечји дани", Стари град
250.000 0 0

01- Приходи из буџета 250.000 0 0
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5.4.11. Набавка рачунара, ПУ "Др Сима 
Милошевић", Земун

633.300 0 0

01- Приходи из буџета 633.300 0 0
5.4.12. Набавка рачунара, ПУ "Наша радост", Сопот 145.680 0 0

01- Приходи из буџета 145.680 0 0
5.4.13. Набавка рачунара, ПУ "Звездара" 2.489.090 0 0

01- Приходи из буџета 2.489.090 0 0
5.4.14. Набавка усисивача и клима уређаја, ПУ 

"Јелица Обрадовић", Младеновац
586.400 0 0

01- Приходи из буџета 586.400 0 0
5.4.15. Набавка опреме за угоститељство, ПУ 

"Перка Вићентијевић", Обреновац
200.000 0 0

01- Приходи из буџета 200.000 0 0
5.4.16. Набавка бојлера, ПУ "Чика Јова Змај", 

Вождовац
717.600 0 0

01- Приходи из буџета 717.600 0 0
5.4.17. Набавка рачунара и рачунарске опреме, 

обликована у две партије, ПУ "Чика Јова 
Змај", Вождовац

1.538.160 0 0

01- Приходи из буџета 1.538.160 0 0
5.4.18. Набавка компјутерске опреме, ПУ "Јелица 

Обрадовић", Младеновац
240.000 0 0

01- Приходи из буџета 240.000 0 0
5.4.19. Набавка компјутерске опреме, ПУ "Др Сима 

Милошевић", Земун
616.000 0 0

01- Приходи из буџета 616.000 0 0
5.4.20.   Набавка рачунара и штампача, ПУ "Лане", 

Гроцка
813.600 0 0

01- Приходи из буџета 813.600 0 0
5.4.21.   Куповина штампача за потребе ПУ 

"Раковица"
180.984 0 0

01- Приходи из буџета 180.984 0 0
5.4.22. Куповина фотокопир апарата, ПУ "Раковица" 494.000 0 0

01- Приходи из буџета 494.000 0 0
5.4.23. Замена лед расвете ПУ "11. април", Нови 

Београд
48.000.000 0 0

01- Приходи из буџета 48.000.000 0 0
5.4.24. Набавка постељине за ПУ "Бошко Буха", 

Палилула, ПУ "Раковица", ПУ "Лане", Гроцка, 
ПУ "Ракила Котарова Вука", Лазаревац, ПУ 
"Сурчин", ЦДЛ

20.938.200 0 0

01- Приходи из буџета 20.938.200 0 0
5.4.25. Куповина рачунарске опреме, ПУ "Ракила 

Котаров Вука", Лазаревац
598.920 0 0

01- Приходи из буџета 598.920 0 0
5.4.26. Куповина намештаја за потребе ПУ 56.100.000 0 0

01- Приходи из буџета 56.100.000 0 0
5.4.27. Куповина кухињске опреме за потребе ПУ 81.742.776 0 0

01- Приходи из буџета 81.742.776 0 0
2001 20010001 5.5. Капитални пројекат - Опрема за 

образовање, науку, културу и спорт за 
ПУ

63.997.279 0 0

01- Приходи из буџета 63.997.279 0 0
5.5.1. Куповина намештаја за јасле и вртиће, ПУ 

"Врачар"
5.456.233 0 0

01- Приходи из буџета 5.456.233 0 0
5.5.2. Куповина постељине, фротира и дечјих 

пелена, ПУ "Врачар"
1.296.000 0 0
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01- Приходи из буџета 1.296.000 0 0
5.5.3. Набавка канцеларијске опреме и опреме за 

образовање и спорт, ПУ "Др Сима 
Милошевић", Земун

24.853.302 0 0

01- Приходи из буџета 24.853.302 0 0
5.5.4. Набавка мобилијара за дворишта вртића ПУ 

"Чукарица"
4.000.000 0 0

01- Приходи из буџета 4.000.000 0 0
5.5.5. Набавка скрин завеса, тенди, тракастих 

завеса и венецијанера за опремање дечјих 
соба, ПУ "Раковица"

2.994.128 0 0

01- Приходи из буџета 2.994.128 0 0
5.5.6.     Замена и поправка дотрајалих мобилијара 

у двориштима вртића ПУ "11. април", Нови 
Београд

15.946.930 0 0

01- Приходи из буџета 15.946.930 0 0
5.5.7. Куповина интерактивних табли, ПУ "Бошко 

Буха", Палилула
2.695.200 0 0

01- Приходи из буџета 2.695.200 0 0
5.5.8. Куповина мобилијара за дворишта вртића 

ПУ "Раковица"
2.857.671 0 0

01- Приходи из буџета 2.857.671 0 0
5.5.9. Куповина тепиха за опремање дечјих соба, 

ПУ "Раковица"
2.037.368 0 0

01- Приходи из буџета 2.037.368 0 0
5.5.10.   Куповина опреме за одржавање хигијене-

усисивачи, ПУ "Раковица"
598.000 0 0

01- Приходи из буџета 598.000 0 0
5.5.11. Куповина опреме за одржавање дворишта 

ПУ "Раковица"
545.000 0 0

01- Приходи из буџета 545.000 0 0
5.5.12. Куповина алата и инвентара за потребе 

техничке службе, ПУ "Раковица"
598.698 0 0

01- Приходи из буџета 598.698 0 0
5.5.13. Набавка тепиха за ПУ "Полетарац", Барајево 118.749 0 0

01- Приходи из буџета 118.749 0 0
2001 20010001 5.6. Капитални пројекат - Опрема за јавну 

безбедност за ПУ
12.304.200 0 0

01- Приходи из буџета 12.304.200 0 0
5.6.1. Набавка детектора гаса и алкохола у крви, 

ПУ "Звездара"
168.000 0 0

01- Приходи из буџета 168.000 0 0
5.6.2. Уградња инсталација и апарата за ручну 

дојаву пожара, ПУ "Звездара"
1.029.000 0 0

01- Приходи из буџета 1.029.000 0 0
5.6.3. Набавка опреме за безбедност за потребе 

ПУ "Лане", Гроцка
5.107.200 0 0

01- Приходи из буџета 5.107.200 0 0
5.6.4. Набавка опреме за јавну безбедност, ПУ "11. 

април", Нови Београд
6.000.000 0 0

01- Приходи из буџета 6.000.000 0 0
2001 20010001 5.7. Капитални пројекат - Опрема за 

производњу за ПУ
899.680 0 0

01- Приходи из буџета 899.680 0 0
5.7.1.     Набавка моторне и немоторне опреме, ПУ 

"11. април", Нови Београд
600.000 0 0

01- Приходи из буџета 600.000 0 0
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5.7.2. Набавка вентилатора за потребе централне 
кухиње, ПУ "Дечји дани", Стари град

299.680 0 0

01- Приходи из буџета 299.680 0 0
2001 20010001 5.8. Капитални пројекат - Нематеријална 

имовина за ПУ
9.109.658 0 0

01- Приходи из буџета 9.109.658 0 0
5.8.1. Инсталација софтвера за период март-мај 

2018, ПУ "Бошко Буха", Палилула
186.000 0 0

01- Приходи из буџета 186.000 0 0
5.8.2.     Централизована јавна набавка Microsoft 

лиценци за ПУ "Ракила Котаров Вука" 
Лазаревац, ПУ "Наша радост" Сопот, ПУ 
"Полетарац" Барајево, ПУ "11.април" Нови 
Београд, ПУ "Чукарица", ПУ "Сурчин", ПУ 
"Чика Јова Змај" Вождовац

7.999.236 0 0

01- Приходи из буџета 7.999.236 0 0
5.8.3.     Набавка Microsoft лиценци за ПУ "Врачар" 924.422 0 0

01- Приходи из буџета 924.422 0 0
12 Секретаријат за 

образовање и дечју 
заштиту

2002 20020001 5.9. Капитални пројекат - Решавање 
имовинско правних и других послова за 
основне школе

37.866.554 0 0

01- Приходи из буџета 37.866.554 0 0
5.9.1. Израда техничке документације за ОШ 

"Владислав Рибникар" и ОШ "Свети Сава"
33.936.494 0 0

01- Приходи из буџета 33.936.494 0 0
5.9.2. Израда документације за озакоњење објекта 

у Великом селу, ОШ "Иван Милутиновић", 
Вишњица

1.665.360 0 0

01- Приходи из буџета 1.665.360 0 0
5.9.3.     Израда идејног пројекта и санације темеља 

објекта ОШ "Радојка Лакић"
570.000 0 0

01- Приходи из буџета 570.000 0 0
5.9.4. Израда урбанистичког пројекта 

препарцелације објекта ОШ "Никола Тесла", 
Винча

598.700 0 0

01- Приходи из буџета 598.700 0 0
5.9.5. Израда процене угрожености од 

елементарних непогода, ОШ "Младост"
384.000 0 0

01- Приходи из буџета 384.000 0 0
5.9.6. Израда пројектног задатка за санацију, 

адаптацију и реконструкцију објекта ОШ 
"Бранко Радичевић", Нови Београд

396.000 0 0

01- Приходи из буџета 396.000 0 0
5.9.7. Стручни надзор и израда плана 

превентивних мера, ОШ "Бранко Радичевић", 
Нови Београд

158.000 0 0

01- Приходи из буџета 158.000 0 0
5.9.8. Стручни надзор и израда плана 

превентивних мера, ОШ "Младост"
158.000 0 0

01- Приходи из буџета 158.000 0 0
2002 20020001 5.10. Капитални пројекат - Санација, 

адаптација по општинама и објектима 
основних школа

97.054.035 0 0

01- Приходи из буџета 97.054.035 0 0
5.10.1. Замена фасадне столарије на објекту ОШ 

"Младост"
26.600.000 0 0

01- Приходи из буџета 26.600.000 0 0
5.10.2. Замена фасадне столарије на објекту ОШ 

"Бора Станковић"
8.894.292 0 0
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01- Приходи из буџета 8.894.292 0 0
5.10.3. Стручни надзор над радовима на замени 

фасадне столарије на објекту ОШ "Бора 
Станковић"

333.703 0 0

01- Приходи из буџета 333.703 0 0
5.10.4.   Замена постојеће столарије новом пвц 

столаријом на објекту ОШ "Вук Караџић", 
Сурчин

21.412.945 0 0

01- Приходи из буџета 21.412.945 0 0
5.10.5. Вршење стручног надзора над радовима на 543.852 0 0

замени постојеће столарије новом  пвц 
столаријом на објекту ОШ "Вук Караџић", 
Сурчин
01- Приходи из буџета 543.852 0 0

5.10.6.   Вршење стручног надзора над радовима и 
израда плана превентивних мера, ОШ 
"Бранко Радичевић", Батајница

437.871 0 0

01- Приходи из буџета 437.871 0 0
5.10.7.   Вршење стручног надзора над радовима и 

израда плана превентивних мера, ОШ 
"Бранко Радичевић", Нови Београд

658.574 0 0

01- Приходи из буџета 658.574 0 0
5.10.8. Вршење стручног надзора над радовима на 

замени фасадне столарије на објекту ОШ 
"Младост"

426.620 0 0

01- Приходи из буџета 426.620 0 0
5.10.9. Изградња прикључног гасовода  и набавка 

услуга техничког прегледа, ОШ "Бранко 
Радичевић", Батајница

917.894 0 0

01- Приходи из буџета 917.894 0 0
5.10.10. Изградња прикључног гасовода  и набавка 

услуга техничког прегледа, ОШ "Душан 
Вукасовић Диоген", Бечмен

432.200 0 0

01- Приходи из буџета 432.200 0 0
5.10.11. Извођење радова на реконструкцији и 

адаптацији објекта ОШ "Краљ Петар II 
Карађорђевић"

29.936.024 0 0

01- Приходи из буџета 29.936.024 0 0
5.10.12. Стручни надзор над извођењем 

грађевинских радова на објекту ОШ "Краљ 
Петар II Карађорђевић"

596.000 0 0

01- Приходи из буџета 596.000 0 0
5.10.13. Извођење радова на унутрашњој гасној 

инсталацији објекта ОШ "Бранко Радичевић", 
Бољевци

3.274.920 0 0

01- Приходи из буџета 3.274.920 0 0
5.10.14. Стручни надзор над извођењем радова на 

реконструкцији и адаптацији објекта ОШ 
"Краљ Петар II Карађорђевић" и технички 
преглед

153.000 0 0

01- Приходи из буџета 153.000 0 0
5.10.15. Набавка радова на унутрашњој гасној 

инсталацији, конзервирању котлова, 
уградњи гасног генератора топлоте и 
повезивању са постојећом инсталацијом за 
објекат ОШ у Петровчићу - ОШ "Душан 
Вукасовић Диоген", Бечмен

2.299.140 0 0

01- Приходи из буџета 2.299.140 0 0
5.10.16. Вршење услуга стручног надзора и техничког 

прегледа - ОШ "Душан Вукасовић Диоген", 
Бечмен

137.000 0 0
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01- Приходи из буџета 137.000 0 0
2003 20030001 5.11. Капитални пројекат - Решавање 

имовинско правних и других послова за 
средње школе

8.516.629 0 0

01- Приходи из буџета 8.516.629 0 0
5.11.1. Израда плана превентивних мера - санација 

фасаде "V београдска гимназија"
123.200 0 0

01- Приходи из буџета 123.200 0 0
5.11.2. Израда пројектне документације за 

реконструкцију и адаптацију објекта 
"Гимназија Младеновац"

1.951.095 0 0

01- Приходи из буџета 1.951.095 0 0
5.11.3. Услуге надзорног органа "Ваздухопловна 

академија"
404.000

01- Приходи из буџета 404.000 0 0
5.11.4. Израда техничке документације за 

реконструкцију кабинета практичне наставе, 
"Ваздухопловна академија"

5.940.000 0 0

01- Приходи из буџета 5.940.000 0
5.11.5.   Услуга вештачења изведених радова, 

"Техничка школа за дизајн коже"
98.334 0 0

01- Приходи из буџета 98.334 0 0
586.354.424 0 0

01- Приходи из буџета 586.354.424 0 0
586.354.424 0 0

6 22 Секретаријат за 
инвестиције 

0602 06020501 6.1. Административна подршка пројектима 13.230.000 2.443.200 0

09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

13.220.000 2.443.200 0

13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 10.000 0 0

0101     01011001       6.2.       Изградња система за наводњавање 
пољопривредног земљишта (прва и друга 
фаза) у Гроцкој

43.784.550 0 0

01- Приходи из буџета 43.784.550 0 0
0901 09011005 6.3. Испитивање и отклањање недостатка - 

објекат  „Предах плус“ 
8.574.000 0 0

01- Приходи из буџета 8.574.000 0 0
0901 09011004 6.4. Реконструкција, адаптација и пренамена 

простора у објекту прихватилишта за децу и 
младе ГО Звездара

19.243.753 0 0

01- Приходи из буџета 10.000 0 0
13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 19.233.753 0 0

1101 11011010 6.5. Изградња стамбено-пословног објекта у ПФЦ 
5 у блоку 61  Војвођанска улица Нови 
Београд

9.738.160 0 0

09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 9.738.160 0 0

1101     11011011      6.6.         Изградња станова на локацији западно од 
ул.Др.Ивана Рибара  - прва и трећа фаза 

18.520.000 0 0

09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 18.520.000 0 0

1101 11011013 6.7. Изградња седме фазе стамбено-пословних 
објеката на локацији западно од улице др 
Ивана Рибара у Новом Београду  

2.000 11.952.000 0

09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 2.000 11.952.000 0

СВЕГА:

Свега за раздео:
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1101 11011014 6.8. Партерно уређење простора са 14.991.000 0 0
инфраструктуром, саобраћајницама и 
наткривеним паркинг простором у оквиру 
комплекса западно од улице др Ивана 
Рибара у Новом Београду - осма фаза 
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 14.991.000 0 0

1101 11011016 6.9. Изградња станова на локацији 1.7 у 
Камендину, Земун поље

58.338.627 0 0

01 - Приходи из буџета 10.000 0 0
09 -Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

10.000 0 0

13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 58.318.627 0 0

1101 11011018 6.10. Изградња стамбеног комплекса у Овчи 64.082.000 15.000.000 0

09 -Примања од продаје нефинансијске 
имовине 64.082.000 15.000.000 0

1801 18011008 6.11. Изградња новог крила објекта Дома здравља 
Обреновац

209.466.147 0 0

01- Приходи из буџета 40.438.000 0 0
13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 169.028.147 0 0

1801 18011010 6.12. Изградња објекта ЗС у Борчи, ДЗ Палилула 111.145.874 776.800.000 0

01- Приходи из буџета 111.145.874 776.800.000 0
1801 18011006 6.13. Изградња објекта ЗС у Угриновцима, ДЗ 

Земун
45.445.705 194.630.720 0

01- Приходи из буџета 45.445.705 194.630.720 0
1301  13010500 6.14. Административна подршка пројектима 

спорта -  прединвестиционе активности
5.908.000 32.619.600 12.800.000

09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 5.908.000 32.619.600 12.800.000

1201  12010500 6.15. Административна подршка пројектима 
установе културе -  прединвестиционе 
активности

50.630.000 33.052.000 10.260.000

09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 50.630.000 33.052.000 10.260.000

1201 12011021 6.16. Реконструкција, санација и адаптација 
објекта позоришта  "Бошко Буха"

7.318.000 4.550.000 0

01- Приходи из буџета 7.318.000 4.550.000 0
1201 12011008 6.17.  Уградња теретног лифта и система за 

климатизацију и вентилацију у објекту Битеф 
 

2.073.600 56.400 0

01- Приходи из буџета 2.073.600 56.400 0
1201 12011013 6.18. Реконструкција објекта Музеја града 

Београда у Ресавској улици
30.113.940 43.000.000 0

01- Приходи из буџета 30.113.940 43.000.000 0
1201 12011014 6.19. Историјски Архив града Београда 154.273.916 0 0

01- Приходи из буџета 100.000 0 0
13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 154.173.916 0 0

1201 12011016 6.20. Старо сајмиште - Централна кула 4.822.280 5.000.000 0
01- Приходи из буџета 4.822.280 5.000.000 0

1201 12011027 6.21. Реконструкција и адаптација објекта Музеја 
града Београда  - Музеја Младеновца

318.000 0 0

01- Приходи из буџета 318.000 0 0
2001 20010500 6.22. Административна подршка пројектима 

предшколског васпитања и образовања - 
прединвестиционе активности

20.000 600.000 0

09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 20.000 600.000                  0
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2001 20011020 6.23. Адаптација објекта старе школе за потребе 
ПУ Сурчин, ГО Сурчин 

25.646.668 50.830.001 0

01- Приходи из буџета 10.000 50.830.001 0
13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година              25.636.668 0 0

2001 20011025 6.24. Адаптација објекта ОШ Сутјеска за потребе 
ПУ "др Сима Милошевић" ГО Земун

240.000 98.520.000 0

01- Приходи из буџета                   240.000 98.520.000 0
2001 20011016 6.25. Изградња објекта КДУ и централне кухиње у 

Овчи
10.122.195 10.800.000 0

01- Приходи из буџета              10.122.195 10.800.000 0
2001 20011018 6.26. Завршетак изградње објекта КДУ у насељу 

Алтина
13.106.000 0 0

01- Приходи из буџета 122.000 0 0
13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 12.984.000 0 0

2002 20020500 6.27. Административна подршка пројектима 
основног образовања и васпитања -  
прединвестиционе активности

240.000 4.080.000 0

09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине                   240.000 4.080.000 0

2002 20021016 6.28. Изградња фискултурне сале ОШ "Душан 
Вукасовић Диоген", Бечмен, ГО Сурчин 

36.029.000 0 0

01- Приходи из буџета 1.000 0 0
13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година              36.028.000 0 0

2002 20021017 6.29. Завршетак изградње фискултурне сале ОШ 
"Стеван Сремац" Добановци, ГО Сурчин 

240.000 91.500.000 0

01- Приходи из буџета                   240.000 91.500.000 0
2002 20021011 6.30. ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка - Изградња 

фискултурне сале и реконструкција и 
адаптација постојећег објекта

79.998.248 0 0

01- Приходи из буџета 10.000 0 0
13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година              79.988.248 -                              0

2002 20021006 6.31. Реконструкција ОШ " Светислав Голубовић 
Митраљета" у Батајници

82.122.734 287.400.000 0

01- Приходи из буџета              82.122.734 287.400.000 0
2002 20021018 6.32. Изградња фискултурне сале у комплексу ОШ 

"Карађорђе", Вука Караџића, Чукарица
34.800.000 1.000.000 0

01- Приходи из буџета              34.800.000 1.000.000               0
2003 20031002 6.33. Адаптација спрата са реконструкцијом 

инсталација објекта Техничке школе 
Младеновац, ГО Младеновац 

22.800.600 0 0

01- Приходи из буџета                       1.000 0 0
13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година              22.799.600 0 0

2003 20031003 6.34. Пета Београдска гимназија 29.340.876 0 0
01- Приходи из буџета 10.000 0 0
13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година              29.330.876 0 0

1502 15021006 6.35. Изградња гондоле у Београду (кабинска 
жичара Ушће - Калемегдан)

720.001.000 0 0

01- Приходи из буџета                       1.000 0 0
13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година            720.000.000 0 0

1502 15021007 6.36. Изградња објекта јавне намене у оквиру 
платоа Славија

36.272.000 0 0
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01- Приходи из буџета 843.835 0 0
13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година              35.428.165 0 0

0401 04011062 6.37. Санирање клизишта на депонији у Винчи 143.190.000 0 0
01 - Приходи из буџета              50.000.000 0 0
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 93.190.000 0 0

0701 07010501 6.38. Административна подршка пројектима путне 
инфраструктуре

10.600.000 15.500.000 0

09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 10.600.000 15.500.000 0

0701 07011002 6.39. Реконструкција Војводе Степе 666.000 0 0
01- Приходи из буџета 666.000 0 0

0701 07011005 6.40. Реконструкција Булевара ослобођења са 
уређењем Трга Славија

123.405.990 0 0

01- Приходи из буџета 22.905.705 0 0
06 - Донација од међународних организација 500.285 0 0

11- Примања од иностраних задуживања            100.000.000 0 0
0701 07011004 6.41. Реконструкција Рузвелтове улице 38.275.264 0 0

01- Приходи из буџета              12.801.148 0 0

06 - Донација од међународних организација                1.474.116 0 0
11 - Примања од иностраних задуживања              24.000.000 0 0

0701 12011028 6.42. Набавка трамваја 14.088.480 0 0
01- Приходи из буџета 2.348.080 0 0
11 - Примања од иностраних задуживања              11.740.400 0 0

0701     07011009      6.43.       Пројекат реконстр. 27. марта, Краљице 2.833.770.376 192.000.000 43.128.000

575.307.876 32.000.000 7.188.000
Марије, Џорџа Вашингтона, Цара Душана 
01- Приходи из буџета
06 - Донација од међународних организација 58.402.500 0 0

11- Примања од иностраних задуживања         2.200.060.000 160.000.000 35.940.000
0701 07011016 6.44. Реконструкција Кнеза Милоша са изградњом 

подземне гараже
143.532.400 2.274.553.500 35.580.600

01- Приходи из буџета              29.755.400 379.584.000           5.930.100

06 - Донација од међународних организација              13.777.000 47.920.000             0
11 - Примања од иностраних задуживања            100.000.000 1.847.049.500 29.650.500

0701 07011018 6.45. Уређење и поплочавање отворених јавних 
простора

417.435.000 159.000.000 0

01- Приходи из буџета 1.600.000 0 0
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

415.825.000 159.000.000 0

13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 10.000 0 0

0701 07011017 6.46. Реконструкција Трга Николе Пашића 50.470.000 0 0
01- Приходи из буџета 500.000 0 0
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

49.960.000 0 0

13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 10.000 0 0

0701 07011019 6.47. Главна улица у Земуну 19.364.000 0 0
01 - Приходи из буџета 100.000 0 0
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 19.264.000 0 0

0701 07011021 6.48. Кеј ослобођења  од Стевана Марковића 
узводно до краја

14.458.000 0 0

01 - Приходи из буџета 100.000 0 0
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09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 14.358.000 0 0

0701 07011022 6.49. Београдска и Старине Новака од Трга 
Славија до 27.марта

21.987.600 0 0

01- Приходи из буџета 100.000 0 0
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

21.877.600 0 0

13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 10.000 0 0

0701 07011023 6.50. Тадеуша Кошћушка и Париска улица 23.454.000 0 0
01- Приходи из буџета 100.000 0 0
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

23.344.000 0 0

13 - Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 10.000 0 0

0701 07011024 6.51. Булевар краља Александра од Таковске до 
Рузвелтове

73.365.000 0 0

01- Приходи из буџета 100.000 0 0
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 73.265.000 0 0

0701 07011027 6.52.  Реконструкција улица у ужем центру Земуна 20.392.000 0 0
(Прерадовићева, Косовска, Петра 
Зрињског, Београдска, Давидовићева, др 
Петра Марковића)
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 20.392.000 0 0

5.911.452.983 4.304.887.421 101.768.600
01- Приходи из буџета 1.119.061.922 1.975.671.121 13.118.100
06- Донације од међународних организација 74.153.901 47.920.000 0

09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 919.436.760 274.246.800 23.060.000
11- Примања од иностраних задуживања 2.435.800.400 2.007.049.500 65.590.500
13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 1.363.000.000 0 0

СВЕГА: 5.911.452.983 4.304.887.421 101.768.600
7 11 Секретаријат за 

културу
1201 12010002 7.1. Музејски еспонати и споменици културе 475.950.000 0 0

07-Трансфери од других нивоа власти 475.950.000 0 0
11  11.1  Установе културе 

Београд
1201 12010001 7.2. Музеј града Београда-рестаурација и 

конзервације интерзираног паркета у 
Звичајном музеју (Спиртина кућа) у Земуну

12.000.000 4.000.000 0

01 - Приходи из буџета 12.000.000 4.000.000 0
487.950.000 4.000.000 0

01- Приходи из буџета 12.000.000 4.000.000 0
07-Трансфери од других нивоа власти 475.950.000 0 0

487.950.000 4.000.000 0
8 28 Секретаријат за 

јавни превоз
0701 07011028 8.1. 37.500.000 22.500.000 0Пројекат набавка и монтажа 

стајалишних надстрешница
01- Приходи из буџета 37.500.000 22.500.000 0

0701 07010004 8.2. 2.400.000 2.400.000 2.400.000Израда тех.док. и геод.подлога режима и 
безбедности јавног саобраћаја
01- Приходи из буџета 2.400.000 2.400.000 2.400.000

0701 07010004 8.3. Израда пројеката и техничка контрола 
пројеката за потребе активности 
Секретаријата за јавни превоз

3.000.000 3.000.000 3.000.000

01- Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000 3.000.000
0701 07010004 8.4. Набавка софтвера PTV VISUM PUBLIC 9.600.000 10.000.000 0

01- Приходи из буџета 9.600.000 10.000.000 0
0701 07010004 8.5. Набавка софтвера  AUTO CAD 3D CAD 1.130.000 1.130.000 1.130.000

01- Приходи из буџета 1.130.000 1.130.000 1.130.000
0701 07010004 8.6. Израда студије изводљивости са идејним 

пројектом за ЈКП „Београдски метро и воз“ 
504.000.000 504.000.000 0

СВЕГА: 

Свега за раздео:

Свега за раздео:
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2021
Назив капиталног пројекта

Ст
ав

каНазив директног 
буџетског корисникаГл

ав
а Износ

20202019Пр
ог

ра
м

Шифра ПА / 
Пројекат

01- Приходи из буџета 504.000.000 504.000.000 0
557.630.000 543.030.000 6.530.000

01- Приходи из буџета 557.630.000 543.030.000 6.530.000
СВЕГА: 557.630.000 543.030.000 6.530.000

9 16 Секретаријат за 
енергетику

0501 05010001 9.1. 28.000.000 5.000.000 5.000.000

28.000.000 5.000.000 0

Енергетска типологија зграда на 
територији града Београда
01- Приходи из буџета
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 0 0 5.000.000

Свега за раздео: 28.000.000 5.000.000 5.000.000
01- Приходи из буџета 28.000.000 5.000.000 0
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 0 0 5.000.000

СВЕГА: 28.000.000 5.000.000 5.000.000
01- Приходи из буџета 7.151.590.361 12.817.625.679 9.844.403.888

06- Донације од међународних организација 74.153.901 47.920.000 0
07-Трансфери од других нивоа власти 475.950.000 0 0
08-Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 1.000.000.000 0 0
09-Примања од продаје нефинансијске 
имовине 3.465.038.139 3.679.654.178 3.701.060.000
11- Примања од иностраних задуживања 2.435.800.400 2.007.049.500 65.590.500
12 - Примања од отплате датих кредита и 
продаје финансијске имовине 5.000.000 0 0
13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 1.490.887.416 0 0

УКУПНО: 16.098.420.217 18.552.249.357 13.611.054.388

Свега за раздео:
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Члан 5. 
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од  497.880.844 динара. 
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,512% укупних прихода буџета 

и примања буџета од продаје нефинансијске имовине. 
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од  2.000.000 динара.  
Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,002% укупних прихода буџета 

и примања буџета од продаје нефинансијске имовине. 
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује Градоначелник града 

Београда (у даљем тексту: градоначелник) на предлог Секретаријата за финансије. 
 
 
 

II    ПОСЕБНИ ДЕО 
 

Члан 6.  
Укупна средства буџета утврђена су у износу од 110.099.186.520 динара, а обухватају средства 

на подрачунима који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Београда. 
 
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих 

извора: 
- текући приходи буџета у износу од  89.195.356.735 динара - извор финансирања 01; 
- сопствени приходи индиректних корисника буџета – установа из надлежности Града у износу 

од 1.223.266.500 динара - извор финансирања 04; 
- донације од међународних организација у износу од 74.931.901 динар - извор финансирања 

06; 
- трансфери од других нивоа власти у износу од 1.042.666.569 динара – извор финансирања 07; 
- добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 1.000.900.000 динара – извор 

финансирања 08; 
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 4.743.675.000 динара – извор 

финансирања 09; 
- примања од иностраних задуживања у износу од 2.435.800.400 динара - извор финансирања 

11; 
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 5.000.000 

динара – извор финансирања 12;   
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 10.375.944.625 динара - извор 

финансирања 13 и 
- неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.644.790 динара – извор 

финансирања 15. 
 

Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то: 
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осталих извора

буџетских
корисника

Укупна
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9)
1 СКУПШТИНА ГРАДА

2101 Програм 16 - Политички систем локалне
самоуправе

2101-0001 Функционисање скупштине
111 Извршни и законодавни органи

411 Плате, додаци и накнаде запослених 8.500.000 8.500.000
(зараде)

412 Социјални доприноси на терет 1.500.000 1.500.000
послодавца

421 Стални трошкови 20.000 20.000
423 Услуге по уговору 55.610.000 55.610.000
465 Остале дотације и трансфери 1.000.000 1.000.000
481 Дотације невладиним организацијама 14.900.000 14.900.000

Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета 81.530.000 81.530.000

Укупно за функцију 111 81.530.000 81.530.000
Извори финансирања за програмску активност
2101-0001

01 Приходи из буџета 81.530.000 81.530.000
Укупно за програмску активност 2101-0001 81.530.000 81.530.000
Извори финансирања за програм 2101

01 Приходи из буџета 81.530.000 81.530.000
Укупно за програм 2101 81.530.000 81.530.000
Извори финансирања за раздео 1

01 Приходи из буџета 81.530.000 81.530.000
Укупно за раздео 1 81.530.000 81.530.000

2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
2101 Програм 16 - Политички систем локалне

самоуправе
2101-0002 Функционисање извршних органа

111 Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде запослених 26.000.000 26.000.000

(зараде)
412 Социјални доприноси на терет 5.000.000 5.000.000

послодавца
414 Социјална давања запосленима 1.000 1.000
421 Стални трошкови 20.000 20.000
422 Трошкови путовања 3.103.000 3.103.000
423 Услуге по уговору 5.501.000 3.367.415 8.868.415
465 Остале дотације и трансфери 39.000.000 39.000.000
481 Дотације невладиним организацијама 1.000 1.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000.000 1.000.000

судова
Извори финансирања за функцију 111

01 Приходи из буџета 79.626.000 79.626.000
06 Донације од међународних организација 778.000 778.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 944.625 944.625
15 Неутрошена средства донација из ранијих 1.644.790 1.644.790

година
Укупно за функцију 111 79.626.000 3.367.415 82.993.415
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002

01 Приходи из буџета 79.626.000 79.626.000
06 Донације од међународних организација 778.000 778.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 944.625 944.625
15 Неутрошена средства донација из ранијих 1.644.790 1.644.790

година
Укупно за програмску активност 2101-0002 79.626.000 3.367.415 82.993.415
Извори финансирања за програм 2101

01 Приходи из буџета 79.626.000 79.626.000
06 Донације од међународних организација 778.000 778.000
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13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 944.625 944.625
15 Неутрошена средства донација из ранијих 1.644.790 1.644.790

година
Укупно за програм 2101 79.626.000 3.367.415 82.993.415
Извори финансирања за раздео 2

01 Приходи из буџета 79.626.000 79.626.000
06 Донације од међународних организација 778.000 778.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 944.625 944.625
15 Неутрошена средства донација из ранијих 1.644.790 1.644.790

година
Укупно за раздео 2 79.626.000 3.367.415 82.993.415

3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
0602 Програм 15 - Опште услуге локалне

самоуправе
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

и градских општинa
130 Опште услуге

411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.090.780.000 2.090.780.000
(зараде)

412 Социјални доприноси на терет 378.245.000 378.245.000
послодавца

413 Накнаде у натури 66.200.000 8.800.000 75.000.000
414 Социјална давања запосленима 32.750.000 32.750.000
415 Накнада трошкова за запослене 20.000 20.000
416 Награде запосленима и остали посебни 12.500.000 12.500.000

расходи
421 Стални трошкови 616.437.880 616.437.880
422 Трошкови путовања 11.502.000 11.502.000
423 Услуге по уговору 822.270.000 822.270.000
424 Специјализоване услуге 2.070.000 2.070.000
425 Текуће поправке и одржавање 179.260.000 179.260.000
426 Материјал 267.400.000 267.400.000
444 Пратећи трошкови задуживања 110.000 110.000
465 Остале дотације и трансфери 255.000.000 255.000.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 2.818.000 2.818.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 3.600.000 3.600.000

судова
485 Накнада штете за повреде или штету 2.000.000 2.000.000

нанету од стране државних органа
511 Зграде и грађевински објекти 195.434.000 195.434.000
512 Машине и опрема 189.831.600 241.200.000 431.031.600
515 Нематеријална имовина 93.000.000 93.000.000

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 5.221.228.480 5.221.228.480
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 100.000.000 100.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 150.000.000 150.000.000

Укупно за функцију 130 5.221.228.480 250.000.000 5.471.228.480
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001

01 Приходи из буџета 5.221.228.480 5.221.228.480
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 100.000.000 100.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 150.000.000 150.000.000

Укупно за програмску активност 0602-0001 5.221.228.480 250.000.000 5.471.228.480
0602-0502 Пружање угоститељских услуга

130 Опште услуге
423 Услуге по уговору 1.980.000 1.980.000
424 Специјализоване услуге 300.000 300.000
426 Материјал 23.650.000 23.650.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 2.750.000 2.750.000

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 28.680.000 28.680.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9)
Укупно за функцију 130 28.680.000 28.680.000
Извори финансирања за програмску активност
0602-0502

01 Приходи из буџета 28.680.000 28.680.000
Укупно за програмску активност 0602-0502 28.680.000 28.680.000
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 5.249.908.480 5.249.908.480
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 100.000.000 100.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 150.000.000 150.000.000

Укупно за програм 0602 5.249.908.480 250.000.000 5.499.908.480
Извори финансирања за раздео 3

01 Приходи из буџета 5.249.908.480 5.249.908.480
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 100.000.000 100.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 150.000.000 150.000.000

Укупно за раздео 3 5.249.908.480 250.000.000 5.499.908.480
4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

0602 Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
и градских општинa

160 Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

421 Стални трошкови 80.000.000 80.000.000
423 Услуге по уговору 247.107.549 247.107.549
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 6.800.000 6.800.000

буџета
481 Дотације невладиним организацијама 92.808.280 92.808.280
482 Порези, обавезне таксе и казне 7.000.000 7.000.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 10.000.000 10.000.000

судова
485 Накнада штете за повреде или штету 1.000.000 1.000.000

нанету од стране државних органа
515 Нематеријална имовина 1.000 1.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 444.716.829 444.716.829

Укупно за функцију 160 444.716.829 444.716.829
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001

01 Приходи из буџета 444.716.829 444.716.829
Укупно за програмску активност 0602-0001 444.716.829 444.716.829

0602-0003 Сервисирање јавног дуга
170 Трансакције јавног дуга

421 Стални трошкови 10.000.000 10.000.000
441 Отплата домаћих камата 21.500.000 21.500.000
442 Отплата страних камата 935.900.000 935.900.000
444 Пратећи трошкови задуживања 27.500.000 27.500.000
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 525.960.000 525.960.000
612 Отплата главнице страним кредиторима 3.230.000.000 3.230.000.000

Извори финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета 4.750.860.000 4.750.860.000

Укупно за функцију 170 4.750.860.000 4.750.860.000
Извори финансирања за програмску активност
0602-0003

01 Приходи из буџета 4.750.860.000 4.750.860.000
Укупно за програмску активност 0602-0003 4.750.860.000 4.750.860.000

0602-0009 Текућа буџетска резерва
160 Опште јавне услуге некласификоване на

другом месту
499 Средства резерве 497.880.844 497.880.844

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 497.880.844 497.880.844
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Укупно за функцију 160 497.880.844 497.880.844
Извори финансирања за програмску активност
0602-0009

01 Приходи из буџета 497.880.844 497.880.844
Укупно за програмску активност 0602-0009 497.880.844 497.880.844

0602-0010 Стална буџетска резерва
160 Опште јавне услуге некласификоване на

другом месту
499 Средства резерве 2.000.000 2.000.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000

Укупно за функцију 160 2.000.000 2.000.000
Извори финансирања за програмску активност
0602-0010

01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000
Укупно за програмску активност 0602-0010 2.000.000 2.000.000

0602-1027 ЈПП Паркиралишта - подземне гараже
160 Опште јавне услуге некласификоване на

другом месту
424 Специјализоване услуге 12.000.000 12.000.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 12.000.000 12.000.000

Укупно за функцију 160 12.000.000 12.000.000
Извори финансирања за пројекат 0602-1027

01 Приходи из буџета 12.000.000 12.000.000
Укупно за пројекат 0602-1027 12.000.000 12.000.000
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 5.707.457.673 5.707.457.673
Укупно за програм 0602 5.707.457.673 5.707.457.673
Извори финансирања за раздео 4

01 Приходи из буџета 5.707.457.673 5.707.457.673
Укупно за раздео 4 5.707.457.673 5.707.457.673

5 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

1101 Програм 01 - Становање, урбанизам и
просторно планирање

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање
620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору 7.300.000 7.300.000
465 Остале дотације и трансфери 700.000 700.000

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета 8.000.000 8.000.000

Укупно за функцију 620 8.000.000 8.000.000
Извори финансирања за програмску активност
1101-0001

01 Приходи из буџета 8.000.000 8.000.000
Укупно за програмску активност 1101-0001 8.000.000 8.000.000
Извори финансирања за програм 1101

01 Приходи из буџета 8.000.000 8.000.000
Укупно за програм 1101 8.000.000 8.000.000
Извори финансирања за раздео 5

01 Приходи из буџета 8.000.000 8.000.000
Укупно за раздео 5 8.000.000 8.000.000

6 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ

0401 Програм 06 - Заштита животне средине
0401-0004 Управљање отпадним водама

520 Управљање отпадним водама
423 Услуге по уговору 1.000 1.000
424 Специјализоване услуге 350.000.000 350.000.000
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451 Субвенције јавним нефинансијским 1.000 1.000

предузећима и организацијама
483 Новчане казне и пенали по решењу 50.000 50.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 103.534.461 103.534.461

Извори финансирања за функцију 520
01 Приходи из буџета 453.586.461 453.586.461

Укупно за функцију 520 453.586.461 453.586.461
Извори финансирања за програмску активност
0401-0004

01 Приходи из буџета 453.586.461 453.586.461
Укупно за програмску активност 0401-0004 453.586.461 453.586.461
Извори финансирања за програм 0401

01 Приходи из буџета 453.586.461 453.586.461
Укупно за програм 0401 453.586.461 453.586.461

1101 Програм 01 - Становање, урбанизам и
просторно планирање

1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем
620 Развој заједнице

421 Стални трошкови 7.125.240 7.125.240
423 Услуге по уговору 6.000.000 1.000 6.001.000
424 Специјализоване услуге 1.000.000 638.828.468 639.828.468
425 Текуће поправке и одржавање 54.415.695 54.415.695
444 Пратећи трошкови задуживања 100.000 100.000
451 Субвенције јавним нефинансијским 198.099.298 322.528.507 520.627.805

предузећима и организацијама
482 Порези, обавезне таксе и казне 2.000 2.000 4.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 2.705.436.959 3.378.161.618 6.083.598.577
541 Земљиште 629.439.471 65.001.000 694.440.471

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета 3.601.619.663 3.601.619.663
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 1.000.000.000 1.000.000.000

лица
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 2.442.749.240 2.442.749.240
12 Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов. 5.000.000 5.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 956.773.353 956.773.353

Укупно за функцију 620 3.601.619.663 4.404.522.593 8.006.142.256
Извори финансирања за програмску активност
1101-0003

01 Приходи из буџета 3.601.619.663 3.601.619.663
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 1.000.000.000 1.000.000.000

лица
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 2.442.749.240 2.442.749.240
12 Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов. 5.000.000 5.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 956.773.353 956.773.353

Укупно за програмску активност 1101-0003 3.601.619.663 4.404.522.593 8.006.142.256
1101-0500 Одржавање зграда

610 Стамбени развој
423 Услуге по уговору 1.200.000 1.200.000
425 Текуће поправке и одржавање 1.135.000.000 285.000.000 1.420.000.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 3.000.000 3.000.000

судова
Извори финансирања за функцију 610

01 Приходи из буџета 1.139.200.000 1.139.200.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 285.000.000 285.000.000

Укупно за функцију 610 1.139.200.000 285.000.000 1.424.200.000
Извори финансирања за програмску активност
1101-0500

01 Приходи из буџета 1.139.200.000 1.139.200.000
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13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 285.000.000 285.000.000

Укупно за програмску активност 1101-0500 1.139.200.000 285.000.000 1.424.200.000
1101-0501 Означавање назива улица, тргова и зграда

кућним бројевима
610 Стамбени развој

423 Услуге по уговору 37.000.000 37.000.000
Извори финансирања за функцију 610

01 Приходи из буџета 37.000.000 37.000.000
Укупно за функцију 610 37.000.000 37.000.000
Извори финансирања за програмску активност
1101-0501

01 Приходи из буџета 37.000.000 37.000.000
Укупно за програмску активност 1101-0501 37.000.000 37.000.000

1101-1035 Поправимо заједно
610 Стамбени развој

481 Дотације невладиним организацијама 1.001.000 1.001.000
Извори финансирања за функцију 610

01 Приходи из буџета 1.001.000 1.001.000
Укупно за функцију 610 1.001.000 1.001.000
Извори финансирања за пројекат 1101-1035

01 Приходи из буџета 1.001.000 1.001.000
Укупно за пројекат 1101-1035 1.001.000 1.001.000

1101-1036 Формирање јединствене евиденције стамбеног
фонда на територији града Београда

610 Стамбени развој
423 Услуге по уговору 500.000 500.000

Извори финансирања за функцију 610
01 Приходи из буџета 500.000 500.000

Укупно за функцију 610 500.000 500.000
Извори финансирања за пројекат 1101-1036

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Укупно за пројекат 1101-1036 500.000 500.000
Извори финансирања за програм 1101

01 Приходи из буџета 4.779.320.663 4.779.320.663
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 1.000.000.000 1.000.000.000

лица
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 2.442.749.240 2.442.749.240
12 Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов. 5.000.000 5.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.241.773.353 1.241.773.353

Укупно за програм 1101 4.779.320.663 4.689.522.593 9.468.843.256
1102 Програм 02 - Комуналне делатности
1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

620 Развој заједнице
424 Специјализоване услуге 1.102.600.000 1.772.000.000 2.874.600.000
451 Субвенције јавним нефинансијским 1.000 1.000

предузећима и организацијама
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
Извори финансирања за функцију 620

01 Приходи из буџета 1.102.602.000 1.102.602.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.772.000.000 1.772.000.000

Укупно за функцију 620 1.102.602.000 1.772.000.000 2.874.602.000
Извори финансирања за програмску активност
1102-0002

01 Приходи из буџета 1.102.602.000 1.102.602.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.772.000.000 1.772.000.000

Укупно за програмску активност 1102-0002 1.102.602.000 1.772.000.000 2.874.602.000
1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне

намене
620 Развој заједнице

424 Специјализоване услуге 521.774.353 918.226.647 1.440.001.000
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451 Субвенције јавним нефинансијским 350.001.000 350.001.000

предузећима и организацијама
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 18.000.000 18.000.000

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета 889.776.353 889.776.353
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 918.226.647 918.226.647

Укупно за функцију 620 889.776.353 918.226.647 1.808.003.000
630 Водоснабдевање

423 Услуге по уговору 1.000 1.000
424 Специјализоване услуге 183.929.875 183.929.875
511 Зграде и грађевински објекти 39.001.000 39.001.000

Извори финансирања за функцију 630
01 Приходи из буџета 222.931.875 222.931.875

Укупно за функцију 630 222.931.875 222.931.875
Извори финансирања за програмску активност
1102-0003

01 Приходи из буџета 1.112.708.228 1.112.708.228
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 918.226.647 918.226.647

Укупно за програмску активност 1102-0003 1.112.708.228 918.226.647 2.030.934.875
1102-0004 Зоохигијена

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 100.000 100.000
424 Специјализоване услуге 448.000.000 448.000.000
426 Материјал 277.500 277.500
483 Новчане казне и пенали по решењу 60.000.000 60.000.000

судова
485 Накнада штете за повреде или штету 59.722.500 59.722.500

нанету од стране државних органа
Извори финансирања за функцију 620

01 Приходи из буџета 568.100.000 568.100.000
Укупно за функцију 620 568.100.000 568.100.000
Извори финансирања за програмску активност
1102-0004

01 Приходи из буџета 568.100.000 568.100.000
Укупно за програмску активност 1102-0004 568.100.000 568.100.000

1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
620 Развој заједнице

451 Субвенције јавним нефинансијским 2.000 2.000
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 620

01 Приходи из буџета 2.000 2.000
Укупно за функцију 620 2.000 2.000
Извори финансирања за програмску активност
1102-0005

01 Приходи из буџета 2.000 2.000
Укупно за програмску активност 1102-0005 2.000 2.000

1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
630 Водоснабдевање

423 Услуге по уговору 1.000 1.000
451 Субвенције јавним нефинансијским 1.000 1.000

предузећима и организацијама
483 Новчане казне и пенали по решењу 50.000 50.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 66.317.664 66.317.664

Извори финансирања за функцију 630
01 Приходи из буџета 66.369.664 66.369.664

Укупно за функцију 630 66.369.664 66.369.664
Извори финансирања за програмску активност
1102-0008
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01 Приходи из буџета 66.369.664 66.369.664

Укупно за програмску активност 1102-0008 66.369.664 66.369.664
Извори финансирања за програм 1102

01 Приходи из буџета 2.849.781.892 2.849.781.892
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 2.690.226.647 2.690.226.647

Укупно за програм 1102 2.849.781.892 2.690.226.647 5.540.008.539
1201 Програм 13 - Развој културе и информисања
1201-0003 Унапређење система очувања и представљања

културно-историјског наслеђа
820 Услуге културе

451 Субвенције јавним нефинансијским 228.000.000 228.000.000
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 820

01 Приходи из буџета 228.000.000 228.000.000
Укупно за функцију 820 228.000.000 228.000.000
Извори финансирања за програмску активност
1201-0003

01 Приходи из буџета 228.000.000 228.000.000
Укупно за програмску активност 1201-0003 228.000.000 228.000.000
Извори финансирања за програм 1201

01 Приходи из буџета 228.000.000 228.000.000
Укупно за програм 1201 228.000.000 228.000.000

2001 Програм 08 - Предшколско васпитање и
образовање

2001-1026 Предшколско образовање
Изградња објеката предшколских установа

911 Предшколско образовање
511 Зграде и грађевински објекти 200.000.000 200.000.000

Извори финансирања за функцију 911
01 Приходи из буџета 200.000.000 200.000.000

Укупно за функцију 911 200.000.000 200.000.000
Извори финансирања за пројекат 2001-1026

01 Приходи из буџета 200.000.000 200.000.000
Укупно за пројекат 2001-1026 200.000.000 200.000.000
Извори финансирања за програм 2001

01 Приходи из буџета 200.000.000 200.000.000
Укупно за програм 2001 200.000.000 200.000.000
Извори финансирања за раздео 6

01 Приходи из буџета 8.510.689.016 8.510.689.016
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 1.000.000.000 1.000.000.000

лица
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 2.442.749.240 2.442.749.240
12 Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов. 5.000.000 5.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 3.932.000.000 3.932.000.000

Укупно за раздео 6 8.510.689.016 7.379.749.240 15.890.438.256
7 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКE И ПРАВНЕ

ПОСЛОВЕ
0602 Програм 15 - Опште услуге локалне

самоуправе
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

и градских општинa
130 Опште услуге

421 Стални трошкови 35.605.000 35.605.000
423 Услуге по уговору 12.500.000 12.500.000
424 Специјализоване услуге 12.700.000 12.700.000
425 Текуће поправке и одржавање 65.950.000 65.950.000
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 1.000.000 1.000.000

буџета
482 Порези, обавезне таксе и казне 8.000.000 8.000.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 25.300.000 25.300.000

судова
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512 Машине и опрема 600.000 600.000
515 Нематеријална имовина 50.000.000 50.000.000

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 211.655.000 211.655.000

Укупно за функцију 130 211.655.000 211.655.000
411 Општи економски и комерцијални послови

421 Стални трошкови 69.125.000 69.125.000
423 Услуге по уговору 43.500.000 43.500.000
425 Текуће поправке и одржавање 157.160.000 157.160.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 520.000.000 520.000.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 5.000.000 5.000.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 12.960.000 12.960.000
512 Машине и опрема 2.400.000 2.400.000

Извори финансирања за функцију 411
01 Приходи из буџета 810.145.000 810.145.000

Укупно за функцију 411 810.145.000 810.145.000
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001

01 Приходи из буџета 1.021.800.000 1.021.800.000
Укупно за програмску активност 0602-0001 1.021.800.000 1.021.800.000

0602-1017 Модернизација софтвера
411 Општи економски и комерцијални послови

423 Услуге по уговору 12.519.000 12.519.000
Извори финансирања за функцију 411

01 Приходи из буџета 12.519.000 12.519.000
Укупно за функцију 411 12.519.000 12.519.000
Извори финансирања за пројекат 0602-1017

01 Приходи из буџета 12.519.000 12.519.000
Укупно за пројекат 0602-1017 12.519.000 12.519.000
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 1.034.319.000 1.034.319.000
Укупно за програм 0602 1.034.319.000 1.034.319.000

1101 Програм 01 - Становање, урбанизам и
просторно планирање

1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем
130 Опште услуге

541 Земљиште 35.000.000 30.000.000 65.000.000
Извори финансирања за функцију 130

01 Приходи из буџета 35.000.000 35.000.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 30.000.000 30.000.000

Укупно за функцију 130 35.000.000 30.000.000 65.000.000
Извори финансирања за програмску активност
1101-0003

01 Приходи из буџета 35.000.000 35.000.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 30.000.000 30.000.000

Укупно за програмску активност 1101-0003 35.000.000 30.000.000 65.000.000
Извори финансирања за програм 1101

01 Приходи из буџета 35.000.000 35.000.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 30.000.000 30.000.000

Укупно за програм 1101 35.000.000 30.000.000 65.000.000
Извори финансирања за раздео 7

01 Приходи из буџета 1.069.319.000 1.069.319.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 30.000.000 30.000.000

Укупно за раздео 7 1.069.319.000 30.000.000 1.099.319.000
8 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

0701 Програм 07 - Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре

451 Друмски саобраћај
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421 Стални трошкови 51.000.000 51.000.000
423 Услуге по уговору 169.360.000 18.600.000 187.960.000
424 Специјализоване услуге 547.460.110 23.560.800 571.020.910
425 Текуће поправке и одржавање 3.490.501.307 2.332.415.200 5.822.916.507
426 Материјал 600.000 600.000
463 Трансфери осталим нивоима власти 81.000.000 12.000.000 93.000.000
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 36.400.000 36.400.000

буџета
482 Порези, обавезне таксе и казне 12.000.000 12.000.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 2.000.000 2.000.000

судова
485 Накнада штете за повреде или штету 86.700.000 86.700.000

нанету од стране државних органа
511 Зграде и грађевински објекти 406.100.000 406.100.000
512 Машине и опрема 480.000.000 3.424.000 483.424.000
515 Нематеријална имовина 68.000.000 10.000.000 78.000.000

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 5.431.121.417 5.431.121.417
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 500.000.000 500.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.900.000.000 1.900.000.000

Укупно за функцију 451 5.431.121.417 2.400.000.000 7.831.121.417
Извори финансирања за програмску активност
0701-0002

01 Приходи из буџета 5.431.121.417 5.431.121.417
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 500.000.000 500.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.900.000.000 1.900.000.000

Укупно за програмску активност 0701-0002 5.431.121.417 2.400.000.000 7.831.121.417
Извори финансирања за програм 0701

01 Приходи из буџета 5.431.121.417 5.431.121.417
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 500.000.000 500.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.900.000.000 1.900.000.000

Укупно за програм 0701 5.431.121.417 2.400.000.000 7.831.121.417
Извори финансирања за раздео 8

01 Приходи из буџета 5.431.121.417 5.431.121.417
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 500.000.000 500.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.900.000.000 1.900.000.000

Укупно за раздео 8 5.431.121.417 2.400.000.000 7.831.121.417
9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ
0401 Програм 06 - Заштита животне средине
0401-0001 Управљање заштитом животне средине

550 Заштита животне средине-истраживање и
развој

485 Накнада штете за повреде или штету 960.000 960.000
нанету од стране државних органа

511 Зграде и грађевински објекти 29.949.200 25.510.000 55.459.200
Извори финансирања за функцију 550

01 Приходи из буџета 30.909.200 30.909.200
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 24.300.000 24.300.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.210.000 1.210.000

Укупно за функцију 550 30.909.200 25.510.000 56.419.200
560 Заштита животне средине-некласификована на

другом месту
422 Трошкови путовања 170.000 170.000
423 Услуге по уговору 1.147.000 680.000 1.827.000
465 Остале дотације и трансфери 75.948 75.948

Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета 1.392.948 1.392.948
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 680.000 680.000

Укупно за функцију 560 1.392.948 680.000 2.072.948
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Извори финансирања за програмску активност
0401-0001

01 Приходи из буџета 32.302.148 32.302.148
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 24.300.000 24.300.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.890.000 1.890.000

Укупно за програмску активност 0401-0001 32.302.148 26.190.000 58.492.148
0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине

530 Смањење загађености
424 Специјализоване услуге 93.160.297 93.160.297
485 Накнада штете за повреде или штету 960.000 960.000

нанету од стране државних органа
Извори финансирања за функцију 530

01 Приходи из буџета 94.120.297 94.120.297
Укупно за функцију 530 94.120.297 94.120.297

550 Заштита животне средине-истраживање и
развој

485 Накнада штете за повреде или штету 240.000 240.000
нанету од стране државних органа

511 Зграде и грађевински објекти 4.980.000 4.980.000
Извори финансирања за функцију 550

01 Приходи из буџета 240.000 240.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 4.980.000 4.980.000

Укупно за функцију 550 240.000 4.980.000 5.220.000
Извори финансирања за програмску активност
0401-0002

01 Приходи из буџета 94.360.297 94.360.297
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 4.980.000 4.980.000

Укупно за програмску активност 0401-0002 94.360.297 4.980.000 99.340.297
0401-0003 Заштита природе

540 Заштита биљног и животињског света и
крајолика

424 Специјализоване услуге 156.476.294 87.352.584 243.828.878
485 Накнада штете за повреде или штету 960.000 960.000

нанету од стране државних органа
512 Машине и опрема 28.236.000 28.236.000

Извори финансирања за функцију 540
01 Приходи из буџета 157.436.294 157.436.294
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 28.236.000 28.236.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 87.352.584 87.352.584

Укупно за функцију 540 157.436.294 115.588.584 273.024.878
Извори финансирања за програмску активност
0401-0003

01 Приходи из буџета 157.436.294 157.436.294
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 28.236.000 28.236.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 87.352.584 87.352.584

Укупно за програмску активност 0401-0003 157.436.294 115.588.584 273.024.878
0401-0005 Управљање комуналним отпадом

510 Управљање отпадом
423 Услуге по уговору 600.000 600.000
424 Специјализоване услуге 11.709.827 11.709.827
451 Субвенције јавним нефинансијским 51.921.774 51.921.774

предузећима и организацијама
485 Накнада штете за повреде или штету 720.000 720.000

нанету од стране државних органа
511 Зграде и грађевински објекти 42.457.823 942.177 43.400.000

Извори финансирања за функцију 510
01 Приходи из буџета 107.409.424 107.409.424
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 58.761 58.761
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 883.416 883.416

Укупно за функцију 510 107.409.424 942.177 108.351.601
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Извори финансирања за програмску активност
0401-0005

01 Приходи из буџета 107.409.424 107.409.424
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 58.761 58.761
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 883.416 883.416

Укупно за програмску активност 0401-0005 107.409.424 942.177 108.351.601
0401-0006 Управљање осталим врстама отпада

510 Управљање отпадом
424 Специјализоване услуге 10.000.000 10.000.000
451 Субвенције јавним нефинансијским 302.900.000 302.900.000

предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510

01 Приходи из буџета 312.900.000 312.900.000
Укупно за функцију 510 312.900.000 312.900.000

550 Заштита животне средине-истраживање и
развој

512 Машине и опрема 3.600.000 3.600.000
Извори финансирања за функцију 550

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 3.600.000 3.600.000
Укупно за функцију 550 3.600.000 3.600.000
Извори финансирања за програмску активност
0401-0006

01 Приходи из буџета 312.900.000 312.900.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 3.600.000 3.600.000

Укупно за програмску активност 0401-0006 312.900.000 3.600.000 316.500.000
0401-0500 Јачање капацитета информисања јавности и

популаризација значаја животне средине
550 Заштита животне средине-истраживање и

развој
423 Услуге по уговору 6.600.000 6.600.000
424 Специјализоване услуге 180.000 180.000
481 Дотације невладиним организацијама 15.000.000 15.000.000
485 Накнада штете за повреде или штету 240.000 240.000

нанету од стране државних органа
515 Нематеријална имовина 2.349.600 2.349.600

Извори финансирања за функцију 550
01 Приходи из буџета 24.369.600 24.369.600

Укупно за функцију 550 24.369.600 24.369.600
560 Заштита животне средине-некласификована на

другом месту
423 Услуге по уговору 4.515.800 4.515.800
485 Накнада штете за повреде или штету 40.000 80.000 120.000

нанету од стране државних органа
Извори финансирања за функцију 560

01 Приходи из буџета 4.555.800 4.555.800
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 80.000 80.000

Укупно за функцију 560 4.555.800 80.000 4.635.800
Извори финансирања за програмску активност
0401-0500

01 Приходи из буџета 28.925.400 28.925.400
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 80.000 80.000

Укупно за програмску активност 0401-0500 28.925.400 80.000 29.005.400
0401-1020 Израда Плана генералне регулације система

зелених површина Београда
540 Заштита биљног и животињског света и

крајолика
424 Специјализоване услуге 1.026.186 1.026.186

Извори финансирања за функцију 540
01 Приходи из буџета 1.026.186 1.026.186

Укупно за функцију 540 1.026.186 1.026.186
Извори финансирања за пројекат 0401-1020
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01 Приходи из буџета 1.026.186 1.026.186

Укупно за пројекат 0401-1020 1.026.186 1.026.186
0401-1049 Суфинансирање извођења радова на санацији

одлагалишта отпада и превенције настанка
нових депонија на територији града Београда

510 Управљање отпадом
451 Субвенције јавним нефинансијским 15.000.000 15.000.000

предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 510

01 Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000
Укупно за функцију 510 15.000.000 15.000.000
Извори финансирања за пројекат 0401-1049

01 Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000
Укупно за пројекат 0401-1049 15.000.000 15.000.000

0401-1053 Пројекат јавно - приватног партнерства
града Београда у пружању услуге
третмана и депоновања комуналног
отпада са изградњом постројења
за третман депоновање комуналног отпада

510 Управљање отпадом
424 Специјализоване услуге 100.000 100.000

Извори финансирања за функцију 510
01 Приходи из буџета 100.000 100.000

Укупно за функцију 510 100.000 100.000
Извори финансирања за пројекат 0401-1053

01 Приходи из буџета 100.000 100.000
Укупно за пројекат 0401-1053 100.000 100.000

0401-1057 Израда Плана детаљне регулације за изградњу
водова 110 kv ради прикључења
постројења за управљање отпадом у Винчи на
мрежу

510 Управљање отпадом
424 Специјализоване услуге 16.834.652 16.834.652

Извори финансирања за функцију 510
01 Приходи из буџета 16.834.652 16.834.652

Укупно за функцију 510 16.834.652 16.834.652
Извори финансирања за пројекат 0401-1057

01 Приходи из буџета 16.834.652 16.834.652
Укупно за пројекат 0401-1057 16.834.652 16.834.652

0401-1058 Прикључење грејних инсталација објеката
јавне намене на систем даљинског грејања
или дистрибутивни систем природног гаса

550 Заштита животне средине-истраживање и
развој

423 Услуге по уговору 330.000 330.000
485 Накнада штете за повреде или штету 480.000 480.000

нанету од стране државних органа
511 Зграде и грађевински објекти 5.660.837 38.619.239 44.280.076

Извори финансирања за функцију 550
01 Приходи из буџета 6.470.837 6.470.837
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 28.825.239 28.825.239
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 9.794.000 9.794.000

Укупно за функцију 550 6.470.837 38.619.239 45.090.076
Извори финансирања за пројекат 0401-1058

01 Приходи из буџета 6.470.837 6.470.837
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 28.825.239 28.825.239
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 9.794.000 9.794.000

Укупно за пројекат 0401-1058 6.470.837 38.619.239 45.090.076
0401-1063 ПДР за изградњу вода 35КВ од ТС 35/10КВ

"Винча"
510 Управљање отпадом
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424 Специјализоване услуге 8.889.415 8.889.415

Извори финансирања за функцију 510
01 Приходи из буџета 8.889.415 8.889.415

Укупно за функцију 510 8.889.415 8.889.415
Извори финансирања за пројекат 0401-1063

01 Приходи из буџета 8.889.415 8.889.415
Укупно за пројекат 0401-1063 8.889.415 8.889.415

0401-1064 УРБфорДАН - "Управљање и коришћење
урбаних шума као природног наслеђа
у градовима Дунавског региона"

550 Заштита животне средине-истраживање и
развој

422 Трошкови путовања 482.160 482.160
423 Услуге по уговору 9.761.792 9.761.792
426 Материјал 680.593 680.593
465 Остале дотације и трансфери 422.853 422.853
512 Машине и опрема 120.000 120.000

Извори финансирања за функцију 550
01 Приходи из буџета 11.467.398 11.467.398

Укупно за функцију 550 11.467.398 11.467.398
Извори финансирања за пројекат 0401-1064

01 Приходи из буџета 11.467.398 11.467.398
Укупно за пројекат 0401-1064 11.467.398 11.467.398
Извори финансирања за програм 0401

01 Приходи из буџета 793.122.051 793.122.051
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 90.000.000 90.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 100.000.000 100.000.000

Укупно за програм 0401 793.122.051 190.000.000 983.122.051
Извори финансирања за раздео 9

01 Приходи из буџета 793.122.051 793.122.051
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 90.000.000 90.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 100.000.000 100.000.000

Укупно за раздео 9 793.122.051 190.000.000 983.122.051
10 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

0101 Програм 05 - Пољопривреда и рурални развој
0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне

политике
у локалној заједници

421 Пољопривреда
421 Стални трошкови 4.200.000 4.200.000
423 Услуге по уговору 1.500.000 1.500.000
463 Трансфери осталим нивоима власти 1.000 1.000

Извори финансирања за функцију 421
01 Приходи из буџета 5.701.000 5.701.000

Укупно за функцију 421 5.701.000 5.701.000
Извори финансирања за програмску активност
0101-0001

01 Приходи из буџета 5.701.000 5.701.000
Укупно за програмску активност 0101-0001 5.701.000 5.701.000

0101-0002 Мере подршке руралном развоју
421 Пољопривреда

451 Субвенције јавним нефинансијским 200.000.000 200.000.000
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 421

01 Приходи из буџета 200.000.000 200.000.000
Укупно за функцију 421 200.000.000 200.000.000
Извори финансирања за програмску активност
0101-0002

01 Приходи из буџета 200.000.000 200.000.000
Укупно за програмску активност 0101-0002 200.000.000 200.000.000
Извори финансирања за програм 0101
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01 Приходи из буџета 205.701.000 205.701.000

Укупно за програм 0101 205.701.000 205.701.000
0602 Програм 15 - Опште услуге локалне

самоуправе
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

и градских општинa
160 Опште јавне услуге некласификоване на

другом месту
424 Специјализоване услуге 4.399.000 4.399.000
425 Текуће поправке и одржавање 34.000.000 34.000.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000.000 1.000.000

судова
512 Машине и опрема 43.200.000 43.200.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 82.599.000 82.599.000

Укупно за функцију 160 82.599.000 82.599.000
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001

01 Приходи из буџета 82.599.000 82.599.000
Укупно за програмску активност 0602-0001 82.599.000 82.599.000

0602-0011 Робне резерве
490 Економски послови некласификовани на другом

месту
423 Услуге по уговору 15.000.000 15.000.000

Извори финансирања за функцију 490
01 Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000

Укупно за функцију 490 15.000.000 15.000.000
Извори финансирања за програмску активност
0602-0011

01 Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000
Укупно за програмску активност 0602-0011 15.000.000 15.000.000

0602-0503 Управљање и одржавање водотока другог реда
Управљање и одржавање водотока другог реда

160 Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

425 Текуће поправке и одржавање 350.000.000 350.000.000
Извори финансирања за функцију 160

01 Приходи из буџета 350.000.000 350.000.000
Укупно за функцију 160 350.000.000 350.000.000
Извори финансирања за програмску активност
0602-0503

01 Приходи из буџета 350.000.000 350.000.000
Укупно за програмску активност 0602-0503 350.000.000 350.000.000
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 447.599.000 447.599.000
Укупно за програм 0602 447.599.000 447.599.000

1501 Програм 03 - Локални економски развој
1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог

амбијента
410 Општи економски и комерцијални послови и

послови по питању рада
421 Стални трошкови 7.000.000 7.000.000
451 Субвенције јавним нефинансијским 41.000.000 41.000.000

предузећима и организацијама
481 Дотације невладиним организацијама 20.000.000 20.000.000

Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета 68.000.000 68.000.000

Укупно за функцију 410 68.000.000 68.000.000
Извори финансирања за програмску активност
1501-0001

01 Приходи из буџета 68.000.000 68.000.000
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Укупно за програмску активност 1501-0001 68.000.000 68.000.000

1501-0002 Мере активне политике запошљавања
410 Општи економски и комерцијални послови и

послови по питању рада
451 Субвенције јавним нефинансијским 5.000.000 5.000.000

предузећима и организацијама
454 Субвенције приватним предузећима 20.000.000 20.000.000
463 Трансфери осталим нивоима власти 15.000.000 15.000.000

Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета 40.000.000 40.000.000

Укупно за функцију 410 40.000.000 40.000.000
Извори финансирања за програмску активност
1501-0002

01 Приходи из буџета 40.000.000 40.000.000
Укупно за програмску активност 1501-0002 40.000.000 40.000.000
Извори финансирања за програм 1501

01 Приходи из буџета 108.000.000 108.000.000
Укупно за програм 1501 108.000.000 108.000.000

1502 Програм 04 - Развој туризма
1502-0001 Управљање развојем туризма

473 Туризам
423 Услуге по уговору 7.000.000 7.000.000
425 Текуће поправке и одржавање 20.000.000 20.000.000
454 Субвенције приватним предузећима 20.000.000 20.000.000
481 Дотације невладиним организацијама 20.000.000 20.000.000

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета 47.000.000 47.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 20.000.000 20.000.000

Укупно за функцију 473 47.000.000 20.000.000 67.000.000
Извори финансирања за програмску активност
1502-0001

01 Приходи из буџета 47.000.000 47.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 20.000.000 20.000.000

Укупно за програмску активност 1502-0001 47.000.000 20.000.000 67.000.000
Извори финансирања за програм 1502

01 Приходи из буџета 47.000.000 47.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 20.000.000 20.000.000

Укупно за програм 1502 47.000.000 20.000.000 67.000.000
Извори финансирања за

01 Приходи из буџета 808.300.000 808.300.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 20.000.000 20.000.000

Укупно за 808.300.000 20.000.000 828.300.000
10.1 УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

1502 Програм 04 - Развој туризма
1502-0001 Управљање развојем туризма

473 Туризам
411 Плате, додаци и накнаде запослених 53.300.000 53.300.000

(зараде)
412 Социјални доприноси на терет 9.545.000 9.545.000

послодавца
413 Накнаде у натури 1.750.000 1.750.000
414 Социјална давања запосленима 1.250.000 1.250.000
416 Награде запосленима и остали посебни 450.000 450.000

расходи
421 Стални трошкови 9.580.000 9.580.000
423 Услуге по уговору 6.650.000 6.650.000
424 Специјализоване услуге 600.000 600.000
425 Текуће поправке и одржавање 4.600.000 4.600.000
426 Материјал 2.550.000 2.550.000
465 Остале дотације и трансфери 7.100.000 7.100.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 730.000 730.000
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512 Машине и опрема 5.950.000 5.950.000
515 Нематеријална имовина 1.700.000 1.700.000

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета 105.755.000 105.755.000

Укупно за функцију 473 105.755.000 105.755.000
Извори финансирања за програмску активност
1502-0001

01 Приходи из буџета 105.755.000 105.755.000
Укупно за програмску активност 1502-0001 105.755.000 105.755.000

1502-0002 Промоција туристичке понуде
473 Туризам

421 Стални трошкови 27.770.000 27.770.000
422 Трошкови путовања 32.594.000 32.594.000
423 Услуге по уговору 49.816.000 49.816.000
424 Специјализоване услуге 18.085.000 18.085.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 680.000 680.000
511 Зграде и грађевински објекти 12.000.000 12.000.000
523 Залихе робе за даљу продају 300.000 300.000

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета 129.245.000 129.245.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 12.000.000 12.000.000

Укупно за функцију 473 129.245.000 12.000.000 141.245.000
Извори финансирања за програмску активност
1502-0002

01 Приходи из буџета 129.245.000 129.245.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 12.000.000 12.000.000

Укупно за програмску активност 1502-0002 129.245.000 12.000.000 141.245.000
Извори финансирања за програм 1502

01 Приходи из буџета 235.000.000 235.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 12.000.000 12.000.000

Укупно за програм 1502 235.000.000 12.000.000 247.000.000
Извори финансирања за главу 10.1

01 Приходи из буџета 235.000.000 235.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 12.000.000 12.000.000

Укупно за главу 10.1 235.000.000 12.000.000 247.000.000
Извори финансирања за раздео 10

01 Приходи из буџета 1.043.300.000 1.043.300.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 32.000.000 32.000.000

Укупно за раздео 10 1.043.300.000 32.000.000 1.075.300.000
11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

1201 Програм 13 - Развој културе и информисања
1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког

стваралаштва
820 Услуге културе

421 Стални трошкови 1.000.000 50.000 1.050.000
423 Услуге по уговору 4.000.000 4.000.000
424 Специјализоване услуге 16.000.000 16.000.000
451 Субвенције јавним нефинансијским 2.000.000 2.000.000

предузећима и организацијама
463 Трансфери осталим нивоима власти 28.000.000 28.000.000
465 Остале дотације и трансфери 600.000 600.000
481 Дотације невладиним организацијама 202.000.000 115.000.000 317.000.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 850.000 850.000

судова
485 Накнада штете за повреде или штету 150.000 150.000

нанету од стране државних органа
515 Нематеријална имовина 475.950.000 475.950.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 254.600.000 254.600.000
07 Трансфери од других нивоа власти 476.000.000 476.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 115.000.000 115.000.000
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Укупно за функцију 820 254.600.000 591.000.000 845.600.000
Извори финансирања за програмску активност
1201-0002

01 Приходи из буџета 254.600.000 254.600.000
07 Трансфери од других нивоа власти 476.000.000 476.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 115.000.000 115.000.000

Укупно за програмску активност 1201-0002 254.600.000 591.000.000 845.600.000
Извори финансирања за програм 1201

01 Приходи из буџета 254.600.000 254.600.000
07 Трансфери од других нивоа власти 476.000.000 476.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 115.000.000 115.000.000

Укупно за програм 1201 254.600.000 591.000.000 845.600.000
Извори финансирања за

01 Приходи из буџета 254.600.000 254.600.000
07 Трансфери од других нивоа власти 476.000.000 476.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 115.000.000 115.000.000

Укупно за 254.600.000 591.000.000 845.600.000
11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

1201 Програм 13 - Развој културе и информисања
1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе
411 Плате, додаци и накнаде запослених 930.175.705 63.279.267 993.454.972

(зараде)
412 Социјални доприноси на терет 167.555.355 11.449.176 179.004.531

послодавца
413 Накнаде у натури 38.849.062 2.747.355 41.596.417
414 Социјална давања запосленима 8.899.549 7.472.304 16.371.853
415 Накнада трошкова за запослене 450.000 450.000
416 Награде запосленима и остали посебни 19.525.040 1.346.480 20.871.520

расходи
421 Стални трошкови 409.871.530 30.682.311 440.553.841
422 Трошкови путовања 229.680 31.556.736 31.786.416
423 Услуге по уговору 140.567.655 88.344.926 228.912.581
424 Специјализоване услуге 24.089.551 93.984.073 118.073.624
425 Текуће поправке и одржавање 45.888.466 24.083.254 69.971.720
426 Материјал 22.580.420 38.003.431 60.583.851
444 Пратећи трошкови задуживања 60.000 60.000
465 Остале дотације и трансфери 68.480.541 4.640.759 73.121.300
482 Порези, обавезне таксе и казне 4.417.571 4.417.571
483 Новчане казне и пенали по решењу 130.000 240.000 370.000

судова
485 Накнада штете за повреде или штету 30.000 30.000

нанету од стране државних органа
511 Зграде и грађевински објекти 66.252.079 5.420.000 71.672.079
512 Машине и опрема 71.826.561 18.220.265 90.046.826
515 Нематеријална имовина 5.577.432 854.500 6.431.932
523 Залихе робе за даљу продају 12.039.999 12.039.999

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 2.020.498.626 2.020.498.626
04 Сопствени приходи буџетских корисника 431.322.407 431.322.407
07 Трансфери од других нивоа власти 8.000.000 8.000.000

Укупно за функцију 820 2.020.498.626 439.322.407 2.459.821.033
Извори финансирања за програмску активност
1201-0001

01 Приходи из буџета 2.020.498.626 2.020.498.626
04 Сопствени приходи буџетских корисника 431.322.407 431.322.407
07 Трансфери од других нивоа власти 8.000.000 8.000.000

Укупно за програмску активност 1201-0001 2.020.498.626 439.322.407 2.459.821.033
1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког

стваралаштва
820 Услуге културе
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421 Стални трошкови 9.585.000 7.200.000 16.785.000
422 Трошкови путовања 3.918.800 18.029.000 21.947.800
423 Услуге по уговору 87.091.055 50.254.500 137.345.555
424 Специјализоване услуге 243.558.811 209.365.402 452.924.213
425 Текуће поправке и одржавање 4.280.000 4.280.000
426 Материјал 30.382.700 10.579.598 40.962.298
512 Машине и опрема 799.000 3.000.000 3.799.000
515 Нематеријална имовина 42.267.500 8.460.000 50.727.500

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 417.602.866 417.602.866
04 Сопствени приходи буџетских корисника 217.168.500 217.168.500
07 Трансфери од других нивоа власти 94.000.000 94.000.000

Укупно за функцију 820 417.602.866 311.168.500 728.771.366
Извори финансирања за програмску активност
1201-0002

01 Приходи из буџета 417.602.866 417.602.866
04 Сопствени приходи буџетских корисника 217.168.500 217.168.500
07 Трансфери од других нивоа власти 94.000.000 94.000.000

Укупно за програмску активност 1201-0002 417.602.866 311.168.500 728.771.366
1201-1001 Манифестације

820 Услуге културе
421 Стални трошкови 13.427.000 22.899.000 36.326.000
422 Трошкови путовања 1.500.000 620.000 2.120.000
423 Услуге по уговору 55.911.622 22.850.093 78.761.715
424 Специјализоване услуге 148.044.886 81.780.000 229.824.886
426 Материјал 675.000 350.000 1.025.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 1.010.000 1.010.000
512 Машине и опрема 600.000 600.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 220.158.508 220.158.508
04 Сопствени приходи буџетских корисника 91.509.093 91.509.093
07 Трансфери од других нивоа власти 38.000.000 38.000.000

Укупно за функцију 820 220.158.508 129.509.093 349.667.601
Извори финансирања за пројекат 1201-1001

01 Приходи из буџета 220.158.508 220.158.508
04 Сопствени приходи буџетских корисника 91.509.093 91.509.093
07 Трансфери од других нивоа власти 38.000.000 38.000.000

Укупно за пројекат 1201-1001 220.158.508 129.509.093 349.667.601
Извори финансирања за програм 1201

01 Приходи из буџета 2.658.260.000 2.658.260.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 740.000.000 740.000.000
07 Трансфери од других нивоа власти 140.000.000 140.000.000

Укупно за програм 1201 2.658.260.000 880.000.000 3.538.260.000
Извори финансирања за главу 11.1

01 Приходи из буџета 2.658.260.000 2.658.260.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 740.000.000 740.000.000
07 Трансфери од других нивоа власти 140.000.000 140.000.000

Укупно за главу 11.1 2.658.260.000 880.000.000 3.538.260.000
Извори финансирања за раздео 11

01 Приходи из буџета 2.912.860.000 2.912.860.000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 740.000.000 740.000.000
07 Трансфери од других нивоа власти 616.000.000 616.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 115.000.000 115.000.000

Укупно за раздео 11 2.912.860.000 1.471.000.000 4.383.860.000
12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ

ЗАШТИТУ
0602 Програм 15 - Опште услуге локалне

самоуправе
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

и градских општинa
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160 Опште јавне услуге некласификоване на

другом месту
421 Стални трошкови 1.600.000 1.600.000
423 Услуге по уговору 950.000 950.000
424 Специјализоване услуге 50.000 50.000
512 Машине и опрема 600.000 600.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 3.200.000 3.200.000

Укупно за функцију 160 3.200.000 3.200.000
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001

01 Приходи из буџета 3.200.000 3.200.000
Укупно за програмску активност 0602-0001 3.200.000 3.200.000
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 3.200.000 3.200.000
Укупно за програм 0602 3.200.000 3.200.000

0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита
0901-1002 Студентске стипендије

950 Образовање које није дефинисано нивоом
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 25.000.000 25.000.000

буџета
Извори финансирања за функцију 950

01 Приходи из буџета 25.000.000 25.000.000
Укупно за функцију 950 25.000.000 25.000.000
Извори финансирања за пројекат 0901-1002

01 Приходи из буџета 25.000.000 25.000.000
Укупно за пројекат 0901-1002 25.000.000 25.000.000
Извори финансирања за програм 0901

01 Приходи из буџета 25.000.000 25.000.000
Укупно за програм 0901 25.000.000 25.000.000

2001 Програм 08 - Предшколско васпитање и
образовање

2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања

911 Предшколско образовање
423 Услуге по уговору 3.500.000 3.500.000
424 Специјализоване услуге 12.000.000 12.000.000
444 Пратећи трошкови задуживања 100 100
451 Субвенције јавним нефинансијским 36.000.000 36.000.000

предузећима и организацијама
465 Остале дотације и трансфери 100.000 100.000
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 1.900.000.000 1.900.000.000

буџета
481 Дотације невладиним организацијама 5.000.000 5.000.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000 10.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.130.000.000 1.130.000.000

судова
485 Накнада штете за повреде или штету 500.000 500.000

нанету од стране државних органа
511 Зграде и грађевински објекти 100.401.000 100.401.000

Извори финансирања за функцију 911
01 Приходи из буџета 3.187.511.100 3.187.511.100

Укупно за функцију 911 3.187.511.100 3.187.511.100
Извори финансирања за програмску активност
2001-0001

01 Приходи из буџета 3.187.511.100 3.187.511.100
Укупно за програмску активност 2001-0001 3.187.511.100 3.187.511.100
Извори финансирања за програм 2001

01 Приходи из буџета 3.187.511.100 3.187.511.100
Укупно за програм 2001 3.187.511.100 3.187.511.100

2002 Програм 09 - Основно образовање и васпитање
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2002-0001 Функционисање основних школа

912 Основно образовање
421 Стални трошкови 25.000.000 25.000.000
423 Услуге по уговору 6.350.200 6.350.200
444 Пратећи трошкови задуживања 200.000 200.000
4631 Текући трансфери осталим нивоима 3.110.219.374 200.000.000 3.310.219.374

власти
4632 Капитални трансфери осталим нивоима 243.124.740 243.124.740

власти
481 Дотације невладиним организацијама 10.000 10.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 2.000.000 2.000.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 10.000 10.000

судова
485 Накнада штете за повреде или штету 100 100

нанету од стране државних органа
511 Зграде и грађевински објекти 383.358.837 383.358.837

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 3.770.273.251 3.770.273.251
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 200.000.000 200.000.000

Укупно за функцију 912 3.770.273.251 200.000.000 3.970.273.251
Извори финансирања за програмску активност
2002-0001

01 Приходи из буџета 3.770.273.251 3.770.273.251
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 200.000.000 200.000.000

Укупно за програмску активност 2002-0001 3.770.273.251 200.000.000 3.970.273.251
Извори финансирања за програм 2002

01 Приходи из буџета 3.770.273.251 3.770.273.251
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 200.000.000 200.000.000

Укупно за програм 2002 3.770.273.251 200.000.000 3.970.273.251
2003 Програм 10 - Средње образовање и васпитање
2003-0001 Функционисање средњих школа

920 Средње образовање
421 Стални трошкови 12.000.100 12.000.100
423 Услуге по уговору 6.150.200 6.150.200
444 Пратећи трошкови задуживања 100 100
4631 Текући трансфери осталим нивоима 1.697.563.871 100.000.000 1.797.563.871

власти
4632 Капитални трансфери осталим нивоима 118.148.350 118.148.350

власти
481 Дотације невладиним организацијама 100 100
483 Новчане казне и пенали по решењу 100 100

судова
485 Накнада штете за повреде или штету 100 100

нанету од стране државних органа
511 Зграде и грађевински објекти 141.385.678 141.385.678

Извори финансирања за функцију 920
01 Приходи из буџета 1.975.248.599 1.975.248.599
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 100.000.000 100.000.000

Укупно за функцију 920 1.975.248.599 100.000.000 2.075.248.599
Извори финансирања за програмску активност
2003-0001

01 Приходи из буџета 1.975.248.599 1.975.248.599
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 100.000.000 100.000.000

Укупно за програмску активност 2003-0001 1.975.248.599 100.000.000 2.075.248.599
Извори финансирања за програм 2003

01 Приходи из буџета 1.975.248.599 1.975.248.599
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 100.000.000 100.000.000

Укупно за програм 2003 1.975.248.599 100.000.000 2.075.248.599
Извори финансирања за

01 Приходи из буџета 8.961.232.950 8.961.232.950
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 300.000.000 300.000.000
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Укупно за 8.961.232.950 300.000.000 9.261.232.950

12.1 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
2001 Програм 08 - Предшколско васпитање и

образовање
2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског

васпитања и образовања
911 Предшколско образовање

411 Плате, додаци и накнаде запослених 6.050.000.000 483.954.096 6.533.954.096
(зараде)

412 Социјални доприноси на терет 1.037.575.020 88.776.973 1.126.351.993
послодавца

413 Накнаде у натури 294.366.117 300.000 294.666.117
414 Социјална давања запосленима 73.652.421 4.200.000 77.852.421
415 Накнада трошкова за запослене 29.798.824 3.500.000 33.298.824
416 Награде запосленима и остали посебни 89.718.748 2.500.000 92.218.748

расходи
421 Стални трошкови 1.278.792.899 7.100.000 1.285.892.899
422 Трошкови путовања 14.542.112 25.200.000 39.742.112
423 Услуге по уговору 163.273.914 115.200.000 278.473.914
424 Специјализоване услуге 77.375.409 4.100.000 81.475.409
425 Текуће поправке и одржавање 281.397.510 17.535.500 298.933.010
426 Материјал 1.375.993.069 92.550.000 1.468.543.069
444 Пратећи трошкови задуживања 3.335.000 2.500.000 5.835.000
465 Остале дотације и трансфери 605.000.000 5.000.000 610.000.000
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 37.912.495 37.912.495

буџета
482 Порези, обавезне таксе и казне 15.243.971 6.250.000 21.493.971
483 Новчане казне и пенали по решењу 94.002.658 500.000 94.502.658

судова
485 Накнада штете за повреде или штету 2.199.708 2.199.708

нанету од стране државних органа
511 Зграде и грађевински објекти 217.433.328 17.166.500 234.599.828
512 Машине и опрема 470.203.637 11.600.000 481.803.637
515 Нематеријална имовина 19.746.979 2.000.000 21.746.979
523 Залихе робе за даљу продају 20.000.000 20.000.000

Извори финансирања за функцију 911
01 Приходи из буџета 12.231.563.819 12.231.563.819
04 Сопствени приходи буџетских корисника 483.266.500 483.266.500
07 Трансфери од других нивоа власти 426.666.569 426.666.569

Укупно за функцију 911 12.231.563.819 909.933.069 13.141.496.888
Извори финансирања за програмску активност
2001-0001

01 Приходи из буџета 12.231.563.819 12.231.563.819
04 Сопствени приходи буџетских корисника 483.266.500 483.266.500
07 Трансфери од других нивоа власти 426.666.569 426.666.569

Укупно за програмску активност 2001-0001 12.231.563.819 909.933.069 13.141.496.888
Извори финансирања за програм 2001

01 Приходи из буџета 12.231.563.819 12.231.563.819
04 Сопствени приходи буџетских корисника 483.266.500 483.266.500
07 Трансфери од других нивоа власти 426.666.569 426.666.569

Укупно за програм 2001 12.231.563.819 909.933.069 13.141.496.888
Извори финансирања за главу 12.1

01 Приходи из буџета 12.231.563.819 12.231.563.819
04 Сопствени приходи буџетских корисника 483.266.500 483.266.500
07 Трансфери од других нивоа власти 426.666.569 426.666.569

Укупно за главу 12.1 12.231.563.819 909.933.069 13.141.496.888
Извори финансирања за раздео 12

01 Приходи из буџета 21.192.796.769 21.192.796.769
04 Сопствени приходи буџетских корисника 483.266.500 483.266.500
07 Трансфери од других нивоа власти 426.666.569 426.666.569
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 300.000.000 300.000.000
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Укупно за раздео 12 21.192.796.769 1.209.933.069 22.402.729.838

13 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине
1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама,

удружењима и савезима
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 17.400.000 17.400.000
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 19.800.000 19.800.000

буџета
481 Дотације невладиним организацијама 660.847.224 660.847.224

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 698.047.224 698.047.224

Укупно за функцију 810 698.047.224 698.047.224
Извори финансирања за програмску активност
1301-0001

01 Приходи из буџета 698.047.224 698.047.224
Укупно за програмску активност 1301-0001 698.047.224 698.047.224

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту
810 Услуге рекреације и спорта

472 Накнаде за социјaлну заштиту из 48.000.000 48.000.000
буџета

481 Дотације невладиним организацијама 40.000.000 40.000.000
Извори финансирања за функцију 810

01 Приходи из буџета 88.000.000 88.000.000
Укупно за функцију 810 88.000.000 88.000.000
Извори финансирања за програмску активност
1301-0002

01 Приходи из буџета 88.000.000 88.000.000
Укупно за програмску активност 1301-0002 88.000.000 88.000.000

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
810 Услуге рекреације и спорта

421 Стални трошкови 180.000 180.000
451 Субвенције јавним нефинансијским 268.060.000 268.060.000

предузећима и организацијама
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000.000 1.000.000

судова
Извори финансирања за функцију 810

01 Приходи из буџета 269.240.000 269.240.000
Укупно за функцију 810 269.240.000 269.240.000
Извори финансирања за програмску активност
1301-0004

01 Приходи из буџета 269.240.000 269.240.000
Укупно за програмску активност 1301-0004 269.240.000 269.240.000

1301-0005 Спровођење омладинске политике
950 Образовање које није дефинисано нивоом

472 Накнаде за социјaлну заштиту из 25.000.000 25.000.000
буџета

481 Дотације невладиним организацијама 40.000.000 40.000.000
Извори финансирања за функцију 950

01 Приходи из буџета 65.000.000 65.000.000
Укупно за функцију 950 65.000.000 65.000.000
Извори финансирања за програмску активност
1301-0005

01 Приходи из буџета 65.000.000 65.000.000
Укупно за програмску активност 1301-0005 65.000.000 65.000.000
Извори финансирања за програм 1301

01 Приходи из буџета 1.120.287.224 1.120.287.224
Укупно за програм 1301 1.120.287.224 1.120.287.224
Извори финансирања за раздео 13

01 Приходи из буџета 1.120.287.224 1.120.287.224
Укупно за раздео 13 1.120.287.224 1.120.287.224
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14 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

1801 Програм 12 - Здравствена заштита
1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене

заштите
740 Услуге јавног здравства

464 Дотације организацијама обавезног 589.192.000 589.192.000
социјалног осигурања

465 Остале дотације и трансфери 11.000.000 11.000.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 100.000 100.000

судова
Извори финансирања за функцију 740

01 Приходи из буџета 600.292.000 600.292.000
Укупно за функцију 740 600.292.000 600.292.000
Извори финансирања за програмску активност
1801-0001

01 Приходи из буџета 600.292.000 600.292.000
Укупно за програмску активност 1801-0001 600.292.000 600.292.000

1801-0002 Мртвозорство
740 Услуге јавног здравства

423 Услуге по уговору 21.000.000 21.000.000
Извори финансирања за функцију 740

01 Приходи из буџета 21.000.000 21.000.000
Укупно за функцију 740 21.000.000 21.000.000
Извори финансирања за програмску активност
1801-0002

01 Приходи из буџета 21.000.000 21.000.000
Укупно за програмску активност 1801-0002 21.000.000 21.000.000

1801-0003 Спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље

740 Услуге јавног здравства
424 Специјализоване услуге 232.906.300 232.906.300
481 Дотације невладиним организацијама 15.000.000 15.000.000

Извори финансирања за функцију 740
01 Приходи из буџета 247.906.300 247.906.300

Укупно за функцију 740 247.906.300 247.906.300
Извори финансирања за програмску активност
1801-0003

01 Приходи из буџета 247.906.300 247.906.300
Укупно за програмску активност 1801-0003 247.906.300 247.906.300
Извори финансирања за програм 1801

01 Приходи из буџета 869.198.300 869.198.300
Укупно за програм 1801 869.198.300 869.198.300
Извори финансирања за раздео 14

01 Приходи из буџета 869.198.300 869.198.300
Укупно за раздео 14 869.198.300 869.198.300

15 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита
0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

010 Болест и инвалидност
421 Стални трошкови 225.000 225.000
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 15.500.000 15.500.000

буџета
483 Новчане казне и пенали по решењу 250.000 250.000

судова
Извори финансирања за функцију 010

01 Приходи из буџета 15.975.000 15.975.000
Укупно за функцију 010 15.975.000 15.975.000

040 Породица и деца
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 102.300.000 102.300.000

буџета
Извори финансирања за функцију 040
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01 Приходи из буџета 102.300.000 102.300.000

Укупно за функцију 040 102.300.000 102.300.000
070 Социјална помоћ угроженом становништву,

некласификована на другом месту
421 Стални трошкови 5.730.000 5.730.000
423 Услуге по уговору 170.000 170.000
424 Специјализоване услуге 4.000.000 4.000.000
425 Текуће поправке и одржавање 600.000 600.000
444 Пратећи трошкови задуживања 1.000.000 1.000.000
4631 Текући трансфери осталим нивоима 173.455.137 173.455.137

власти
4632 Капитални трансфери осталим нивоима 51.145.654 1.530.000 52.675.654

власти
465 Остале дотације и трансфери 1.528.999 1.528.999
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 1.879.442.728 190.130.551 2.069.573.279

буџета
482 Порези, обавезне таксе и казне 150.000 150.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000.000 1.000.000

судова
485 Накнада штете за повреде или штету 1.000 1.000

нанету од стране државних органа
511 Зграде и грађевински објекти 3.502.000 1.810.450 5.312.450

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 2.120.196.519 2.120.196.519
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 195.000.000 195.000.000

Укупно за функцију 070 2.120.196.519 195.000.000 2.315.196.519
090 Социјална заштита некласификована на другом

месту
421 Стални трошкови 286.000 286.000
422 Трошкови путовања 1.755.000 1.755.000
425 Текуће поправке и одржавање 530.400 530.400
444 Пратећи трошкови задуживања 100.000 100.000
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 20.000.000 20.000.000

буџета
Извори финансирања за функцију 090

01 Приходи из буџета 22.671.400 22.671.400
Укупно за функцију 090 22.671.400 22.671.400
Извори финансирања за програмску активност
0901-0001

01 Приходи из буџета 2.261.142.919 2.261.142.919
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 195.000.000 195.000.000

Укупно за програмску активност 0901-0001 2.261.142.919 195.000.000 2.456.142.919
0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта

и друге врсте смештаја
040 Породица и деца

4631 Текући трансфери осталим нивоима 61.807.710 61.807.710
власти

4632 Капитални трансфери осталим нивоима 1.636.000 1.636.000
власти

472 Накнаде за социјaлну заштиту из 23.000.000 23.000.000
буџета

621 Набавка домаће финансијске имовине 500 500
Извори финансирања за функцију 040

01 Приходи из буџета 86.444.210 86.444.210
Укупно за функцију 040 86.444.210 86.444.210
Извори финансирања за програмску активност
0901-0002

01 Приходи из буџета 86.444.210 86.444.210
Укупно за програмску активност 0901-0002 86.444.210 86.444.210

0901-0003 Дневне услуге у заједници
010 Болест и инвалидност
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481 Дотације невладиним организацијама 18.000.000 18.000.000

Извори финансирања за функцију 010
01 Приходи из буџета 18.000.000 18.000.000

Укупно за функцију 010 18.000.000 18.000.000
070 Социјална помоћ угроженом становништву,

некласификована на другом месту
481 Дотације невладиним организацијама 76.650.000 76.650.000

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 76.650.000 76.650.000

Укупно за функцију 070 76.650.000 76.650.000
Извори финансирања за програмску активност
0901-0003

01 Приходи из буџета 94.650.000 94.650.000
Укупно за програмску активност 0901-0003 94.650.000 94.650.000

0901-0006 Подршка деци и породици са децом
040 Породица и деца

421 Стални трошкови 4.875.000 4.875.000
423 Услуге по уговору 530.000 530.000
4631 Текући трансфери осталим нивоима 433.600.000 433.600.000

власти
4632 Капитални трансфери осталим нивоима 2.400.000 2.400.000

власти
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 607.001.000 123.600.000 730.601.000

буџета
483 Новчане казне и пенали по решењу 100.000 100.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 2.400.000 2.400.000

Извори финансирања за функцију 040
01 Приходи из буџета 1.050.906.000 1.050.906.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 600.000

лица
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 123.000.000 123.000.000

Укупно за функцију 040 1.050.906.000 123.600.000 1.174.506.000
Извори финансирања за програмску активност
0901-0006

01 Приходи из буџета 1.050.906.000 1.050.906.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 600.000

лица
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 123.000.000 123.000.000

Укупно за програмску активност 0901-0006 1.050.906.000 123.600.000 1.174.506.000
0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом

070 Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту

4631 Текући трансфери осталим нивоима 519.207.661 519.207.661
власти

4632 Капитални трансфери осталим нивоима 10.043.550 10.043.550
власти

472 Накнаде за социјaлну заштиту из 120.000.000 120.000.000
буџета
Извори финансирања за функцију 070

01 Приходи из буџета 649.251.211 649.251.211
Укупно за функцију 070 649.251.211 649.251.211
Извори финансирања за програмску активност
0901-0008

01 Приходи из буџета 649.251.211 649.251.211
Укупно за програмску активност 0901-0008 649.251.211 649.251.211
Извори финансирања за програм 0901

01 Приходи из буџета 4.142.394.340 4.142.394.340
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 600.000

лица
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 318.000.000 318.000.000
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Укупно за програм 0901 4.142.394.340 318.600.000 4.460.994.340
Извори финансирања за

01 Приходи из буџета 4.142.394.340 4.142.394.340
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 600.000

лица
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 318.000.000 318.000.000

Укупно за 4.142.394.340 318.600.000 4.460.994.340
15.1 УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита
0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта

и друге врсте смештаја
040 Породица и деца

411 Плате, додаци и накнаде запослених 13.200.000 13.200.000
(зараде)

412 Социјални доприноси на терет 2.363.800 2.363.800
послодавца

413 Накнаде у натури 400.000 400.000
414 Социјална давања запосленима 3.000 3.000
416 Награде запосленима и остали посебни 1.000 1.000

расходи
421 Стални трошкови 7.993.200 7.993.200
422 Трошкови путовања 1.000 1.000
423 Услуге по уговору 2.282.000 2.282.000
424 Специјализоване услуге 202.000 202.000
425 Текуће поправке и одржавање 2.000 2.000
426 Материјал 11.850.000 11.850.000
444 Пратећи трошкови задуживања 10.000 10.000
465 Остале дотације и трансфери 1.300.000 1.300.000
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 350.000 350.000

буџета
482 Порези, обавезне таксе и казне 40.000 40.000
511 Зграде и грађевински објекти 1.000 1.000
512 Машине и опрема 1.000 1.000

Извори финансирања за функцију 040
01 Приходи из буџета 40.000.000 40.000.000

Укупно за функцију 040 40.000.000 40.000.000
070 Социјална помоћ угроженом становништву,

некласификована на другом месту
411 Плате, додаци и накнаде запослених 34.771.000 34.771.000

(зараде)
412 Социјални доприноси на терет 6.224.010 6.224.010

послодавца
413 Накнаде у натури 2.120.000 2.120.000
414 Социјална давања запосленима 40.000 40.000
416 Награде запосленима и остали посебни 90.000 90.000

расходи
421 Стални трошкови 6.151.401 1.345.599 7.497.000
422 Трошкови путовања 55.000 55.000
423 Услуге по уговору 7.480.000 7.480.000
424 Специјализоване услуге 590.000 30.000 620.000
425 Текуће поправке и одржавање 2.107.870 958.130 3.066.000
426 Материјал 10.133.729 2.346.271 12.480.000
444 Пратећи трошкови задуживања 100.000 100.000
465 Остале дотације и трансфери 3.000.000 3.000.000
472 Накнаде за социјaлну заштиту из 3.680.000 320.000 4.000.000

буџета
482 Порези, обавезне таксе и казне 250.000 250.000
511 Зграде и грађевински објекти 4.001.000 4.001.000
512 Машине и опрема 1.129.000 300.000 1.429.000

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 81.923.010 81.923.010
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08 Добровољни трансфери од физичких и правних 300.000 300.000

лица
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000

Укупно за функцију 070 81.923.010 5.300.000 87.223.010
Извори финансирања за програмску активност
0901-0002

01 Приходи из буџета 121.923.010 121.923.010
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 300.000 300.000

лица
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000

Укупно за програмску активност 0901-0002 121.923.010 5.300.000 127.223.010
0901-0004 Саветодавно-терапијске и

социјално-едукативне услуге
070 Социјална помоћ угроженом становништву,

некласификована на другом месту
411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.285.000 5.285.000

(зараде)
412 Социјални доприноси на терет 947.000 947.000

послодавца
413 Накнаде у натури 180.000 180.000
414 Социјална давања запосленима 85.000 85.000
416 Награде запосленима и остали посебни 306.000 306.000

расходи
421 Стални трошкови 2.379.000 2.379.000
423 Услуге по уговору 2.954.000 2.954.000
425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000
426 Материјал 82.000 82.000
444 Пратећи трошкови задуживања 20.000 20.000
465 Остале дотације и трансфери 547.000 547.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000 10.000

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 12.815.000 12.815.000

Укупно за функцију 070 12.815.000 12.815.000
Извори финансирања за програмску активност
0901-0004

01 Приходи из буџета 12.815.000 12.815.000
Укупно за програмску активност 0901-0004 12.815.000 12.815.000
Извори финансирања за програм 0901

01 Приходи из буџета 134.738.010 134.738.010
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 300.000 300.000

лица
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000

Укупно за програм 0901 134.738.010 5.300.000 140.038.010
Извори финансирања за главу 15.1

01 Приходи из буџета 134.738.010 134.738.010
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 300.000 300.000

лица
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000

Укупно за главу 15.1 134.738.010 5.300.000 140.038.010
Извори финансирања за раздео 15

01 Приходи из буџета 4.277.132.350 4.277.132.350
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 900.000 900.000

лица
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 323.000.000 323.000.000

Укупно за раздео 15 4.277.132.350 323.900.000 4.601.032.350
16 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

0501 Програм 17 - Енергетска ефикасност
и обновљиви извори енергије

0501-0001 Енергетски менаџмент
436 Остала енергија

423 Услуге по уговору 8.740.000 8.740.000
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424 Специјализоване услуге 32.100.000 32.100.000
511 Зграде и грађевински објекти 105.000.000 100.000.000 205.000.000
513 Остале некретнине и опрема 20.000.000 20.000.000

Извори финансирања за функцију 436
01 Приходи из буџета 165.840.000 165.840.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 100.000.000 100.000.000

Укупно за функцију 436 165.840.000 100.000.000 265.840.000
Извори финансирања за програмску активност
0501-0001

01 Приходи из буџета 165.840.000 165.840.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 100.000.000 100.000.000

Укупно за програмску активност 0501-0001 165.840.000 100.000.000 265.840.000
Извори финансирања за програм 0501

01 Приходи из буџета 165.840.000 165.840.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 100.000.000 100.000.000

Укупно за програм 0501 165.840.000 100.000.000 265.840.000
1102 Програм 02 - Комуналне делатности
1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

640 Улична расвета
421 Стални трошкови 1.500.000.000 1.500.000.000
424 Специјализоване услуге 20.000.000 20.000.000
425 Текуће поправке и одржавање 449.000.000 320.000.000 769.000.000
444 Пратећи трошкови задуживања 4.000.000 4.000.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000.000 1.000.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 172.828.725 580.000.000 752.828.725

Извори финансирања за функцију 640
01 Приходи из буџета 2.146.828.725 2.146.828.725
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 400.000.000 400.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 500.000.000 500.000.000

Укупно за функцију 640 2.146.828.725 900.000.000 3.046.828.725
Извори финансирања за програмску активност
1102-0001

01 Приходи из буџета 2.146.828.725 2.146.828.725
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 400.000.000 400.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 500.000.000 500.000.000

Укупно за програмску активност 1102-0001 2.146.828.725 900.000.000 3.046.828.725
1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије

436 Остала енергија
485 Накнада штете за повреде или штету 500.000 500.000

нанету од стране државних органа
Извори финансирања за функцију 436

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Укупно за функцију 436 500.000 500.000
Извори финансирања за програмску активност
1102-0007

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Укупно за програмску активност 1102-0007 500.000 500.000
Извори финансирања за програм 1102

01 Приходи из буџета 2.147.328.725 2.147.328.725
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 400.000.000 400.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 500.000.000 500.000.000

Укупно за програм 1102 2.147.328.725 900.000.000 3.047.328.725
Извори финансирања за раздео 16

01 Приходи из буџета 2.313.168.725 2.313.168.725
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 400.000.000 400.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 600.000.000 600.000.000

Укупно за раздео 16 2.313.168.725 1.000.000.000 3.313.168.725
17 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

0602 Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе
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0602-0006 Инспекцијски послови

111 Извршни и законодавни органи
423 Услуге по уговору 106.340.000 106.340.000
424 Специјализоване услуге 61.500.000 61.500.000
463 Трансфери осталим нивоима власти 6.000.000 6.000.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 200.000 200.000
485 Накнада штете за повреде или штету 2.500.000 2.500.000

нанету од стране државних органа
Извори финансирања за функцију 111

01 Приходи из буџета 176.540.000 176.540.000
Укупно за функцију 111 176.540.000 176.540.000
Извори финансирања за програмску активност
0602-0006

01 Приходи из буџета 176.540.000 176.540.000
Укупно за програмску активност 0602-0006 176.540.000 176.540.000
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 176.540.000 176.540.000
Укупно за програм 0602 176.540.000 176.540.000
Извори финансирања за раздео 17

01 Приходи из буџета 176.540.000 176.540.000
Укупно за раздео 17 176.540.000 176.540.000

18 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
1201 Програм 13 - Развој културе и информисања
1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса

у области јавног информисања
133 Остале опште услуге

423 Услуге по уговору 130.148.500 130.148.500
454 Субвенције приватним предузећима 85.000.000 85.000.000
465 Остале дотације и трансфери 70.000 70.000
481 Дотације невладиним организацијама 5.000.000 5.000.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 5.150.000 5.150.000

Извори финансирања за функцију 133
01 Приходи из буџета 225.368.500 225.368.500

Укупно за функцију 133 225.368.500 225.368.500
Извори финансирања за програмску активност
1201-0004

01 Приходи из буџета 225.368.500 225.368.500
Укупно за програмску активност 1201-0004 225.368.500 225.368.500
Извори финансирања за програм 1201

01 Приходи из буџета 225.368.500 225.368.500
Укупно за програм 1201 225.368.500 225.368.500
Извори финансирања за раздео 18

01 Приходи из буџета 225.368.500 225.368.500
Укупно за раздео 18 225.368.500 225.368.500

19 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
БЕОГРАДА

0602 Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе

0602-0004 Општинско / градско правобранилаштво
330 Судови

411 Плате, додаци и накнаде запослених 76.000.000 76.000.000
(зараде)

412 Социјални доприноси на терет 13.100.000 13.100.000
послодавца

414 Социјална давања запосленима 1.250.000 1.250.000
416 Награде запосленима и остали посебни 250.000 250.000

расходи
421 Стални трошкови 500.000 500.000
422 Трошкови путовања 295.000 295.000
423 Услуге по уговору 4.100.040 4.100.040
426 Материјал 800.000 800.000
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465 Остале дотације и трансфери 8.000.000 8.000.000

Извори финансирања за функцију 330
01 Приходи из буџета 104.295.040 104.295.040

Укупно за функцију 330 104.295.040 104.295.040
Извори финансирања за програмску активност
0602-0004

01 Приходи из буџета 104.295.040 104.295.040
Укупно за програмску активност 0602-0004 104.295.040 104.295.040
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 104.295.040 104.295.040
Укупно за програм 0602 104.295.040 104.295.040
Извори финансирања за раздео 19

01 Приходи из буџета 104.295.040 104.295.040
Укупно за раздео 19 104.295.040 104.295.040

20 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ,
ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈE И
КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

0602 Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
и градских општинa

133 Остале опште услуге
421 Стални трошкови 8.000.000 8.000.000
423 Услуге по уговору 41.848.800 41.848.800
424 Специјализоване услуге 99.285.265 99.285.265
426 Материјал 6.000.000 6.000.000
512 Машине и опрема 1.500.000 1.500.000
515 Нематеријална имовина 47.900.000 47.900.000

Извори финансирања за функцију 133
01 Приходи из буџета 204.534.065 204.534.065

Укупно за функцију 133 204.534.065 204.534.065
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001

01 Приходи из буџета 204.534.065 204.534.065
Укупно за програмску активност 0602-0001 204.534.065 204.534.065

0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
220 Цивилна одбрана

421 Стални трошкови 5.000 5.000
424 Специјализоване услуге 1.200.000 1.200.000
426 Материјал 3.200.000 3.200.000
481 Дотације невладиним организацијама 11.000.000 11.000.000
512 Машине и опрема 5.500.000 5.500.000

Извори финансирања за функцију 220
01 Приходи из буџета 20.905.000 20.905.000

Укупно за функцију 220 20.905.000 20.905.000
Извори финансирања за програмску активност
0602-0014

01 Приходи из буџета 20.905.000 20.905.000
Укупно за програмску активност 0602-0014 20.905.000 20.905.000
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 225.439.065 225.439.065
Укупно за програм 0602 225.439.065 225.439.065
Извори финансирања за раздео 20

01 Приходи из буџета 225.439.065 225.439.065
Укупно за раздео 20 225.439.065 225.439.065

21 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
0602 Програм 15 - Опште услуге локалне

самоуправе
0602-0005 Омбудсман

330 Судови

58



Раз
део

Гла
ва

Програм/
Прог.акт./
Пројекат

Функц
ија

Еконо
мска
класи
фика
ција

Изв
ор
фин
ан.

ОПИС Средства из
буџета
(01)

Средства из
осталих извора

буџетских
корисника

Укупна
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9)
411 Плате, додаци и накнаде запослених 14.497.000 14.497.000

(зараде)
412 Социјални доприноси на терет 2.428.000 2.428.000

послодавца
414 Социјална давања запосленима 260.000 260.000
416 Награде запосленима и остали посебни 120.000 120.000

расходи
421 Стални трошкови 50.000 50.000
423 Услуге по уговору 1.965.000 1.965.000
426 Материјал 30.000 30.000
465 Остале дотације и трансфери 1.600.000 1.600.000

Извори финансирања за функцију 330
01 Приходи из буџета 20.950.000 20.950.000

Укупно за функцију 330 20.950.000 20.950.000
Извори финансирања за програмску активност
0602-0005

01 Приходи из буџета 20.950.000 20.950.000
Укупно за програмску активност 0602-0005 20.950.000 20.950.000
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 20.950.000 20.950.000
Укупно за програм 0602 20.950.000 20.950.000
Извори финансирања за раздео 21

01 Приходи из буџета 20.950.000 20.950.000
Укупно за раздео 21 20.950.000 20.950.000

22 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
0101 Програм 05 - Пољопривреда и рурални развој
0101-1001 Изградња система за наводњавање

пољопривредног земљишта општине Гроцка
421 Пољопривреда

423 Услуге по уговору 2.001.000 2.001.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 1.000 1.000
541 Земљиште 43.783.550 43.783.550

Извори финансирања за функцију 421
01 Приходи из буџета 45.786.550 45.786.550

Укупно за функцију 421 45.786.550 45.786.550
Извори финансирања за пројекат 0101-1001

01 Приходи из буџета 45.786.550 45.786.550
Укупно за пројекат 0101-1001 45.786.550 45.786.550
Извори финансирања за програм 0101

01 Приходи из буџета 45.786.550 45.786.550
Укупно за програм 0101 45.786.550 45.786.550

0401 Програм 06 - Заштита животне средине
0401-1062 Санирање клизишта на депонији Винча

510 Управљање отпадом
423 Услуге по уговору 20.000 20.000
511 Зграде и грађевински објекти 143.188.000 143.188.000

Извори финансирања за функцију 510
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 93.210.000 93.210.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 49.998.000 49.998.000

Укупно за функцију 510 143.208.000 143.208.000
Извори финансирања за пројекат 0401-1062

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 93.210.000 93.210.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 49.998.000 49.998.000

Укупно за пројекат 0401-1062 143.208.000 143.208.000
Извори финансирања за програм 0401

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 93.210.000 93.210.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 49.998.000 49.998.000

Укупно за програм 0401 143.208.000 143.208.000
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0602 Програм 15 - Опште услуге локалне

самоуправе
0602-0501 Административна подршка прoјектима

160 Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

421 Стални трошкови 4.293.000 4.293.000
423 Услуге по уговору 2.012.000 2.012.000
424 Специјализоване услуге 195.000 195.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 111.400.000 111.400.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 13.230.000 13.230.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 6.501.000 6.501.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 124.620.000 124.620.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000

Укупно за функцију 160 6.501.000 124.630.000 131.131.000
Извори финансирања за програмску активност
0602-0501

01 Приходи из буџета 6.501.000 6.501.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 124.620.000 124.620.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000

Укупно за програмску активност 0602-0501 6.501.000 124.630.000 131.131.000
0602-1001 ЕРП Пројекат

133 Остале опште услуге
423 Услуге по уговору 200.000 200.000

Извори финансирања за функцију 133
01 Приходи из буџета 200.000 200.000

Укупно за функцију 133 200.000 200.000
Извори финансирања за пројекат 0602-1001

01 Приходи из буџета 200.000 200.000
Укупно за пројекат 0602-1001 200.000 200.000
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 6.701.000 6.701.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 124.620.000 124.620.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000

Укупно за програм 0602 6.701.000 124.630.000 131.331.000
0701 Програм 07 - Организација саобраћаја и

саобраћајна инфраструктура
0701-0501 Административна подршка пројектима

путне инфраструктуре
451 Друмски саобраћај

511 Зграде и грађевински објекти 10.600.000 10.600.000
Извори финансирања за функцију 451

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 10.600.000 10.600.000
Укупно за функцију 451 10.600.000 10.600.000
Извори финансирања за програмску активност
0701-0501

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 10.600.000 10.600.000
Укупно за програмску активност 0701-0501 10.600.000 10.600.000

0701-1002 Реконструкција Улице војводе Степе од
Аутокоманде до окретнице на Бањици

451 Друмски саобраћај
511 Зграде и грађевински објекти 666.000 666.000

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 666.000 666.000

Укупно за функцију 451 666.000 666.000
Извори финансирања за пројекат 0701-1002

01 Приходи из буџета 666.000 666.000
Укупно за пројекат 0701-1002 666.000 666.000

0701-1004 Реконструкција Рузвелтове улице
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451 Друмски саобраћај

423 Услуге по уговору 20.000 20.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 20.000 20.000
511 Зграде и грађевински објекти 12.801.148 25.474.116 38.275.264

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 12.841.148 12.841.148
06 Донације од међународних организација 1.474.116 1.474.116
11 Примања од иностраних задуживања 24.000.000 24.000.000

Укупно за функцију 451 12.841.148 25.474.116 38.315.264
Извори финансирања за пројекат 0701-1004

01 Приходи из буџета 12.841.148 12.841.148
06 Донације од међународних организација 1.474.116 1.474.116
11 Примања од иностраних задуживања 24.000.000 24.000.000

Укупно за пројекат 0701-1004 12.841.148 25.474.116 38.315.264
0701-1005 Реконструкција Булевар Ослобођења

са уређењем Трга Славија
451 Друмски саобраћај

423 Услуге по уговору 20.000 20.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000
511 Зграде и грађевински објекти 22.905.705 100.500.285 123.405.990

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 22.928.705 22.928.705
06 Донације од међународних организација 500.285 500.285
11 Примања од иностраних задуживања 100.000.000 100.000.000

Укупно за функцију 451 22.928.705 100.500.285 123.428.990
Извори финансирања за пројекат 0701-1005

01 Приходи из буџета 22.928.705 22.928.705
06 Донације од међународних организација 500.285 500.285
11 Примања од иностраних задуживања 100.000.000 100.000.000

Укупно за пројекат 0701-1005 22.928.705 100.500.285 123.428.990
0701-1007 Набавка трамваја за ГСП Београд

451 Друмски саобраћај
421 Стални трошкови 300.000 300.000
513 Остале некретнине и опрема 2.348.080 11.740.400 14.088.480

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 2.648.080 2.648.080
11 Примања од иностраних задуживања 11.740.400 11.740.400

Укупно за функцију 451 2.648.080 11.740.400 14.388.480
Извори финансирања за пројекат 0701-1007

01 Приходи из буџета 2.648.080 2.648.080
11 Примања од иностраних задуживања 11.740.400 11.740.400

Укупно за пројекат 0701-1007 2.648.080 11.740.400 14.388.480
0701-1008 Саобраћајни мастер план (Смарт план)

451 Друмски саобраћај
424 Специјализоване услуге 1.192.006 1.192.006

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 1.192.006 1.192.006

Укупно за функцију 451 1.192.006 1.192.006
Извори финансирања за пројекат 0701-1008

01 Приходи из буџета 1.192.006 1.192.006
Укупно за пројекат 0701-1008 1.192.006 1.192.006

0701-1009 Реконструкција улица
Краљице Марије, 27.марта,
Џорџа Вашингтона и Цара Душана

451 Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти 575.307.876 2.258.462.500 2.833.770.376

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 575.317.876 575.317.876
06 Донације од међународних организација 58.402.500 58.402.500
11 Примања од иностраних задуживања 2.200.060.000 2.200.060.000
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Укупно за функцију 451 575.317.876 2.258.462.500 2.833.780.376
Извори финансирања за пројекат 0701-1009

01 Приходи из буџета 575.317.876 575.317.876
06 Донације од међународних организација 58.402.500 58.402.500
11 Примања од иностраних задуживања 2.200.060.000 2.200.060.000

Укупно за пројекат 0701-1009 575.317.876 2.258.462.500 2.833.780.376
0701-1015 Провера могућности изградње на локацији

града Београда
451 Друмски саобраћај

424 Специјализоване услуге 19.032.026 19.032.026
Извори финансирања за функцију 451

01 Приходи из буџета 19.032.026 19.032.026
Укупно за функцију 451 19.032.026 19.032.026
Извори финансирања за пројекат 0701-1015

01 Приходи из буџета 19.032.026 19.032.026
Укупно за пројекат 0701-1015 19.032.026 19.032.026

0701-1016 Реконструкција и изградња
улице Кнеза Милоша са
изградњом подземне гараже

451 Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти 29.755.400 113.777.000 143.532.400

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 29.765.400 29.765.400
06 Донације од међународних организација 13.777.000 13.777.000
11 Примања од иностраних задуживања 100.000.000 100.000.000

Укупно за функцију 451 29.765.400 113.777.000 143.542.400
Извори финансирања за пројекат 0701-1016

01 Приходи из буџета 29.765.400 29.765.400
06 Донације од међународних организација 13.777.000 13.777.000
11 Примања од иностраних задуживања 100.000.000 100.000.000

Укупно за пројекат 0701-1016 29.765.400 113.777.000 143.542.400
0701-1017 Реконструкција Трга Николе Пашића

451 Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти 500.000 49.970.000 50.470.000

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 510.000 510.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 49.960.000 49.960.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000

Укупно за функцију 451 510.000 49.970.000 50.480.000
Извори финансирања за пројекат 0701-1017

01 Приходи из буџета 510.000 510.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 49.960.000 49.960.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000

Укупно за пројекат 0701-1017 510.000 49.970.000 50.480.000
0701-1018 Уређење и поплочавање отворених јавних

простора
451 Друмски саобраћај

423 Услуге по уговору 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти 1.600.000 415.835.000 417.435.000

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 1.610.000 1.610.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 415.825.000 415.825.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000

Укупно за функцију 451 1.610.000 415.835.000 417.445.000
Извори финансирања за пројекат 0701-1018

01 Приходи из буџета 1.610.000 1.610.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 415.825.000 415.825.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000

Укупно за пројекат 0701-1018 1.610.000 415.835.000 417.445.000
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0701-1019 Реконструкција Главне улице у Земуну

451 Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти 100.000 19.264.000 19.364.000

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 110.000 110.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 19.264.000 19.264.000

Укупно за функцију 451 110.000 19.264.000 19.374.000
Извори финансирања за пројекат 0701-1019

01 Приходи из буџета 110.000 110.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 19.264.000 19.264.000

Укупно за пројекат 0701-1019 110.000 19.264.000 19.374.000
0701-1021 Реконструкција Кеј Ослобођења

451 Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти 100.000 14.358.000 14.458.000

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 110.000 110.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 14.358.000 14.358.000

Укупно за функцију 451 110.000 14.358.000 14.468.000
Извори финансирања за пројекат 0701-1021

01 Приходи из буџета 110.000 110.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 14.358.000 14.358.000

Укупно за пројекат 0701-1021 110.000 14.358.000 14.468.000
0701-1022 Реконструкција Београдске улице и Старине

Новака
451 Друмски саобраћај

423 Услуге по уговору 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти 100.000 21.887.600 21.987.600

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 110.000 110.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 21.877.600 21.877.600
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000

Укупно за функцију 451 110.000 21.887.600 21.997.600
Извори финансирања за пројекат 0701-1022

01 Приходи из буџета 110.000 110.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 21.877.600 21.877.600
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000

Укупно за пројекат 0701-1022 110.000 21.887.600 21.997.600
0701-1023 Реконструкција улице Тадеуша Кошћушка

и Париске улице
451 Друмски саобраћај

423 Услуге по уговору 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти 100.000 23.354.000 23.454.000

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 110.000 110.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 23.344.000 23.344.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000

Укупно за функцију 451 110.000 23.354.000 23.464.000
Извори финансирања за пројекат 0701-1023

01 Приходи из буџета 110.000 110.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 23.344.000 23.344.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000 10.000

Укупно за пројекат 0701-1023 110.000 23.354.000 23.464.000
0701-1024 Реконструкција улице

Булевар краља Александра
(од Таковске до Рузвелтове)
са гаражом

451 Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти 100.000 73.265.000 73.365.000

63



Раз
део

Гла
ва

Програм/
Прог.акт./
Пројекат

Функц
ија

Еконо
мска
класи
фика
ција

Изв
ор
фин
ан.

ОПИС Средства из
буџета
(01)

Средства из
осталих извора

буџетских
корисника

Укупна
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9)
Извори финансирања за функцију 451

01 Приходи из буџета 110.000 110.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 73.265.000 73.265.000

Укупно за функцију 451 110.000 73.265.000 73.375.000
Извори финансирања за пројекат 0701-1024

01 Приходи из буџета 110.000 110.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 73.265.000 73.265.000

Укупно за пројекат 0701-1024 110.000 73.265.000 73.375.000
0701-1027 Реконструкција улица у ужем центру Земуна

(Прерадовићева, Косовска, Петра Зрињског,
Беградска, Давидовићева, Др Петра
Марковића)

451 Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти 20.392.000 20.392.000

Извори финансирања за функцију 451
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 20.402.000 20.402.000

Укупно за функцију 451 20.402.000 20.402.000
Извори финансирања за пројекат 0701-1027

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 20.402.000 20.402.000
Укупно за пројекат 0701-1027 20.402.000 20.402.000
Извори финансирања за програм 0701

01 Приходи из буџета 667.061.241 667.061.241
06 Донације од међународних организација 74.153.901 74.153.901
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 648.895.600 648.895.600
11 Примања од иностраних задуживања 2.435.800.400 2.435.800.400
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 40.000 40.000

Укупно за програм 0701 667.061.241 3.158.889.901 3.825.951.142
0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита
0901-0500 Административна подршка пројектима

социјалне и дечје заштите
070 Социјална помоћ угроженом становништву,

некласификована на другом месту
511 Зграде и грађевински објекти 4.120.000 4.120.000

Извори финансирања за функцију 070
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 4.120.000 4.120.000

Укупно за функцију 070 4.120.000 4.120.000
Извори финансирања за програмску активност
0901-0500

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 4.120.000 4.120.000
Укупно за програмску активност 0901-0500 4.120.000 4.120.000

0901-1004 Реконструкција, адаптација и пренамена
простора у објекту прихватилишта за
децу и младе, ул. Живка Давидовића број 64,
ГО Звездара

070 Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту

423 Услуге по уговору 11.000 11.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 2.500 2.500
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 10.000 19.233.753 19.243.753

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 24.500 24.500
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 19.233.753 19.233.753

Укупно за функцију 070 24.500 19.233.753 19.258.253
Извори финансирања за пројекат 0901-1004

01 Приходи из буџета 24.500 24.500
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 19.233.753 19.233.753

Укупно за пројекат 0901-1004 24.500 19.233.753 19.258.253
0901-1005 Испитивање и отклањање недостатака
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- Објекат "Предах плус"

070 Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту

423 Услуге по уговору 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти 8.574.000 8.574.000

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 8.584.000 8.584.000

Укупно за функцију 070 8.584.000 8.584.000
Извори финансирања за пројекат 0901-1005

01 Приходи из буџета 8.584.000 8.584.000
Укупно за пројекат 0901-1005 8.584.000 8.584.000
Извори финансирања за програм 0901

01 Приходи из буџета 8.608.500 8.608.500
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 4.120.000 4.120.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 19.233.753 19.233.753

Укупно за програм 0901 8.608.500 23.353.753 31.962.253
1101 Програм 01 - Становање, урбанизам и

просторно планирање
1101-1010 Изградња стамбено-пословног објекта ПФЦ 5,

у блоку 61, уз Војвођанску улицу,
Нови Београд отклањање недостатака
по примедбама корисника у гарантном року

660 Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту

423 Услуге по уговору 3.000 3.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 9.738.160 9.738.160

Извори финансирања за функцију 660
01 Приходи из буџета 3.000 3.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 9.739.160 9.739.160

Укупно за функцију 660 3.000 9.739.160 9.742.160
Извори финансирања за пројекат 1101-1010

01 Приходи из буџета 3.000 3.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 9.739.160 9.739.160

Укупно за пројекат 1101-1010 3.000 9.739.160 9.742.160
1101-1011 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

660 Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту

423 Услуге по уговору 1.000 1.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 8.000 8.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 18.520.000 18.520.000

Извори финансирања за функцију 660
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 18.529.000 18.529.000

Укупно за функцију 660 18.529.000 18.529.000
Извори финансирања за пројекат 1101-1011

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 18.529.000 18.529.000
Укупно за пројекат 1101-1011 18.529.000 18.529.000

1101-1013 Изградња стамбено-пословног објекта
социјално-непрофитног становања на локацији
западно од улуце др Ивана Рибара VII фаза

660 Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту

511 Зграде и грађевински објекти 2.000 2.000
Извори финансирања за функцију 660

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 2.000 2.000
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Укупно за функцију 660 2.000 2.000
Извори финансирања за пројекат 1101-1013

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 2.000 2.000
Укупно за пројекат 1101-1013 2.000 2.000

1101-1014 Партерно уређење простора са
инфраструктуром и саобраћајницама
у оквиру комплекса непрофитних
и социјалних станова на ГП1 западно
од улице Др.Ивана Рибара VIII фаза

660 Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту

483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000
судова

511 Зграде и грађевински објекти 14.991.000 14.991.000
Извори финансирања за функцију 660

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 14.992.000 14.992.000
Укупно за функцију 660 14.992.000 14.992.000
Извори финансирања за пројекат 1101-1014

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 14.992.000 14.992.000
Укупно за пројекат 1101-1014 14.992.000 14.992.000

1101-1016 Изградња стамбеног комплекса на локацији
1.7 у насељу Камендин

660 Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту

423 Услуге по уговору 10.000 10.000
424 Специјализоване услуге 51.000 51.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000
511 Зграде и грађевински објекти 10.000 58.328.627 58.338.627

Извори финансирања за функцију 660
01 Приходи из буџета 64.000 64.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 20.000 20.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 58.318.627 58.318.627

Укупно за функцију 660 64.000 58.338.627 58.402.627
Извори финансирања за пројекат 1101-1016

01 Приходи из буџета 64.000 64.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 20.000 20.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 58.318.627 58.318.627

Укупно за пројекат 1101-1016 64.000 58.338.627 58.402.627
1101-1018 Изградња стамбеног комплекса социјалног

становања у насељу Овча
660 Послови становања и заједнице

некласификовани на другом месту
423 Услуге по уговору 16.000 16.000
424 Специјализоване услуге 75.000 75.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 1.500 1.500
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 64.082.000 64.082.000

Извори финансирања за функцију 660
01 Приходи из буџета 77.500 77.500
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 64.098.000 64.098.000

Укупно за функцију 660 77.500 64.098.000 64.175.500
Извори финансирања за пројекат 1101-1018

01 Приходи из буџета 77.500 77.500
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 64.098.000 64.098.000

Укупно за пројекат 1101-1018 77.500 64.098.000 64.175.500
Извори финансирања за програм 1101

01 Приходи из буџета 144.500 144.500
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 107.380.160 107.380.160
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 58.318.627 58.318.627

Укупно за програм 1101 144.500 165.698.787 165.843.287
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1102 Програм 02 - Комуналне делатности
1102-1034 Набавка и уградња јарбола са заставама

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 110.000 110.000
511 Зграде и грађевински објекти 260.818.000 145.902.000 406.720.000

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета 260.928.000 260.928.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 145.902.000 145.902.000

Укупно за функцију 620 260.928.000 145.902.000 406.830.000
Извори финансирања за пројекат 1102-1034

01 Приходи из буџета 260.928.000 260.928.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 145.902.000 145.902.000

Укупно за пројекат 1102-1034 260.928.000 145.902.000 406.830.000
Извори финансирања за програм 1102

01 Приходи из буџета 260.928.000 260.928.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 145.902.000 145.902.000

Укупно за програм 1102 260.928.000 145.902.000 406.830.000
1201 Програм 13 - Развој културе и информисања
1201-0500 Административна подршка пројектима културе

820 Услуге културе
423 Услуге по уговору 3.600.000 3.600.000
511 Зграде и грађевински објекти 50.630.000 50.630.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 3.600.000 3.600.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 50.630.000 50.630.000

Укупно за функцију 820 3.600.000 50.630.000 54.230.000
Извори финансирања за програмску активност
1201-0500

01 Приходи из буџета 3.600.000 3.600.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 50.630.000 50.630.000

Укупно за програмску активност 1201-0500 3.600.000 50.630.000 54.230.000
1201-1008 Уградња теретног лифта и система за

климатизацију и вентилацију објеката
БИТЕФ ТЕАТРА

820 Услуге културе
423 Услуге по уговору 11.000 11.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 2.073.600 2.073.600

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 2.085.600 2.085.600

Укупно за функцију 820 2.085.600 2.085.600
Извори финансирања за пројекат 1201-1008

01 Приходи из буџета 2.085.600 2.085.600
Укупно за пројекат 1201-1008 2.085.600 2.085.600

1201-1013 Реконструкција објекта у Улици Ресавска
број 40б и пренамена у Музеј града Београда

820 Услуге културе
423 Услуге по уговору 11.000 11.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 30.113.940 30.113.940

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 30.128.940 30.128.940

Укупно за функцију 820 30.128.940 30.128.940
Извори финансирања за пројекат 1201-1013

01 Приходи из буџета 30.128.940 30.128.940
Укупно за пројекат 1201-1013 30.128.940 30.128.940

1201-1014 Климатизација, вентилација,
микроклима, систем за стабилно гашење
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пожара и осветљење депоа објекта
Историјског архива града Београда

820 Услуге културе
423 Услуге по уговору 11.000 11.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 100.000 154.173.916 154.273.916

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 112.000 112.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 154.173.916 154.173.916

Укупно за функцију 820 112.000 154.173.916 154.285.916
Извори финансирања за пројекат 1201-1014

01 Приходи из буџета 112.000 112.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 154.173.916 154.173.916

Укупно за пројекат 1201-1014 112.000 154.173.916 154.285.916
1201-1016 Реконструкција Централне куле на Старом

сајмишту
820 Услуге културе

423 Услуге по уговору 11.000 11.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 4.822.280 4.822.280

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 4.837.280 4.837.280

Укупно за функцију 820 4.837.280 4.837.280
Извори финансирања за пројекат 1201-1016

01 Приходи из буџета 4.837.280 4.837.280
Укупно за пројекат 1201-1016 4.837.280 4.837.280

1201-1021 Реконструкција, санација и адаптација
објекта Позоришта „Бошко Буха“

820 Услуге културе
423 Услуге по уговору 5.000 5.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
511 Зграде и грађевински објекти 7.318.000 7.318.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 7.327.000 7.327.000

Укупно за функцију 820 7.327.000 7.327.000
Извори финансирања за пројекат 1201-1021

01 Приходи из буџета 7.327.000 7.327.000
Укупно за пројекат 1201-1021 7.327.000 7.327.000

1201-1027 Реконструкција и адаптација објекта
Музеја града Београда - Музеја Младеновца

820 Услуге културе
423 Услуге по уговору 5.000 5.000
511 Зграде и грађевински објекти 318.000 318.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 323.000 323.000

Укупно за функцију 820 323.000 323.000
Извори финансирања за пројекат 1201-1027

01 Приходи из буџета 323.000 323.000
Укупно за пројекат 1201-1027 323.000 323.000
Извори финансирања за програм 1201

01 Приходи из буџета 48.413.820 48.413.820
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 50.630.000 50.630.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 154.173.916 154.173.916

Укупно за програм 1201 48.413.820 204.803.916 253.217.736
1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине
1301-0500 Административна подршка пројектима спорта
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810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 7.000.000 7.000.000
511 Зграде и грађевински објекти 5.908.000 5.908.000

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 7.000.000 7.000.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 5.908.000 5.908.000

Укупно за функцију 810 7.000.000 5.908.000 12.908.000
Извори финансирања за програмску активност
1301-0500

01 Приходи из буџета 7.000.000 7.000.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 5.908.000 5.908.000

Укупно за програмску активност 1301-0500 7.000.000 5.908.000 12.908.000
Извори финансирања за програм 1301

01 Приходи из буџета 7.000.000 7.000.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 5.908.000 5.908.000

Укупно за програм 1301 7.000.000 5.908.000 12.908.000
1502 Програм 04 - Развој туризма
1502-1006 Изградња гондоле у Београду

473 Туризам
423 Услуге по уговору 50.000 50.000
511 Зграде и грађевински објекти 1.000 720.000.000 720.001.000

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета 51.000 51.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 720.000.000 720.000.000

Укупно за функцију 473 51.000 720.000.000 720.051.000
Извори финансирања за пројекат 1502-1006

01 Приходи из буџета 51.000 51.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 720.000.000 720.000.000

Укупно за пројекат 1502-1006 51.000 720.000.000 720.051.000
1502-1007 Изградња објекта јавне намене

у оквиру платоа Славија
473 Туризам

423 Услуге по уговору 10.000 10.000
511 Зграде и грађевински објекти 843.835 35.428.165 36.272.000

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета 853.835 853.835
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 35.428.165 35.428.165

Укупно за функцију 473 853.835 35.428.165 36.282.000
Извори финансирања за пројекат 1502-1007

01 Приходи из буџета 853.835 853.835
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 35.428.165 35.428.165

Укупно за пројекат 1502-1007 853.835 35.428.165 36.282.000
Извори финансирања за програм 1502

01 Приходи из буџета 904.835 904.835
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 755.428.165 755.428.165

Укупно за програм 1502 904.835 755.428.165 756.333.000
1801 Програм 12 - Здравствена заштита
1801-1006 Изградња објекта здравствене станице

Угриновци, Дом здравља Земун
740 Услуге јавног здравства

423 Услуге по уговору 11.000 11.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000
511 Зграде и грађевински објекти 45.445.705 1.000 45.446.705

Извори финансирања за функцију 740
01 Приходи из буџета 45.459.705 45.459.705
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.000 1.000

Укупно за функцију 740 45.459.705 1.000 45.460.705
Извори финансирања за пројекат 1801-1006

01 Приходи из буџета 45.459.705 45.459.705
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.000 1.000

Укупно за пројекат 1801-1006 45.459.705 1.000 45.460.705
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1801-1008 Изградња новог крила објекта Дома здравља

Обреновац
740 Услуге јавног здравства

423 Услуге по уговору 11.000 11.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000
511 Зграде и грађевински објекти 40.438.000 169.028.147 209.466.147

Извори финансирања за функцију 740
01 Приходи из буџета 40.452.000 40.452.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 169.028.147 169.028.147

Укупно за функцију 740 40.452.000 169.028.147 209.480.147
Извори финансирања за пројекат 1801-1008

01 Приходи из буџета 40.452.000 40.452.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 169.028.147 169.028.147

Укупно за пројекат 1801-1008 40.452.000 169.028.147 209.480.147
1801-1010 Изградња објекта здравствене станице

у Борчи ДЗ Палилула
740 Услуге јавног здравства

423 Услуге по уговору 16.000 16.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000
511 Зграде и грађевински објекти 111.145.874 1.000 111.146.874

Извори финансирања за функцију 740
01 Приходи из буџета 111.164.874 111.164.874
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.000 1.000

Укупно за функцију 740 111.164.874 1.000 111.165.874
Извори финансирања за пројекат 1801-1010

01 Приходи из буџета 111.164.874 111.164.874
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.000 1.000

Укупно за пројекат 1801-1010 111.164.874 1.000 111.165.874
Извори финансирања за програм 1801

01 Приходи из буџета 197.076.579 197.076.579
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 169.030.147 169.030.147

Укупно за програм 1801 197.076.579 169.030.147 366.106.726
2001 Програм 08 - Предшколско васпитање и

образовање
2001-0500 Административна подршка пројектима

предшколског
васпитања и образовања

911 Предшколско образовање
423 Услуге по уговору 615.000 615.000
511 Зграде и грађевински објекти 20.000 20.000

Извори финансирања за функцију 911
01 Приходи из буџета 615.000 615.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 20.000 20.000

Укупно за функцију 911 615.000 20.000 635.000
Извори финансирања за програмску активност
2001-0500

01 Приходи из буџета 615.000 615.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 20.000 20.000

Укупно за програмску активност 2001-0500 615.000 20.000 635.000
2001-1016 Изградња објекта КДУ и Централне кухиње у

Овчи
911 Предшколско образовање

423 Услуге по уговору 2.000 2.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000
511 Зграде и грађевински објекти 10.122.195 10.122.195

Извори финансирања за функцију 911
01 Приходи из буџета 10.127.195 10.127.195

Укупно за функцију 911 10.127.195 10.127.195
Извори финансирања за пројекат 2001-1016

01 Приходи из буџета 10.127.195 10.127.195
Укупно за пројекат 2001-1016 10.127.195 10.127.195
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2001-1018 Завршетак изградње објекта КДУ у насељу

Алтина
911 Предшколско образовање

423 Услуге по уговору 11.000 11.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 2.000 2.000
511 Зграде и грађевински објекти 122.000 12.984.000 13.106.000

Извори финансирања за функцију 911
01 Приходи из буџета 135.000 135.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 12.984.000 12.984.000

Укупно за функцију 911 135.000 12.984.000 13.119.000
Извори финансирања за пројекат 2001-1018

01 Приходи из буџета 135.000 135.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 12.984.000 12.984.000

Укупно за пројекат 2001-1018 135.000 12.984.000 13.119.000
2001-1020 Адаптација објекта старе школе за потребе

ПУ "Сурчин", ГО Сурчин
911 Предшколско образовање

423 Услуге по уговору 11.000 11.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 3.000 3.000
511 Зграде и грађевински објекти 10.000 25.636.668 25.646.668

Извори финансирања за функцију 911
01 Приходи из буџета 24.000 24.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 25.636.668 25.636.668

Укупно за функцију 911 24.000 25.636.668 25.660.668
Извори финансирања за пројекат 2001-1020

01 Приходи из буџета 24.000 24.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 25.636.668 25.636.668

Укупно за пројекат 2001-1020 24.000 25.636.668 25.660.668
2001-1025 Aдаптација објекта ОШ "Сутјеска" за потребе

ПУ „Др Сима Милошевић“, ГО Земун
911 Предшколско образовање

423 Услуге по уговору 2.000 2.000
511 Зграде и грађевински објекти 240.000 240.000

Извори финансирања за функцију 911
01 Приходи из буџета 242.000 242.000

Укупно за функцију 911 242.000 242.000
Извори финансирања за пројекат 2001-1025

01 Приходи из буџета 242.000 242.000
Укупно за пројекат 2001-1025 242.000 242.000
Извори финансирања за програм 2001

01 Приходи из буџета 11.143.195 11.143.195
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 20.000 20.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 38.620.668 38.620.668

Укупно за програм 2001 11.143.195 38.640.668 49.783.863
2002 Програм 09 - Основно образовање и васпитање
2002-0500 Административна подршка пројектима основног

васпитања и образовања
912 Основно образовање

423 Услуге по уговору 2.760.000 2.760.000
511 Зграде и грађевински објекти 240.000 240.000

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 2.760.000 2.760.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 240.000 240.000

Укупно за функцију 912 2.760.000 240.000 3.000.000
Извори финансирања за програмску активност
2002-0500

01 Приходи из буџета 2.760.000 2.760.000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 240.000 240.000

Укупно за програмску активност 2002-0500 2.760.000 240.000 3.000.000
2002-1006 Реконструкција и доградња објекта

ОШ "Светислав Голубовић Митраљета"
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у Батајници, Земун

912 Основно образовање
423 Услуге по уговору 21.000 21.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 2.500 2.500
511 Зграде и грађевински објекти 82.122.734 82.122.734

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 82.146.234 82.146.234

Укупно за функцију 912 82.146.234 82.146.234
Извори финансирања за пројекат 2002-1006

01 Приходи из буџета 82.146.234 82.146.234
Укупно за пројекат 2002-1006 82.146.234 82.146.234

2002-1011 ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка, Чукарица
изградња фискултурне сале и реконструкција
и адаптација постојећег објекта

912 Основно образовање
423 Услуге по уговору 11.000 11.000
511 Зграде и грађевински објекти 10.000 79.988.248 79.998.248

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 21.000 21.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 79.988.248 79.988.248

Укупно за функцију 912 21.000 79.988.248 80.009.248
Извори финансирања за пројекат 2002-1011

01 Приходи из буџета 21.000 21.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 79.988.248 79.988.248

Укупно за пројекат 2002-1011 21.000 79.988.248 80.009.248
2002-1016 Изградња фискултурне сале

ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен, ГО
Сурчин

912 Основно образовање
423 Услуге по уговору 11.000 11.000
511 Зграде и грађевински објекти 1.000 36.028.000 36.029.000

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 12.000 12.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 36.028.000 36.028.000

Укупно за функцију 912 12.000 36.028.000 36.040.000
Извори финансирања за пројекат 2002-1016

01 Приходи из буџета 12.000 12.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 36.028.000 36.028.000

Укупно за пројекат 2002-1016 12.000 36.028.000 36.040.000
2002-1017 Завршетак изградње фискултурне сале

ОШ "Стеван Сремац" Добановци, ГО Сурчин
912 Основно образовање

423 Услуге по уговору 11.000 11.000
511 Зграде и грађевински објекти 240.000 240.000

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 251.000 251.000

Укупно за функцију 912 251.000 251.000
Извори финансирања за пројекат 2002-1017

01 Приходи из буџета 251.000 251.000
Укупно за пројекат 2002-1017 251.000 251.000

2002-1018 Изградња фискултурне сале у комплексу ОШ
"Карађорђе", Вука Караџића, Чукарица

912 Основно образовање
423 Услуге по уговору 20.000 20.000
511 Зграде и грађевински објекти 34.800.000 34.800.000

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 34.820.000 34.820.000

Укупно за функцију 912 34.820.000 34.820.000
Извори финансирања за пројекат 2002-1018

01 Приходи из буџета 34.820.000 34.820.000
Укупно за пројекат 2002-1018 34.820.000 34.820.000
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Извори финансирања за програм 2002

01 Приходи из буџета 120.010.234 120.010.234
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 240.000 240.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 116.016.248 116.016.248

Укупно за програм 2002 120.010.234 116.256.248 236.266.482
2003 Програм 10 - Средње образовање и васпитање
2003-1002 Адаптација спрата са реконструкцијом

инсталација објекта Техничке школе
Младеновац, ГО Младеновац

920 Средње образовање
423 Услуге по уговору 11.000 11.000
511 Зграде и грађевински објекти 1.000 22.799.600 22.800.600

Извори финансирања за функцију 920
01 Приходи из буџета 12.000 12.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 22.799.600 22.799.600

Укупно за функцију 920 12.000 22.799.600 22.811.600
Извори финансирања за пројекат 2003-1002

01 Приходи из буџета 12.000 12.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 22.799.600 22.799.600

Укупно за пројекат 2003-1002 12.000 22.799.600 22.811.600
2003-1003 Пeтa бeoгрaдскa гимнaзиja - сaнaциja фaсaдe

920 Средње образовање
423 Услуге по уговору 11.000 11.000
511 Зграде и грађевински објекти 10.000 29.330.876 29.340.876

Извори финансирања за функцију 920
01 Приходи из буџета 21.000 21.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 29.330.876 29.330.876

Укупно за функцију 920 21.000 29.330.876 29.351.876
Извори финансирања за пројекат 2003-1003

01 Приходи из буџета 21.000 21.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 29.330.876 29.330.876

Укупно за пројекат 2003-1003 21.000 29.330.876 29.351.876
Извори финансирања за програм 2003

01 Приходи из буџета 33.000 33.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 52.130.476 52.130.476

Укупно за програм 2003 33.000 52.130.476 52.163.476
Извори финансирања за раздео 22

01 Приходи из буџета 1.373.811.454 1.373.811.454
06 Донације од међународних организација 74.153.901 74.153.901
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.180.925.760 1.180.925.760
11 Примања од иностраних задуживања 2.435.800.400 2.435.800.400
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.413.000.000 1.413.000.000

Укупно за раздео 22 1.373.811.454 5.103.880.061 6.477.691.515
23 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ

0602 Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
и градских општинa

132 Опште услуге планирања и статистике
423 Услуге по уговору 400.000 400.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 30.000 30.000

Извори финансирања за функцију 132
01 Приходи из буџета 430.000 430.000

Укупно за функцију 132 430.000 430.000
160 Опште јавне услуге некласификоване на

другом месту
416 Награде запосленима и остали посебни 550.000 550.000

расходи
421 Стални трошкови 5.000 5.000
423 Услуге по уговору 5.250.000 5.250.000
426 Материјал 53.083.441 53.083.441
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463 Трансфери осталим нивоима власти 4.000.000 4.000.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 200.000 200.000

судова
Извори финансирања за функцију 160

01 Приходи из буџета 63.088.441 63.088.441
Укупно за функцију 160 63.088.441 63.088.441
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001

01 Приходи из буџета 63.518.441 63.518.441
Укупно за програмску активност 0602-0001 63.518.441 63.518.441
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 63.518.441 63.518.441
Укупно за програм 0602 63.518.441 63.518.441
Извори финансирања за раздео 23

01 Приходи из буџета 63.518.441 63.518.441
Укупно за раздео 23 63.518.441 63.518.441

24 СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ

0602 Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
и градских општинa

133 Остале опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених 38.553.750 38.553.750

(зараде)
412 Социјални доприноси на терет 6.037.000 6.037.000

послодавца
414 Социјална давања запосленима 1.860.000 1.860.000
416 Награде запосленима и остали посебни 250.000 250.000

расходи
421 Стални трошкови 80.000 80.000
422 Трошкови путовања 192.000 192.000
423 Услуге по уговору 3.103.000 3.103.000
424 Специјализоване услуге 600.000 600.000
425 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000
426 Материјал 120.000 120.000
465 Остале дотације и трансфери 3.000.000 3.000.000
485 Накнада штете за повреде или штету 600.000 600.000

нанету од стране државних органа
512 Машине и опрема 151.000 151.000

Извори финансирања за функцију 133
01 Приходи из буџета 54.596.750 54.596.750

Укупно за функцију 133 54.596.750 54.596.750
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001

01 Приходи из буџета 54.596.750 54.596.750
Укупно за програмску активност 0602-0001 54.596.750 54.596.750
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 54.596.750 54.596.750
Укупно за програм 0602 54.596.750 54.596.750
Извори финансирања за раздео 24

01 Приходи из буџета 54.596.750 54.596.750
Укупно за раздео 24 54.596.750 54.596.750

25 СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
0602 Програм 15 - Опште услуге локалне

самоуправе
0602-0006 Инспекцијски послови

112 Финансијски и фискални послови
411 Плате, додаци и накнаде запослених 24.633.400 24.633.400

(зараде)
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412 Социјални доприноси на терет 4.600.000 4.600.000

послодавца
414 Социјална давања запосленима 200.000 200.000
421 Стални трошкови 110.000 110.000
422 Трошкови путовања 630.000 630.000
423 Услуге по уговору 1.701.000 1.701.000
426 Материјал 350.000 350.000
465 Остале дотације и трансфери 3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за функцију 112
01 Приходи из буџета 35.224.400 35.224.400

Укупно за функцију 112 35.224.400 35.224.400
Извори финансирања за програмску активност
0602-0006

01 Приходи из буџета 35.224.400 35.224.400
Укупно за програмску активност 0602-0006 35.224.400 35.224.400
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 35.224.400 35.224.400
Укупно за програм 0602 35.224.400 35.224.400
Извори финансирања за раздео 25

01 Приходи из буџета 35.224.400 35.224.400
Укупно за раздео 25 35.224.400 35.224.400

26 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
0602 Програм 15 - Опште услуге локалне

самоуправе
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

и градских општинa
112 Финансијски и фискални послови

411 Плате, додаци и накнаде запослених 32.830.561 32.830.561
(зараде)

412 Социјални доприноси на терет 6.809.000 6.809.000
послодавца

414 Социјална давања запосленима 222.000 222.000
416 Награде запосленима и остали посебни 1.000 1.000

расходи
422 Трошкови путовања 568.000 568.000
423 Услуге по уговору 4.576.000 4.576.000
424 Специјализоване услуге 2.000 2.000
425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000
426 Материјал 476.000 476.000
465 Остале дотације и трансфери 3.300.000 3.300.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 106.000 106.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 1.000 1.000

судова
Извори финансирања за функцију 112

01 Приходи из буџета 49.091.561 49.091.561
Укупно за функцију 112 49.091.561 49.091.561
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001

01 Приходи из буџета 49.091.561 49.091.561
Укупно за програмску активност 0602-0001 49.091.561 49.091.561
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 49.091.561 49.091.561
Укупно за програм 0602 49.091.561 49.091.561
Извори финансирања за раздео 26

01 Приходи из буџета 49.091.561 49.091.561
Укупно за раздео 26 49.091.561 49.091.561

27 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине
1301-0005 Спровођење омладинске политике

160 Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
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411 Плате, додаци и накнаде запослених 12.880.000 12.880.000

(зараде)
412 Социјални доприноси на терет 2.300.070 2.300.070

послодавца
414 Социјална давања запосленима 50.000 50.000
421 Стални трошкови 600.000 600.000
423 Услуге по уговору 23.384.000 23.384.000
465 Остале дотације и трансфери 1.000.000 1.000.000
481 Дотације невладиним организацијама 16.200.000 16.200.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 56.414.070 56.414.070

Укупно за функцију 160 56.414.070 56.414.070
Извори финансирања за програмску активност
1301-0005

01 Приходи из буџета 56.414.070 56.414.070
Укупно за програмску активност 1301-0005 56.414.070 56.414.070

1301-1015 Друштвена одговорност младих
160 Опште јавне услуге некласификоване на

другом месту
421 Стални трошкови 600.000 600.000
423 Услуге по уговору 1.200.000 1.200.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 1.800.000 1.800.000

Укупно за функцију 160 1.800.000 1.800.000
Извори финансирања за пројекат 1301-1015

01 Приходи из буџета 1.800.000 1.800.000
Укупно за пројекат 1301-1015 1.800.000 1.800.000

1301-1017 Тренинг Центар
160 Опште јавне услуге некласификоване на

другом месту
423 Услуге по уговору 600.000 600.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 600.000 600.000

Укупно за функцију 160 600.000 600.000
Извори финансирања за пројекат 1301-1017

01 Приходи из буџета 600.000 600.000
Укупно за пројекат 1301-1017 600.000 600.000

1301-1020 БГ пракса и фондација
160 Опште јавне услуге некласификоване на

другом месту
463 Трансфери осталим нивоима власти 3.000.000 3.000.000
481 Дотације невладиним организацијама 18.000.000 18.000.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 21.000.000 21.000.000

Укупно за функцију 160 21.000.000 21.000.000
Извори финансирања за пројекат 1301-1020

01 Приходи из буџета 21.000.000 21.000.000
Укупно за пројекат 1301-1020 21.000.000 21.000.000

1301-1026 Заузми став развиј идеју
160 Опште јавне услуге некласификоване на

другом месту
423 Услуге по уговору 5.000.000 5.000.000
481 Дотације невладиним организацијама 5.000.000 5.000.000

Извори финансирања за функцију 160
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000.000 10.000.000

Укупно за функцију 160 10.000.000 10.000.000
Извори финансирања за пројекат 1301-1026

13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000.000 10.000.000
Укупно за пројекат 1301-1026 10.000.000 10.000.000
Извори финансирања за програм 1301

01 Приходи из буџета 79.814.070 79.814.070
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13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000.000 10.000.000

Укупно за програм 1301 79.814.070 10.000.000 89.814.070
Извори финансирања за раздео 27

01 Приходи из буџета 79.814.070 79.814.070
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.000.000 10.000.000

Укупно за раздео 27 79.814.070 10.000.000 89.814.070
28 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ

0701 Програм 07 - Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника
451 Друмски саобраћај

421 Стални трошкови 3.010.000 3.010.000
423 Услуге по уговору 24.188.550.400 1.500.000.000 25.688.550.400
424 Специјализоване услуге 18.701.600 18.701.600
425 Текуће поправке и одржавање 35.201.000 35.201.000
426 Материјал 1.572.000 1.572.000
451 Субвенције јавним нефинансијским 71.000.000 71.000.000

предузећима и организацијама
454 Субвенције приватним предузећима 10.850.000 10.850.000
481 Дотације невладиним организацијама 600.000 600.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 4.000.000 4.000.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 5.000.000 5.000.000

судова
485 Накнада штете за повреде или штету 48.223.000 48.223.000

нанету од стране државних органа
511 Зграде и грађевински објекти 59.400.000 59.400.000
515 Нематеријална имовина 11.130.000 11.130.000

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 24.457.238.000 24.457.238.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.500.000.000 1.500.000.000

Укупно за функцију 451 24.457.238.000 1.500.000.000 25.957.238.000
453 Железнички саобраћај

423 Услуге по уговору 980.500.000 980.500.000
511 Зграде и грађевински објекти 576.000.000 576.000.000

Извори финансирања за функцију 453
01 Приходи из буџета 1.556.500.000 1.556.500.000

Укупно за функцију 453 1.556.500.000 1.556.500.000
Извори финансирања за програмску активност
0701-0004

01 Приходи из буџета 26.013.738.000 26.013.738.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.500.000.000 1.500.000.000

Укупно за програмску активност 0701-0004 26.013.738.000 1.500.000.000 27.513.738.000
0701-0500 Ауто - такси превоз путника

451 Друмски саобраћај
421 Стални трошкови 5.000.000 5.000.000
423 Услуге по уговору 20.000.000 20.000.000
426 Материјал 576.000 576.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 6.500.000 6.500.000

судова
485 Накнада штете за повреде или штету 16.686.000 16.686.000

нанету од стране државних органа
Извори финансирања за функцију 451

01 Приходи из буџета 48.762.000 48.762.000
Укупно за функцију 451 48.762.000 48.762.000
Извори финансирања за програмску активност
0701-0500

01 Приходи из буџета 48.762.000 48.762.000
Укупно за програмску активност 0701-0500 48.762.000 48.762.000

0701-1028 Набавка и монтажа стајалишних надстрешница
2018-2020

451 Друмски саобраћај
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511 Зграде и грађевински објекти 37.500.000 37.500.000

Извори финансирања за функцију 451
01 Приходи из буџета 37.500.000 37.500.000

Укупно за функцију 451 37.500.000 37.500.000
Извори финансирања за пројекат 0701-1028

01 Приходи из буџета 37.500.000 37.500.000
Укупно за пројекат 0701-1028 37.500.000 37.500.000
Извори финансирања за програм 0701

01 Приходи из буџета 26.100.000.000 26.100.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.500.000.000 1.500.000.000

Укупно за програм 0701 26.100.000.000 1.500.000.000 27.600.000.000
Извори финансирања за раздео 28

01 Приходи из буџета 26.100.000.000 26.100.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 1.500.000.000 1.500.000.000

Укупно за раздео 28 26.100.000.000 1.500.000.000 27.600.000.000
29 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

0602 Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе

0602-0500 Администрирање изворних прихода локалне
самоуправе

112 Финансијски и фискални послови
423 Услуге по уговору 27.038.449 27.038.449
463 Трансфери осталим нивоима власти 1.000 1.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 50.000 50.000
483 Новчане казне и пенали по решењу 100.000 100.000

судова
512 Машине и опрема 1.000 1.000

Извори финансирања за функцију 112
01 Приходи из буџета 27.190.449 27.190.449

Укупно за функцију 112 27.190.449 27.190.449
Извори финансирања за програмску активност
0602-0500

01 Приходи из буџета 27.190.449 27.190.449
Укупно за програмску активност 0602-0500 27.190.449 27.190.449
Извори финансирања за програм 0602

01 Приходи из буџета 27.190.449 27.190.449
Укупно за програм 0602 27.190.449 27.190.449
Извори финансирања за раздео 29

01 Приходи из буџета 27.190.449 27.190.449
Укупно за раздео 29 27.190.449 27.190.449
Извори финансирања укупно

01 Приходи из буџета 89.195.356.735 89.195.356.735
04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.223.266.500 1.223.266.500
06 Донације од међународних организација 74.931.901 74.931.901
07 Трансфери од других нивоа власти 1.042.666.569 1.042.666.569
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 1.000.900.000 1.000.900.000

лица
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 4.743.675.000 4.743.675.000
11 Примања од иностраних задуживања 2.435.800.400 2.435.800.400
12 Примања од отпл.дат.кр.и прод.фин.имов. 5.000.000 5.000.000
13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година 10.375.944.625 10.375.944.625
15 Неутрошена средства донација из ранијих 1.644.790 1.644.790

година
УКУПНО 89.195.356.735 20.903.829.785 110.099.186.520
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Члан 7.  
Носилац раздела  из члана 6. ове одлуке је директни буџетски корисник средстава буџета 

града Београда. 
 
 

III   ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 
 
 

Члан 8. 
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и 

пројекцијама за 2020. и 2021. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу 
одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 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, 99/16, 113/17 и 
95/18), и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 
гласник РС“, број 68/15)“ број запослених код корисника буџета града Београда ( директни и 
индиректни буџетски корисници) не може прећи максималан број запослених на неодређено и  
одређено време. 

 
 

Члан 9.  
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима 

независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и примања. 
 

 
Члан 10.  

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник града Београда и одговоран је за 
извршење ове одлуке.  

Градоначелник је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном 
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о 
буџетском систему. 
 

Члан 11.  
Градоначелник града Београда може донети одлуку о промени износа апропријација и преносу 

апропријације у текућу буџетску резерву у складу са Законом  о буџетском систему.   
Директни корисник буџетских средстава уз одобрење Секретаријата за финансије Градске 

управе града Београда (у даљем тексту: Секретаријат за финансије), може вршити преусмеравање 
апропријација одобрених на име одређеног расхода у складу са Законом о буџетском систему. 

  
 

Члан 12.  
У случају да се буџету града Београда од стране другог нивоа власти (Републике Србије, 

аутономне покрајине или друге јединице локалне самоуправе) определе актом наменска трансферна 
средства укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних 
непогода, као и у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења ове одлуке, Секретаријат за финансије на основу тог акта, према члану 5. Закона о 
буџетском систему повећава обим буџета и отвара одговарајуће апропријације за извршавање 
расхода по том основу.  

Корисник буџетских средстава, који оствари  приходе и примања чији износи нису могли бити 
познати у поступку доношења буџета подноси захтев Секретаријату за финансије за отварање 
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односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и  издатака из свих извора 
финансирања, осим из извора 01. 

 
Члан 13.  

Секретаријат за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута 
годишње, односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода,  информише 
Градско веће града Београда.  

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана Градско веће града Београда 
усваја и доставља извештај Скупштини Града.  

 
 

Члан 14.  
Средства текуће буџетске резерве у износу од 497.880.844 динара, користиће се на основу 

решења о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси Градоначелник града Београда, на 
предлог Секретаријата за финансије.   

Средства текуће буџетске резерве, у складу са законом којим се уређује буџетски систем, 
користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за сврхе за које се у току 
године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу 
представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на конту 
за чију намену су средства усмерена.   

Средства сталне буџетске резерве у износу од 2.000.000 динара, у складу са законом којим се 
уређује буџетски систем, користиће се за финансирање расхода града Београда у отклањању 
последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни 
наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, 
односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету 
већих размера. Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градоначелник града 
Београда, на предлог Секретаријата за финансије. 

 
 

Члан 15.  
Слободна новчана средства Консолидованог рачуна трезора града Београда, која преостану 

по извршењу обавеза буџета града Београда, осим прихода и примања који су одредбама Закона о 
буџетском систему предвиђени као наменски приходи и примања, могу се инвестирати на домаћем 
финансијском тржишту новца. 

 Слободна новчана средства Консолидованог рачуна трезора града Београда могу се 
користити за превремено враћање кредита у циљу смањења обавеза града Београда, депоновање 
средстава код Народне банке Србије или код пословних банака које имају одговарајући бонитет, уз 
полагање одговарајућих квалитетних инструмената обезбеђења, односно могу се инвестирати у 
хартије од вредности Републике, у хартије од вредности Народне банке Србије, осталим нивоима 
власти или банкама које дају као залогу одговарајуће обезбеђење.  

Трезор врши превремено враћање дуга, депоновање и инвестирање средстава из става 3. 
овог члана на основу појединачне одлуке надлежног орган града Београда о депоновању, односно 
инвестирању у складу са законом. 

Новчана средства буџета града Београда и директних и индиректних корисника средстава 
буџета као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора, 
користиће се у складу са Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других 
рачуна консолидованог рачуна трезора града Београда и о начину извештавања о инвестирању 
средстава корисника буџета („Службени лист града Београда“, број 8/14). 
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Члан 16.  
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 6. ове одлуке вршиће се на основу 

годишњег финансијског плана директног корисника буџета који доноси руководилац тог буџетског 
корисника, у року од најкасније седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке и исти се доставља 
Секретаријату за финансије у року од једног дана од  дана доношења.  

Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета Града распоређују се 
у складу са организационом, програмском, функционалном и економском класификацијом и по 
изворима финансирања.   

Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација 
утврђених чланом 6. став 3. ове одлуке у складу са законом.  
 

 
Члан 17. 

Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена 
овом одлуком само за намене за које су им та средства одобрена, у складу са законом.  

Корисници средстава буџета, који одређени расход извршавају из средстава буџета и из 
других извора, обавезни су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих других извора. 

  
 

Члан 18. 
Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских 

средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање 
које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету.  

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских 
средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских 
апропријација.  

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских 
средстава, може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, 
односно индиректном кориснику буџетских средстава. 
 
 

Члан 19. 
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа 

апропријације утврђене овом  одлуком.   
Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. овог члана могу преузети обавезе по 

уговору који се односи на  капиталне издатке  и захтева плаћање у више година, на основу предлога 
Секретаријата за финансије, уз сагласност градоначелника.  

У случају из става 2. овог члана корисници могу преузети обавезе по уговору само за 
капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака 
буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у члану 4. ове одлуке, укључујући и 
потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне године. 

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. овог члана могу преузети обавезе које 
се евидентирају у оквиру групе 42 – Коришћење роба и услуга, по уговорима који, због природе 
расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне набавке 
имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и да прибаве 
писану сагласност Секретаријата за финансије за обавезе које ће доспевати и бити укључене у 
финансијски план за наредне две године, а у свему у складу са  Уредбом o критеријумима за 
утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање 
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одређених уговора, који, због природе расхода, захтевају плаћања у више година („Сл.гласник РС“ бр. 
21/14). 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен овом одлуком 
или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.  

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2019. години, а које се неће 
извршити у току ове године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској  
години и извршаваће се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.  

 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, односно актом Владе 
предвиђен другачији метод.   

 
Члан 20. 

У буџетској 2019. години обрачун и исплата плата, као и обрачун и исплата божићних, 
годишњих и јубиларних награда и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и 
појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике  средстава буџета града 
Београда,   вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину. 

 
 

Члан 21. 
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 

приходима и примањима буџета Града.  
Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета Града извршаваће 

се по приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.  

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора 
финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих 
прихода буџета Града.  

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора 
прихода и примања, (који нису извор 01 – приходи из буџета) обавезе може преузимати само до нивоа 
остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварења прихода и примања мањи од 
одобрених апропријација.  

Ако се у току фискалне године расходи и издаци повећају или приходи смање, 
градоначелник на предлог Секретаријата за финансије, може обуставити извршење појединих расхода 
и издатака не дуже од 45 дана. 

 
 

Члан 22. 
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом одлуком дође до измена у 

Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 
Секретаријат за финансије извршиће одговарајуће измене ове одлуке.  

 
 

Члан 23. 
Директни и индиректни корисници средстава буџета могу да врше плаћања до висине 

месечних квота  које одреди Секретаријат за финансије.    
Приликом одређивања квота за директне кориснике буџетских средстава Секретаријат за 

финансије има у виду средства планирана у буџету за директног буџетског корисника као и ликвидне 
могућности буџета. 
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 Члан 24. 
Расходи и издаци корисника буџета града Београда извршаваће се преко консолидованог 

рачуна града Београда, по њиховом захтеву до утврђеног нивоа апропријација односно до утврђеног 
нивоа  квота.  

Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање на 
основу које је утврђена обавеза корисника буџетских средстава. 

 
 

Члан 25. 
Директни корисници буџетских средстава су дужни да Секретаријату за финансије 

достављају извештаје о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака и другу 
документацију која се односи на извршавање финансијског плана корисника буџета, на захтев 
Секретаријата за финансије. 

 
Члан 26. 

 Директни корисници буџетских средстава дужни су да Секретаријату за финансије достављају 
кварталне извештаје о средствима која се у току године са њиховог раздела преносе корисницима 
буџетских средстава другог нивоа власти са апропријације економске класификације 463 – Трансфери 
осталим нивоима власти.  
 Извештаји из става 1. овог члана садрже податке о средствима исказаним по наменама и по 
корисницима, а достављају се у року од 15 дана од дана истека квартала. 
 Директни корисници буџетских средстава дужни су да Секретаријату за финансије достављају 
кварталне извештаје о средствима која се утоку године са њиховог раздела преносе са апропријације 
економске класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. 
 Извештаји из става 3. овог члана садрже податке о крајњем кориснику, укупном износу, као и 
намени пренетих средстава, а достављају се у року од 15 дана од дана истека квартала. 
 Секретаријат за финансије ће припремити и доставити инструкције корисницима из става 1. и 
3. овог члана о форми и садржини извештаја из става 2. и 4. овог члана и начину извештавања. 
 

 
Члан 27.  

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату исправку 
вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход 
амортизације и употребе средстава за рад.  

 
Члан 28. 

Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађевинских радова, које закључују 
директни и индиректни корисници буџетских средстава морају бити додељени у складу са прописима 
који регулишу јавне набавке. 
  
 

Члан 29.  
Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач град Београд, дужни су да 

најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 85% добити, односно вишка 
прихода над расходима, по завршном рачуну за 2018. годину уплате у буџет града Београда.   

Привредна друштва чији је оснивач град Београд, или у којима град Београд  има учешће у 
власништву, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године у буџет града Београда 
уплате најмање 85% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2018. годину, који у складу са 
законом који уређује привредна друштва припада граду Београду као члану друштва. 
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 Надзорни одбор односно скупштина друштва су одговорни за поступање у складу са ставом 
1. и 2. овог члана.  

Изузетно од става 1. и 2. овог члана, уз сагласност Скупштине града, обавеза по основу 
уплате добити може бити умањена субјекту из става 1. и 2. овог члана који донесе одлуку да из добити 
покрије губитак из ранијег периода, односно повећа капитал, а расположива ликвидна средства 
употреби за финансирање инвестиција. 

 
Члан 30. 

Скупштина Града Београда може да одлучи о отпису и / или претварању у капитал 
потраживања Града Београда настала по основу датих позајмица привредним субјектима.  

 
 

Члан 31. 
Град Београд се може задуживати узимањем кредита или емитовањем хартија од вредности, 

под условом да те хартије од вредности могу купити искључиво Република Србија и финансијске 
институције. 

 
Члан 32. 

Одлуку о задуживању Града ради финансирања или рефинансирања капиталних 
инвестиционих расхода предвиђених у буџету Града доноси Скупштина града Београда, по претходно 
прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.   

Град се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном тржишту, 
у домаћој и страној валути. 

 
Члан 33. 

Град се може задуживати за финансирање текуће ликвидности који настаје услед 
неуравнотежености кретања у јавним приходима и јавним расходима, у складу са одредбама закона 
којим се уређује јавни дуг.     

 
Члан 34. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2019. 
године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2019. години, која су 
овим корисницима пренета  у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину. 

 
 

 Члан 35. 
Ову Одлуку објавити у Службеном листу града Београда и на интернет страни града 

Београда, и доставити министарству надлежном за послове финансија. 
 
 

Члан 36. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Београда“, а примењиваће се од 01. јануара 2019. године.  
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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 2019. 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, 101/16 – др. Закон и 47/18), 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, 99/16, 
113/17 и 95/18), и члана 31. став 1. тачка 2. Статута града Београда, Скупштина града Београда 
доноси одлуку о буџету града Београда за 2019. 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. 

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, уз анализу фискалних 

импликација економских политика и структурних реформи;  
3) циљеве и смернице економске и фискалне политике Владе за средњорочни период за 

који се доноси Фискална стратегија;  
4) консолидовани буџет општег нивоа државе, као и консолидоване буџете централног и 

локалног нивоа државе;  
5) средњорочни оквир расхода буџета Републике Србије, у складу са приоритетним 

областима финансирања, које укључују и средњорочне приоритете јавних инвестиција. Средњорочни 
оквир расхода представља укупне расходе по корисницима буџетских средстава за наредну буџетску 
годину, са пројекцијама за наредне две године;  

6) процену и квантификацију фискалних ризика и потенцијалних обавеза;  
7) поређење остварења и нових пројекција са пројекцијама објављеним у претходној 

фискалној стратегији;  
8) стратегију за управљање дугом државе у периоду за који се доноси Фискална стратегија.  
Фискална стратегија обавезно садржи:  
1) мишљење Фискалног савета о нацрту Фискалне стратегије;  
2) мишљење Народне банке Србије о нацрту Фискалне стратегије. 
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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 2018. години Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 
2021. годину није донета у законском року. У складу са чланом 36а Закона о буџетском систему, 
Министарство финансија је 7. новембра 2018. године, на свом сајту објавило Упутство за припрему 
одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцију за 2020. и 2021. годину. 

У оквиру тачке 1. Упутства је наведено да ће се у буџетској 2019. години примењивати иста 
униформна програмска структура зајединице локлане самоуправе (циљеви програма и програмских 
активности или листа униформних индикатора) као и у буџетском циклусу за 2018.годину.  

У оквиру тачке 2. Упутства - у општим напоменама за припрему одлуке о буџету локалне 
власти указано је на неопходност поштовања одредабе члана 2. тач. 7), 8)  Закона о  буџетском 
систему којима су дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава и 31) Закона о  
буџетском систему којим је прописано да се апропријације за индиректне кориснике буџетских 
средстава исказују збирно по врстама индиректних корисника и наменама средстава у оквиру 
раздела директног корисника који је, у буџетском смислу, одговоран за те индиректне кориснике 
буџетских средстава; 

Указано је 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.  

Упутством је наглашно да, у складу са чланом 28. Закона обуџетском систему, 
образложење одлуке о буџету садржи, између осталог, програмске информације које чине опис  
програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе  
постићи у средњорочном периоду, као и показатеље учинака за праћење постизања наведених 
циљева. 

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, 
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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 стављене 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: 

- Достигнуте динамичне стопе привредног раста и уравнотежене јавне финансије, уз 
успостављену силазну путању јавног дуга и ниску и стабилну инфлацију, чине здраве фундаменте за 
даља  унапређења свих макроекономских токова, која ће као крајњи резултат имати смањење 
незапослености и подизање животног стандарда  становништва. Привредна активност током 2018. 
године бележи снажан раст, ношен интензивираном инвестиционом активношћу и већом личном 
потрошњом домаћинстава, што кореспондира са значајним растом грађевинарства и услужног 
сектора посматрано са производне стране БДП, који су праћени постојаним повећањем обима 
индустријске производње и далеко бољом пољопривредном годином од прошлогодишње. Развојни 
карактер буџета за 2018. годину, у коме је фискални простор приоритетно усмераван у правцу 
капиталних расхода, резултирао је убрзањем инвестиционих активности државе. 

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

- У првој половини 2018. године забележена је реална стопа привредног раста од 4,9%. 
Очекује се да ће инвестиције, уз личну потрошњу, задржати улогу носица раста посматрано са 
расходне стране, односно да ће главни извор раста са производне стране бити услужни сектор уз 
значајан допринос грађевинарства и пољопривреде. Извоз ће остварити двоцифрену стопу раста, 
али ће услед сировинске зависности привреде бити праћен повећањем увоза, што ће за последицу 
имати негативан допринос нето извоза на стопу привредног раста. 

- Фискална кретања током 2018. године су боља од планираних.  Кључни допринос бољем 
резултату је на приходној страни. Боље остварење, у односу на план, очекује се код доприноса и 
пореза на зараде, и др. 

- У наредном средњорочном периоду циљеви фискалне политике биће усмерени на 
одржање ниског дефицита, даље смањење јавног дуга и коришћење фискалног простора у 
циљу подршке привредном расту. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2019. до 2021. 
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 2019. до 2021. године предвиђена је 
кумулативна стопа раста реалног БДП од 11,9% заснована на расту домаће тражње. Нешто нижа 
стопа у 2019. години последица је је високо постављене базе у пољопривреди и грађевинарству 
оствареном производњом током 2018. године. 

У Упутству су, између осталих, приказане следеће макроекономске претпоставке Републике 
Србије у периоду 2018. – 2021. године, као у табели: 
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Исказано  у процентима  
      
    2018 2019 2020 2021 

Стопа реалног раста БДП       4,2 3,5 4,0 4,0 
Потрошачке цене (годишњи просек)        2,1 2,3 3,0 3,0 
Потрошачке цене( крај периода)       2,6 2,4 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 2018. 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 6,9%). 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.  

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 41/18), 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 63/18), 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 2019. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године, 
наведено је следеће: 

- да локална власт планира масу средстава за плате запослених у 2019. 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...21/16 – 
др.закон), 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,  2/12 и  
23/18); 

- 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... 113/17); 
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- 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 2019. 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 2019. 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 2018. години, увећану за масу 
средстава за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју 
запослених за 2018. годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 40. 
Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину (''Службени гласни РС'', бр. 113/17), тако да  ће се 
тако планирана маса средстава за плате увећати у: 

• органима и службама локалне власти и месним заједницама  за 7%, 
• установама социјалне заштите за 9%, 
• предшколским установама за 7% и 
• осталим јавним службама за 7%; 

 
-   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 2019. 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 
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прилозима  Министарству финансија као и објављивање одлуке о буџету са образложењем као и 
ребаланса буџета на својој интернет страници у циљу повећања транспарентности и 
информисаности стручне јавности и гграђана. 

С обзиром на то да је Упутство полазни основ за припрему буџета и да је објављено на 
сајту Министарства финансија 7. 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 2019. годину, Секретаријат за финансије je за 2019. 
годину, припремио Нацрт одлуке о буџету града Београда, Нацрт одлуке о обиму средстава за 
вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно 
градским општинама и Нацрт одлуке  о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских 
општина. 

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 2019. годину I- 03 бр. 4031-439/18 од 
27.11.2018. године.  

Полазећи од наведеног и података о оствареним приходима и примањима буџета Града у 
периоду јануар-октобар 2018. године, односно процене истих до краја 2018. године планираних 
Одлуком о изменама и допунама  одлуке о буџету Града за 2018. 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 2019. години, односно припремљен је Нацрт ове одлуке у 
складу са прописаном процедуром. 

Одлуком о буџету Града за 2019. годину, планиран је буџетски дефицит у износу oд 
9.062.429.315  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 2019. години. 

 
 
III  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ СРЕДСТАВА НА КОНСОЛИДОВАНОМ  
РАЧУНУ ТРЕЗОРА ГРАДА 

 
А. УКУПНА СРЕДСТВА НА КОНСОЛИДОВАНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА ГРАДА 

 
Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину планирана су укупна средства на 

Консолидованом рачуну трезора града Београда у износу од 110.099.186.520 динара, од чега се 
98.498.330.605 динарa односи на приходе и примања буџета Града, 1.223.266.500 динара на 
сопствене приходе установа као индиректних корисника буџета града Београда и 10.377.589.415 
динара су пренета средства буџета из претходне године и распоређена овом одлуком. 
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У следећој табели приказана су укупна средства планирана на Консолидованом рачуну трезора 
града Београда  у 2019. години по изворима финансирања (износи у динарима): 

у дин.
ИНДЕКС

Предлог 
буџета за 2019. 
год  / Процена 
остварења за 
2018.год

1.
 СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПЛАНИРАНА ЗА 2019 
годину 90.455.105.617 98.498.330.605 89,46 108,9 8.043.224.988

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 01 85.666.528.782 89.195.356.735 81,01 104,1 3.528.827.953
1.2 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 06 98.457.899 74.931.901 0,07 76,1 -23.525.998
1.3 ТРАНСФЕРИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ 07 1.719.458.360 1.042.666.569 0,95 60,6 -676.791.791

1.4
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА 08 9.102.000 1.000.900.000 0,91 10.996,5 991.798.000

1.5 СРЕДСТВА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 09 2.439.483.346 4.743.675.000 4,31 194,5 2.304.191.654
1.6 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНИХ ЗАДУЖИВАЊА 11 520.392.809 2.435.800.400 2,21 468,1 1.915.407.591
1.7 ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА 12 -2.817.579 0 0,00 0,0 2.817.579
1.8 ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 12 4.500.000 5.000.000 0,00 111,1 500.000
2 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 11.241.350.094 10.377.589.415 9,43 92,3 -863.760.679

2.1 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ  СУФИЦИТА 13 11.167.052.173 10.375.944.625 9,42 92,9 -791.107.548

2.2

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ПРЕДУЗЕЋА 14 71.308.625 0 0,00 0,0 -71.308.625

2.3
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ НАМЕНСКИ 
РАСПОРЕЂЕНОГ СУФИЦИТА- ДОНАЦИЈА 15 2.989.296 1.644.790 0,00 55,0 -1.344.506

3. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕТНИХ КОРИСНИКА 04 1.180.518.543 1.223.266.500 1,11 103,6 42.747.957

У К У П Н О (1-3) 102.876.974.254 110.099.186.520 100,00 107,0 7.222.212.266

Разлика 
предлога буџета 

за 2019.г   и 
процене 

остварења за 2018

Редни 
бр. УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА

Извор 
финанси

рања

Процена 
остварења за 
2018. годину

Предлог   
буџета за 

2019.годину

структура 
плана 

2019.год

 
 
Приходи и примања су, у буџету Града, у 2019. години планирани са повећањем од 8,9% у 

односу на процену остварења у 2018. години. Приходи буџета који се евидентирају на извору 
финансирања 01, а односе се на порезе, закупнину, таксе и накнаде и чине 81,01%  укупних 
средстава Консолидованог рачуна трезора, планирани су за 4,1%  више него што је процењено 
остварење у 2018. години. Наведено повећање прихода се односи на повећање прихода од пореза 
на доходак грађана, накнада за загађивање животне средине, таксе за озакоњење објеката, пореза 
на имовину, доприноса за уређивање грађевинског земљишта, закупа непокретности у градској 
својини, прихода од дела добити јавних предузећа, осталих прихода и друго. Примања од продаје 
нефинансијске имовине, која се евидентирају на извору финансирања 09, су планирана више од 
процене остварења за 94,5%. 

 Примања од иностраних задуживања, која се евидентирају на извору финансирања 11, 
планирана су више од процене остварења тих средстава у 2018. години, за 1.915.407.591 динар. 
Сопствени приходи индиректних корисника буџета, који се евидентирају на извору финансирања 04, 
повећани су за 3,6% у односу на процену остварења у претходној години.  

На основу приказаних података у табели, укупна средства на Консолидованом рачуну трезора 
планирана су у 2019. години 7,0% више у односу на процену остварења у 2018. години. 
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Б.  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА 
 
Овом одлуком планирани су приходи и примања буџета Града у 2019. години у износу од 

98.498.330.605 динара или 8,9% више од процене остварења прихода и примања у 2018. години, која 
је основица за план. У оквиру ових средстава 97,52% се односи на текуће приходе и примања од 
продаје нефинансијске имовине буџета Града, а 2,48% 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 2019. годину планирани у износу од 96.057.530.205 динара што је више за 6,8% 
или за 6.124.499.818 динара, од процене остварења ових прихода у 2018. години. 

Планирани приходи и примања буџета Града за 2019. годину утврђени су на бази остварених 
текућих прихода и примања буџета Града и буџета градских општина у периоду јануар-октобар 2018. 
године и процене остварења истих до краја 2018. године планираних Одлуком о изменама и 
допунама Одлуке о буџету Града за 2018. годину. Приликом планирања узети су у обзир и параметри 
прописани Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. 
годину са пројекцијама за 2020. и 2021. 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 2019. години.  

У следећој табели приказан је план прихода и примања буџета Града за 2018. годину, процена 
остварења за период јануар – децембар 2018. године и план за 2019. годину (износи у динарима). 
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I 
Текући приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине  (1+ 2) 7+8 93.124.424.239 99,43 89.933.030.387 96,6 96.057.530.205 97,52 106,8

1. Текући приходи 7 89.254.114.239 95,29 87.493.547.041 98,0 91.313.855.205 92,71 104,4

1.1. Уступљени приходи 44.990.929.403 48,04 01 45.100.779.861 100,2 46.056.217.271 46,76 102,1
Порез на доходак грађана 37.911.953.280 40,48 01 37.910.854.247 100,0 39.227.243.809 39,83 103,5
 - на зараде 711111 29.926.268.000 31,95 01 29.932.408.152 100,0 30.938.652.492 31,41 103,4

- на приходе од самост алне делат ност и 7111 3.020.452.280 3,22 01 2.906.614.243 96,2 2.937.808.712 2,98 101,1
- на друге  приходе 7111 4.965.233.000 5,30 01 5.071.831.852 102,1 5.350.782.605 5,43 105,5
Порез на наслеђе и поклон 7133 175.000.000 0,19 01 206.676.502 118,1 228.173.152 0,23 110,4
Порез на пренос апсолут них права 7134 3.732.995.480 3,99 01 3.712.717.657 99,5 3.662.802.183 3,72 98,7
Накнаде : 839.774.550 0,90 877.910.184 104,5 1.195.331.558 1,21 136,2
 - Годишња накнада за мот орна и друга возила 714514 12.974 0,00 01 118.650 914,5 0 0,00 0,0
 - Накнада за промену намене и закуп пољопривредног 
земљишт а

741522, 
714543 48.500.000 0,05 01 58.700.000 121,0 47.000.000 0,05 80,1

 - Накнада за коришћење минералних сировина 7415 0 0,00 01 0 0,0 0 0,00 0,0
 - Нaкнаде за загађивање живот не средине 7145 589.857.860 0,63 01 615.523.245 104,4 1.139.011.843 1,16 185,0
 - Нaкнада по основу конверзије права коришћења 
грађевинског земљишт а у право својине 742144 198.000.000 0,21 01 200.020.000 101,0 5.500.000 0,01 2,7
 - Нaкнада за коришћење шума и шумског земљишт а 741526 3.403.716 0,00 01 3.548.289 104,2 3.819.715 0,00 107,6
Такса за озакоњење објекат а 742242 240.000.000 0,26 01 353.000.000 147,1 400.000.000 0,41 113,3

Tрансфер од вишег нивоа власт и 7331 1.770.975.739 1,89 07 1.699.364.506 96,0 1.042.666.569 1,06 61,4
Капит ални т рансфер од вишег нивоа власт и 733241 20.093.854 0,02 07 20.093.854 100,0 0 0,00 0,0
Порез на фонд зарада 7121 136.500 0,00 01 162.910 119,3 0 0,00 0,0
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 743324 300.000.000 0,32 01 320.000.000 106,7 300.000.000 0,30 93,8

1.2. Изворни приходи 44.263.184.836 47,26 01 42.392.767.181 95,8 45.257.637.934 45,95 106,8

Порез на имовину 711, 7131 13.961.400.000 14,91 01 13.949.755.007 99,9 14.223.000.000 14,44 102,0

Локалне комуналне т аксе 
714, 716, 
741,742 2.534.000.000 2,71 01 2.517.426.588 99,3 2.300.000.000 2,34 91,4

Локалне админист рат ивне т аксе 742241 165.000.000 0,18 01 160.000.000 97,0 165.000.000 0,17 103,1
Боравишна т акса 714552 353.850.000 0,38 01 380.000.000 107,4 408.500.000 0,41 107,5
Накнаде : 1.800.000.000 1,92 801.160.000 44,5 1.074.500.000 1,09 134,1
 - Накнада за зашт ит у  живот не средине 714562 715.000.000 0,76 01 715.000.000 100,0 735.000.000 0,75 102,8
 - Накнада за коришћење грађевинског земљишт а 741534 85.000.000 0,09 01 86.160.000 101,4 39.500.000 0,04 45,8
 - Накнада за уређивање грађевинског земљишт а 742253 1.000.000.000 1,07 01 0 0,0 300.000.000 0,30 0,0
Допринос за  уређивање грађевинског земљишт а 741538 5.500.000.000 5,87 01 5.500.000.000 100,0 5.700.000.000 5,79 103,6

Закуп непокрет ност и у  градској својини 
742142, 
742152 2.606.364.927 2,78 01 2.468.340.058 94,7 2.507.817.972 2,55 101,6

Закуп грађевинског земљишт а 
742143, 
742153 250.000.000 0,27 01 220.000.000 88,0 250.000.000 0,25 113,6

Камат е 741141 31.000.000 0,03 01 31.000.000 100,0 0 0,00 0,0
Приходи које својом делат ношћу ост вари Градска 
управа 742 170.250.000 0,18 01 131.000.000 76,9 140.000.000 0,14 106,9

Приходи за боравак деце у предшколским уст ановама 742146 2.449.236.009 2,61 01 2.280.939.505 93,1 2.364.478.061 2,40 103,7
Добровољни т рансфери од физичких и правних лица 744 9.188.000 0,01 08 9.102.000 99,1 1.000.900.000 1,02 10.996,5

Новчане казне 743 306.500.000 0,33 01 311.700.000 101,7 318.800.000 0,32 102,3
Текуће донације и т рансфери 732 53.932.381 0,06 06 53.154.380 98,6 778.000 0,00 1,5
Капит алне донације и т рансфери 732 45.403.519 0,05 06 45.303.519 99,8 74.153.901 0,08 163,7
Приходи од закупнине за ст ан у  градској својини 745142 18.300.000 0,02 01 21.100.000 115,3 26.710.000 0,03 126,6
Део добит и јавног предузећа 745143 5.537.440.000 5,91 01 5.334.786.124 96,3 5.600.000.000 5,69 105,0
Ост али приходи 745141 8.400.000.000 8,97 01 8.100.000.000 96,4 9.100.000.000 9,24 112,3
Меморандумске ст авке за рефундацију  расхода 772 71.320.000 0,08 01 78.000.000 109,4 3.000.000 0,00 3,8

2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 3.870.310.000 4,13 09 2.439.483.346 63,0 4.743.675.000 4,82 194,5

II
Примања од продаје финансијске имовине и 
задуживања 9 536.842.811 0,57 522.075.230 97,2 2.440.800.400 2,48 467,5

1. Примања од иност раних задуживања 912 532.842.811 0,57 11 520.392.809 97,7 2.435.800.400 2,47 468,1
2. Примања од от плат е кредит а 921 4.000.000 0,00 12 4.500.000 112,5 5.000.000 0,01 111,1
3. Примања од приват изације предузећа 921941 0 0,00 12 -2.817.579 0,0 0 0,00 0,0

УКУПНА СРЕДСТВА           ( I +II ) 7+8+9 93.661.267.050 100,00 90.455.105.617 96,6 98.498.330.605 100,00 108,9

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  БУЏЕТА ГРАДА
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1.  Текући приходи буџета Града планирани су у 2019. години у износу од 91.313.855.205 
динара, што је 4,4% више од процене остварења прихода у 2018. години.  

1.1 Уступљени приходи буџета Града планирани су на нивоу Града као јединице локалне 
самоуправе, у износу од 53.506.879.706 динара, односно у буџету Града у износу од 46.056.217.271 
динар или 2,1% више од процене остварења ових прихода за 2018. годину, на основу процене 
остварења уступљених прихода до краја 2018. године и применом планираних макроекономских 
пројекција на пореске приходе, предвиђених Упутством Министарства финансија за припрему буџета 
локалне власти за 2019. годину.  

У оквиру уступљених прихода порески приходи, на нивоу Града као јединице локалне 
самоуправе, планирани су за 2018. годину са повећањем од 3,1% у односу на процену остварења у 
2018. години. Планирани износ пореских прихода у буџету Града је утврђен 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 у 
износу од 39.227.243.809 динара, што је за 3,5% више у односу на процену остварења овог прихода у 
2018. години. У складу са Упутством за израду буџета локалне самоуправе, којом је прописано 
повећање зарада као и на основу очекиваног већег запошљавања, у 2019. години је повећан порез на 
зараде за 1.951.049.248 динара на нивоу града као јединице локалне самоуправе, односно у буџету 
Града је повећан план пореза на зараде за 3,4%, а у буџетима градских општина за 22,0%. 

Приход од самосталне делатности је, на нивоу града као јединице локалне самоуправе 
повећан за 5,5%, односно буџету Града, планиран 1,1% више од процене остварења у 2018. години, 
односно у износу од 2.937.808.712 динара, а у буџетима градских општина планиран је више за 
38,0%, односно у износу од 546.520.000 динара.  Порез на друге приходе пореза на доходак грађана 
планиран је 5,5% више од процене остварења у 2018. години, односно у износу од 5.350.782.605 
динара.  

Приход од пореза на наслеђе и поклон је у буџету Града планиран у износу од 228.173.152  
динара, а од пореза на пренос апсолутних права у износу од 3.662.802.183 динара, односно 1,3% 
ниже од процене остварења у 2018. години, као последица расподеле између Града и градских 
општина. 

Приходи од уступљених накнада планирани су за 2019. годину у буџету Града и буџетима 
градских општина у износу од 2.247.293.993 динара, од чега у буџету Града у износу од 1.195.331.558 
динара, што је повећање од 36,2% у односу на процену остварења у 2018. години. У оквиру 
уступљених накнада највеће повећање односи се на приходе од накнада за загађивање животне 
средине, а план је базиран на решењима које издаје Министарство заштите животне средине и 
којима је утврђена аконтативна обавеза загађивача до августа 2019. године, кад ће наведено 
Министарство испоставити нова решења за 2019. годину 

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 2019. години иако је 
остварен у буџету Града у периоду јануар-октобар 2018. године у износу од 118.642 динара. 

Приходи од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и приход од 
давања у закуп пољопривредног земљишта су буџетом Града за 2019. годину планирани у износу од 
47.000.000 динара. На основу добијених информација из Секретаријата за привреду, приход од 
закупа пољопривредног земљишта у државној својини је планиран у износу од 32.000.000 динара, а 
од накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта на територији града Београда 
у износу од 15.000.000 динара. Остварење ових прихода зависи од броја поднетих захтева за закуп 
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пољопривредног земљишта, односно промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, као и 
од поступања по донетим решењима. 

 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. 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 
2019. годину у износу од 1.806.974.278 динара, што је 58,5% више од процене остварења за 2018. 
годину. Овај приход се Одлуком о  утврђивању обима средстава за вршење послова Града и 
градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. 
години, дели између Града и градских општина, тако да се у буџету Града планира износ од 
1.139.011.843 динара, што је 523.488.598 динара више од процене остварења накнадa у 2018. години. 

Накнада по основу конверзије права коришћења грађевинског земљишта у право својине, 
планирана је у буџету Града за 2019. годину у износу од 5.500.000 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. Напомињемо да за странке не 
постоји правна санкција за неплаћање наканаде по правоснажном решењу, па је остварење овог 
прихода неизвесно. 

 Приход од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у буџету Града за 2019. 
годину планиран је у износу од 3.819.715 динара, на основу процене остварења овог прихода од 
стране ЈП „Србија шуме“ и остварења истог за десет месеци 2018. 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 и 83/18), 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 2019. годину овај приход је планиран у износу од 400.000.000 динара, што је за 13,3% више 
од процене остварења овог прихода за 2018. годину. 

Трансфер од вишег нивоа власти планиран је на укупном нивоу у износу од 1.042.666.569 
динара, и то: за програмску заштиту културних вредности, на основу конкурса од стране 
Министарства културе, којим се одобравају средства установама града Београда, 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 оквиру уступљених прихода, у 2019. 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 
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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 2019. годину планирани су на нивоу Града у износу од 
50.764.937.934 динарa, односно у буџету Града 45.257.637.934 динарa или 6,8% више од процене 
остварења у 2018. години. Наведено повећање прихода је резултат увећаног плана од пореза на 
имовину,  локалних административних такси, боравишне таксе, накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине, доприноса за уређивање грађевинског земљишта, закупа непокретности у градској 
својини, закупа грађевинског земљишта, прихода за боравак деце у предшколским установама, 
прихода од новчаних казни, прихода од закупнине за стан у градској својини, дела добити јавних 
предузећа, осталих прихода, као и смањења прихода од накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта и  меморандумских ставки. 

Приход од пореза на имовину за 2019. годину планиран је на нивоу Града у износу од 
18.300.000.000 динара, односно са увећањем од 5,8% у односу на процену остварења овог прихода у 
2018. години из следећих разлога: 

- због промене елемената који утичу на висину пореза на имовину (просечне цене), очекује 
се повећање прихода од пореза на имовину око 200.000.000 динара; 

- због очекиваних измена и допуна Закона о порезима на имовину и Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији, као и усвојених измена и допуна Закона о озакоњењу објеката, 
очекује се повећање прихода од пореза на имовину око 500.000.000 динара; 

- због активности које се планирају у циљу ажурирања база података и повећања обухвата 
пореских обвезника, као и активности на повећању наплате (повећање око 300.000.000 динара у 
односу на процену прихода за 2018. годину); 

- ефекта промене просечних цена и других елемената који се утврђују одлуком Скупштине 
Града Београда. 

У складу са Одлуком о обиму средстава којом је предвиђена расподела прихода између 
буџета Града и буџета градских општина, у буџету Града за 2019. годину је планиран порез на 
имовину у износу од 14.223.000.000 динара. 

Приход од локалних комуналних такси, на нивоу Града, за 2019. годину планиран је више за 
87.000.000 динара од процене остварења овог прихода у 2018. години или 3,0% више од процене 
остварења у 2018. години, на основу повећања износа комуналних такси у складу са планираним 
растом потрошачких цена (крај периода) од 2,4%, прописаних Одлуком о локалним комуналним 
таксама за територију града Београда, који ће се примењивати од 1. јануара 2019. године.  

 На основу процене остварења овог прихода у 2018. 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 2.987.000.000 динара. Одлуком којом се врши расподела 
прихода између Града и градских општина у 2019. години, у буџету Града су планирана средства у 
износу од 2.300.000.000 динара, а у буџетима градских општина у износу од 687.000.000 динара.  

У оквиру планираног износа прихода од локалних комуналних такси укључен је и план 
прихода од накнада за коришћење јавних површинa, које су прописане Законом о накнадама за 
коришћење јавних добара (''Сл. Гласник РС'', бр. 95/18), који се примењује од 1. јануара 2019. године. 
Наиме, за коришћење јавних површина на територији града Београда, за које се до краја ове године 
плаћују локалне комуналне таксе, од 1. јануара 2019. године се плаћају накнаде за коришћење јавних 
површина у складу са посебном одлуком Скупштине Града. С обзиром на то да за наведене накнаде 
још увек нису отворени уплатни рачуни, а који ће бити отворени од 1. јануара 2019. године, нису 
створени технички услови да у Одлуци о буџету Града буду посебно планирани, тако да ће план ових 
накнада бити посебно исказан првим ребалансом буџета Града. 
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Приход од локалних административних такси у буџету Града за 2019. годину је планиран у 
износу од 165.000.000 динара, или за 3,1% више у односу на процену остварења у 2018. години, на 
основу остварења у периоду јануар-oктобар 2018. године. Износи такси за 2019. 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 25. септембра 2018. године, a примењује се у 2019. години, износи такси су повећани за 
2,3%, на основу података Републичког завода за статистику о индексу потрошачких  цена у 
Републици Србији у периоду  јул 2017. - јун 2018. године. 

Приход од боравишне таксе планиран је у износу од 408.500.000 динара, или 7,5% 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, увећаним за 2,4%, у складу са планираним растом 
потрошачких цена (крај периода). У наредној години очекује се раст посета туриста у односу на 
текућу годину на основу чега је планирано повећање прихода од боравишне таксе за 28.500.000 
динара. 

Приход од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине планиран је у износу од 
735.000.000 динара у складу са планираним увећањем износа накнаде за 2019. годину од  2,4%, у 
складу са планираним растом потрошачких цена (крај периода). 

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 2019. години планирана  на нивоу Града 
као јединице локалне самоуправе у износу од 50.000.000 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 39.500.000 динара, а у буџетима градских општина 10.500.000 динара. 

Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта је, у укупном буџету Града за 
2019. годину, планиран 50,0% ниже од плана у 2018. години, на основу података  Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда  ЈП, односно планиран је у износу од 500.000.000 
динара. У буџету града Београда план износи 300.000.000 динара, а у буџетима градских општина 
200.000.000 динара.  

 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  2019. годину планиран је износ од 5.700.000.000 
динара, што је увећање за 3,6% у  односу на процену остварења доприноса за 2018. годину. 
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Приход од закупа непокретности у градској својини је, у 2019. години, планиран на нивоу 
Града као јединице локалне самоуправе у износу од 2.589.817.972 динара, од чега у буџету Града 
2.507.817.972 динара што је 1,6% више од процене остварења прихода у 2018. години. У буџету 
Града планиран је приход од закупнине пословног простора који наплаћује Секретаријат за 
имовинске и правне послове у износу од 2.471.500.000 динара, као и приход од закупнине пословног 
простора на основу података Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП у износу 
од 35.000.000 динaра који представља наплату потраживања из периода пре јуна 2018. године кад је 
Град преузео имовину од Дирекције. Планирани су и приходи у износу од 1.317.972 динара закупа 
пословног простора који издају предшколске установе, а који од 01.01.2016. године улази у буџет 
Града.  

Приход од закупа грађевинског земљишта планиран је у буџету Града у 2019. години на 
основу података Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда  ЈП, у износу од 
250.000.000 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 који својом делатношћу остварују организационе јединице Градске управе у 2019. 
години је планиран у износу од 140.000.000 динара или 6,9% више од процене остварења у 2018. 
години. На основу предлога организационих јединица Градске управе на овом рачуну су планирани 
приходи који се остварују на основу Ценовника услуга Градске управе којим су цене од 1. јануара 
2019. године увећане за 2,4% у складу са планираним растом потрошачких цена (крај периода). У 
оквиру плана прихода су поред прихода од услуга по Ценовнику укључени и 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 2.364.478.061 динар. 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 2019. години у износу 
од 1.900.000.000 динара, од чега се:  

- 1.000.000.000 динара односи на планирану донацију од ЈП ''Електрoпривреда Србије'' за 
финансирање прибављања и опремања грађевинског земљишта на локацији ''Лазаревац – Кусадак'', 
а  у циљу реализације програма пресељења насеља Вреоци; 

- 600.000 динара односи на донацију која представља поклон прворођеној деци у Београду 
у 2019. години, а на основу уговора између града Београда и донатора и 

- 300.000 динара односи 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 2019. години, у износу од 318.800.000 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 
6.500.000, а од стране Комуналне полиције града Београда  у износу од 312.000.000 динара, а 
300.000 динара се односи на казне за прекршаје које изриче градски орган управе надлежан за 
изворне јавне приходе. 
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Приход од текућих  донација од међународних организација планиран је за 2019. годину у 
износу од 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 2019. годину у 
износу од 74.153.901 динар, а односи се на  донације ЕБРД за: 

- вршење стручног надзора над извођењем радова у Улици 27. марта, Улици Цара Душана и 
Улици Џорџа Вашингтона, у износу од 58.402.500 динара,  

- вршење стручног надзора над извођењем радова у Булевару Ослобођења и Тргу Славија, 
у износу од 1.974.401 динар и  

-  вршење стручног надзора на реконструкцији улице Кнеза Милоша, у износу 13.777.000 
динара. 

Приход од закупнине за стан у градској својини планиран је у износу од 26.710.000 динара, 
односи се на уплате закупнине за коришћење социјално непрофитних станова који се издају у закуп. 
Наведеним приходом обухваћени су приходи од закупа од непрофитних закупаца 133 станова у ул. 
Милеве Марић- Ајнштајн бр.8-12, приходи по основу закупа станова станови (Камендин, Јабучки рит, 
Јула Бринера и др.) и приходи од закупа станова у насељу Овча у ул.Овчански пут бр.4-4Г за 
избеглице из Хрватске и БИХ-а а које је град Београд изградио према Пројекту. 

Приход од дела добити јавних предузећа  планиран је у буџету Града за 2019. годину у 
износу од 5.600.000.000 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 
2018. годину, чији је оснивач град Београд, планирано је да наведена предузећа уплате у буџет Града 
85% остварене нето добити у 2018. години, што је основ за планирани износ овог прихода у 2019. 
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 2019. години износе 9.100.000.000 динара.   

Средства на рачуну меморандумских ставки за рефундацију расхода у 2019. години 
планирана су у износу од 3.000.000 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 
4.743.675.000 динара или 94,5% више од процене остварења примања у 2018. години, од чега се 
2.000.000.000 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 1.873.025.000 
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динара на име примања од продаје непокретности у својини Града (зграда и станова). На овом 
рачуну су планирана и средства од Секретеријата за инспекцијске послове на основу продаје возила 
одузетих по правоснажним заштитним мерама у износу од 500.000 динара, такође од 2018. године 
планирани и сопствени приходи Туристичке организације Београда, који по Закону о буџетском 
систему, постају приходи буџета Града, тако да планирана примања од продаје робе за даљу продају 
износе 150.000 динара.  

II   Примања од продаје финансијске  имовине и задуживања планирана су у буџету 
Града у 2019. години у износу од 2.440.800.400 динара. 

1. Примања по основу иностраног задуживања за 2019. годину планирана су 
у укупном износу 2.435.800.400  динара, а односе се на: 

1.1.  КРЕДИТ ОД ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ  
Према плану Секретаријата за инвестиције у 2019. години планирано је укупно 

2.435.800.400 динара из средстава кредита ЕБРД, а у 2018. процена је да ће од планираних 
487.242.811 динара остварење бити 474.792.809 динара, односно 97%. 

У 2019. години планирано је укупно 2.435.800.400 динара и то: 
- 24.000.000 динара  за окончану ситуацију за реконструкцију Рузвелтове улице; 
- 100.000.000 динара за окончану ситуацију за реконструкцију ул. Булевар ослобођења,   

Славија; 
- 11.740.400 динара за плаћање преосталих  резервних делова за трамваје по уговору; 
- 2.200.060.000 динара за  извођење радова у Улицама 27 марта, Краљице Марије, Џорџа 

Вашингтона и Цара Душана и 
- 100.000.000 динара за плаћање аванса и прве ситуације за реконструкцију улице Кнеза 

Милоша. 
 

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., примања од иностраног задуживања у 2019. години нису планирана, а у 2018. години 
процена је да ће од планираних 45.600.000 динара остварење бити 100%, и користиће се за 
изградњу северних приступних путева за мост на Ади. 

2. Примања од отплате стамбених кредита планирана су у износу од 5.000.000 
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. 
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IV   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА 
 
Предложени обим буџетских расхода и издатака за 2019. годину утврђен је у складу са 

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. 
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, 99/16, 113/17 и 95/18). 

Директни буџетски корисници су на захтев Секретаријата за финансије исказали своје 
потребе, водећи рачуна о утврђеном укупном лимиту за 2019. годину, о планираним пренетим 
обавезама, средствима за текуће активности и  потребама 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  
 

Укупни расходи и издаци буџета, за  2019. годину планирани су у износу од 110.099,2 
милиона динара.  

Укупни расходи буџета (класа 4) су планирани у износу од 86.927,3 милиона динара и чине 
78,95% расхода и издатака буџета за 2019. годину. 

Укупни издаци  од продаје нефинансијске имовине (класа 5) су планирани у износу од 
19.415,9 милиона динара и чине 17,64% расхода и издата буџета за 2019. годину. 

Укупни издаци  за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) су планирани у 
износу од 3.756,0 милиона динара и чине 3,41% расхода и издата буџета за 2019. годину. 

Расходи и издаци буџета града Београда за 2019. 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. 
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у дин.

Ек.
 кл

ас.
ОПИС

Предлог  Одлуке о 
буџету града Београда 

за 2019. годину Стр
укт

ура
 

рас
ход

а

1 2 3 4
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 12.412.380.083 11,27

411 Плате и додаци запослених 9.958.639.779 9,05
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.744.455.404 1,58
413 Накнаде у натури 415.712.534 0,38
414 Социјална давања запосленима 132.195.274 0,12
415 Накнаде трошкова за запослене 33.768.824 0,03
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 127.608.268 0,12

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 53.445.582.479 48,54
421 Стални трошкови 4.288.809.160 3,90
422 Трошкови путовања 146.943.488 0,13
423 Услуге по уговору 29.417.507.910 26,72
424 Специјализоване услуге 8.345.273.837 7,58
425 Текуће поправке и одржавање 9.290.156.332 8,44
426 Материјал 1.956.891.752 1,78

44 ОТПЛАТА КАМАТА 996.435.200 0,91
441 Отплата домаћих камата 21.500.000 0,02
442 Отплата страних камата 935.900.000 0,85
444 Пратећи трошкови задужења 39.035.200 0,04

45 СУБВЕНЦИЈЕ 2.227.365.579 2,02

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама

2.091.515.579 1,90

454 Субвенције приватним предузећима 135.850.000 0,12
46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.486.542.147 7,71

463 Трансфери осталим нивоима власти 6.872.884.047 6,24
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 589.192.000 0,54
465 Остале дотације и трансфери 1.024.466.100 0,93

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 5.185.236.774 4,71
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.185.236.774 4,71

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 3.673.873.812 3,34
481 Дотације невладиним организацијама 1.392.017.604 1,26
482 Порези, обавезне таксе,  казне, пенали и камате 704.358.042 0,64
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.352.005.758 1,23

485 Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних 
органа 225.492.408 0,20

49 РЕЗЕРВЕ 499.880.844 0,45
499 Средства резерве 499.880.844 0,45

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 18.580.365.082 16,88
511 Зграде и грађевински објекти 16.123.346.528 14,64
512 Машине и опрема 1.583.993.063 1,44
513 Остале некретнине и опрема 34.088.480 0,03
515 Нематеријална имовина 838.937.011 0,76

52 ЗАЛИХЕ 32.339.999 0,03
523 Залихе робе за даљу продају 32.339.999 0,03

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 803.224.021 0,73
541 Земљиште 803.224.021 0,73

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 3.755.960.000 3,41
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 525.960.000 0,48
612 Отплата главнице страним кредиторима 3.230.000.000 2,93

62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 500 0,00
621 Набавка домаће финансијске имовине 500 0,00

УКУПНО 110.099.186.520 100,00  
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1.1.Расходи за запослене – категорија 41 
 
 

Расходи за запослене, који се овом одлуком  планирају, износе 12.512,4 милиона 
динара и у структури укупних расхода и издатака учествују са 11,27%. Највећи део ових 
расхода, у износу од 11.703,2 милион 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 2018. години за 809,7 
милиона иданара односно за 7,43%, а у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету 
локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021.годину,  при чему је маса 
средстава за плате у органима и службама Града планирана са  порастом од 7% у односу на 
планирану масу у 2018. години. Са истим порастом планиране су и плате у јавним службама 
које се финансирају из буџета Града (предшколске установе, установе културе, туристичка 
организација), док су плате за запослене у установама социјалне заштите које се финансирају 
из буџета Града, планиране са порастом од 9%. Дакле, обрачун плата усклађен је са законским 
прописима из ове области. 

 
 
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за  2019. годину и 

пројекција за 2020. и 2021. годину, које је донео министар финансија, у наставку образложења 
дата је  Табела:  Маса средстава за плате у 2018. години и планирана маса средстава за 
плате у 2019. години 
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Табела 2.
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Органи и службе локалне 
власти 2.194 2.477.811.530 0 0 0 0 2.589 2.744.693.781 0 0 0 0

      Изабрана лица 18 0 0 19 0 0
      Постављена лица 84 0 0 85 0 0
      Запослени 2.092 0 0 2.485 0 0
Установе културе                                                                                                                                                        1.173 1.003.819.288 61 78.187.552 0 0 1.244 1.097.731.060 66 74.728.443 0 0
      Постављена лица 30 0 0 30 0 0
      Запослени 1.173 61 0 1.244 66 0
Остале установе из области 
јавних служби које се 
финансирају из буџета 
(навести назив установе):                                                                                  

97 104.197.865 145 140.761.788 0 0 101 110.072.010 145 0 0 0

1.Туристичка организација 
Београда 44 60.921.765 0 0 0 0 45 62.845.000 0 0 0 0

      Постављена лица 2 0 0 2 0 0
      Запослени 42 0 0 43 0 0
2.Прихватилиште за одрасла 
и стара лица 47 37.610.100 0 0 0 0 51 40.995.010 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0
      Запослени 47 0 0 51 0 0
3.Градски центар за 
социјално предузетништво 6 5.666.000 0 0 0 0 5 6.232.000 0 0 0 0

      Постављена лица 1 0 0 1 0 0
      Запослени 5 0 4 0 0
4.Центар дечијих 
летовалишта и 
прихватилишта

0 0 145 140.761.788 0 0 0 0 145 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0
      Запослени 0 145 0 0 145 0
Предшколске установе 8.973 6.261.710.360 0 0 257 378.844.125 8.990 7.087.575.020 0 150.500.000 299 422.231.069
Постављена лица 0 0 0 0 0 0
Запослени 8.973 0 257 8.990 0 299
Нове установе и органи 
(навести назив установа и 
органа):                        

0 0 0 0 0 0 14 15.563.800 0 0 0 0

1.Прихватилиште за децу 
Београда 0 0 0 0 0 0 14 15.563.800 0 0 0 0

      Постављена лица 0 0 0 0 0 0
      Запослени 0 0 0 14 0 0

Укупно за све кориснике 
буџетa који се финансирају  
са економских 
класификација 411 и 412

12.437 9.847.539.043 206 218.949.340 257 378.844.125 12.938 11.055.635.671 211 225.228.443 299 422.231.069

      Изабрана лица 18 0 0 19 0 0
      Постављена лица 117 0 0 118 0 0
      Запослени 12.332 206 257 12.831 211 299

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ
Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  2018. 

године и планирана пројекција за период XI-XII према 
Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским 

класификацијама 411 и 412   

Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на 
економским класификацијама 411 и 412
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  Поред планиране масе средстава за плате, из буџета Града у 2019. години у оквиру 
категорије 41 – Расходи за запослене, планирани су расходи за накнаде у натури - маркице, за 
превоз запослених за долазак и одлазак са посла, за разне видове социјалних давања запосленима, 
накнаде трошкова запосленима и јубиларне награде који су утврђени интерним актима а засновани 
на одредбама колективног, односно појединачног уговора. 

 
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба – категорија 42 

 
Расходи за коришћење услуга и роба планирани су у обиму од 53.445,6 милиона динара и у 

структури укупних расхода учествују са 48,54%. У наредном тексту образложење је дато у складу са 
обимом планираних средстава по апропријацијама. 

Највеће учешће у овим расходима имају услуге по уговору (економска класификација 423) у 
износу од 29.417,5 милиона динара, или 26,72% учешћа у укупним расходима и издацима. Ова врста 
расхода односи се највећим делом на плаћање услуга превоза путника у градском саобраћају. 

Расходи за текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) су укупно 
планирани у износу од 9.290,1 милион динара и у структури укупних расхода и издатака учествују са 
8,44%. Ова врста расхода у највећем обиму односи се на одржавање улица и путне инфраструктуре 
и то у износу од 5.822,9 милиона динара. Такође, значајан износ је планиран за одржавање јавног 
осветљења (769,0 милиона динара), зграда и пословног простора који су у власништву Града (402,4 
милиона динара), зграда предшколских установа и установа културе (373,2 милиона динара) и 
фасада објеката о којима се Град стара у складу са законом (1.420,0 милиона динара) као и за 
заштиту од поплава, ерозија и бујица – регулисање водотока (370,0 милиона динара). 

У оквиру специјализованих услуга (економска класификација 424) планирана су средства у 
износу од 8.345,3 милиона динара или са учешћем од 7,58% 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, и то укупно у износу од 
5.936,4 милион динара. Затим, планирана су значајна средства за услуге управљачу пута (371,0 
милиона динара) и бројне студије из области безбедности саобраћаја, затим за заштиту животне 
средине (349,2 милиона динара)  као и услуге културе (816,8 милиона динара) – за сталне 
манифестације и бројне програме. 

У оквиру сталних трошкова (економска класификација 421) који су планирани у обиму од 
4.288,8 милиона динара, чије учешће у укупним расходима и издацима буџета износи 3,90%, највећи 
обим бележе трошкови за јавну расвету. 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 1.956,9 
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 потребе 
предшколских установа и то у обиму од 1.468,5 милиона динара (материјал за образовање, гориво и 
др.). 

 Најмање учешће код расхода за коришћење услуга и роба односи се на трошкове путовања 
(економска класификација 422) који износе 146,9 милиона динара или 0,13% 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. Више од половине планираних расхода финансирана је сопственим приходима установа 
културе и Центра дечјих летовалишта. 
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1.3. Расходи по основу отплате камата – категорија 44 
 

Расходи по основу отплате камата, који се планирају у 2019. години у укупном износу од 
996,4 милиона динара, у структури укупних расхода и издатака учествују са 0,91%. У оквиру ове 
врсте расхода планирани су одговарајући износи како за плаћање камата по основу домаћег 
задужења (21,5 милиона динара према Уникредит банци) тако и по основу ино задужења (935,9 
милиона динара према међународним институцијама ЕБРД и ЕИБ ) у складу са амортизационим 
планом отплате кредита. Преостали износ планиран је за пратеће трошкове задуживања. 
 

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 2.227,4 милиона динара. Учешће субвенција у укупним расходима и 
издацима буџета за 2019. годину планирано је у обиму од 2,02%. Готово укупан обим субвенција 
односи се на средства опредељена за јавна нефинансијска прдузећа (конто 451) и то 2.091,5 
милиона динара. У оквиру истих субенције су првенствено опредељене јавним комуналним 
предузећима за набавку опреме која је у функцији ефикаснијег и ефективнијег остваривања 
делатности од јавног интереса. Значајан износ субвенција обезбеђен је за инвестирање у опрему и 
механизацију за одржавање чистоће на површинама јавне намене, за управљање отпадом, за 
реализацију пројекта санације и ремедијације контаминираних локација, за опремање рециклажних 
центара, за реализацију пратећих активности у вези набавке грађевинског 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 802,7 милиона 
динара, док капиталне субвенције износе 1.288,8 милиона динара.  

Субвенције намењене приватним предузећима (конто 454) планиране су у обиму од 135,8 
милиона динара чије учешће у укупним расходима и издацима буџета износи 0,12%. Највећи износ 
ових субвенција односи се на област јавног информисања за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања, затим на финансирање приватних 
превозника и на издвајања за унапређење угоститељско-туристичке понуде. 
 

1.5. Донације, дотације и трансфери – категорија 46 
 

Донације, дотације и трансфери у структури укупних расхода и издатака буџета Града 
учествују са 7,71%, односно у укупном износу од 8.486,5 милиона динара.  

У оквиру планираног износа за ову категорију расхода далеко највеће учешће имају 
трансфери осталим нивоима власти (економска класификација 463) и то са износом од 6.872,9 
милиона динара. Њихово учешће у укупним расходима и издацима износи 6,24%  Трансфери у 
износу од 6.295,8 милона динара односе се на средства планирана за функционисање основних и 
средњих школа и установа социјалне заштите које су индиректни корисници републичког нивоа 
власти.  

Остале дотације и трансфери (економска класификација 465) у износу од 1.024,5 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. Учешће ових расхода у укупним 
расходима и издацима износи 0,93%. 

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (економска класификација 464) 
планиране су у износу од 589,2 милиона динара и у структури расхода и издатака буџета учествују са 
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0,54%. Ова врста расхода планирана је највећим делом за капитално одржавање здравствених 
установа (142,8 милиона динара) и набавку медицинске и друге опреме (445,8 милиона динара). 

 
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 4,71%, или у износу 

од 5.185,2 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, првенствено за давања намењена породиљама, затим за стара лица и 
друге социјално угрожене категорије становништва, за набавку и дистрибуцију оброка као и борачку 
заштиту, за финансирање личног пратиоца деце са сметњама у развоју и персоналних асистената 
старих лица и други видови помоћи. Опредељена средства за ове намене износе 3.085,3 милиона 
динара. Поред наведених намена средства су планирана и за смештај деце у приватне вртиће 
(1.900,0 милиона динара), али и 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 стране државних органа. Ова врста расхода у буџету за 2019. годину планирана је у 
износу од 3.673,9 милиона динара. У структури укупних расхода и издатака ови расходи учествују са 
3,34%. 

Дотације невладиним организацијама (економска класификација 481) у износу од 1.392,0 
милиона динара планиране су за реализацију програма од јавног интереса које спроводе удружења и 
савези из области културе и спорта одабраних путем конкурса уз примену утврђене методологије 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, за РАРЕИ и 
друге намене. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима износи 1,26%. 

У оквиру пореза и обавезних такси (економска класификација 482), укупно планираних у 
износу од 704,3 милиона динара, значајан износ од 520,0 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 111,4 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 (економска класификација 483) планирани су у 
износу од 1.352,0 милиона динара од чега се износ 1.130,0 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 (економска класификација 485) су планиране у износу од 225,5 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 2019. године, по 
основу спорова који се воде пред судовима и процене да може доћи до губитка спора. 
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1.8. Резерве – категорија 49 
 

Средства резерви планирана су у износу од 499,9 милиона динара. Средства текуће 
буџетске резерве су планирана у износу од 497,9 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 и издатака имају значајан удео. 
Њихово учешће достиже 16,98% укупнио планираних средстава буџета односно планирани су у 
износу од 18.580,4 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 16.123,3 милиона 
динара. Од значајних пројеката издвајамо изградњу водоводне и канализационе мреже и 
саобраћајница у оквиру Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта у износу од 5.644,3 
милиона динара, затим постављање саобраћајне сигнализације, капитално одржавање паркинга и 
гаража и капитално одржавање улица у износу од 406,1 милиона динара, капитално одржавање 
објеката прешколских установа и школа у износу од 859,7 милиона динара, капитално одржавање 
јавног осветљења у износу од 957,8 милиона динара, куповина и изградња објеката за потребе 
образовања у износу од 300,0 милиона динара. 

 Такође, значајна улагања су планирана за реализацију пројекта реконструкције Рузвелтове 
улице у износу од 38,3 милиона динара, пројекта реконструкције Булевара Ослобођења са уређењем 
Трга Славија у износу од 123,4 милион динара, пројекта реконструкције улица Краљице Марије, 27. 
марта, Џорџа Вашингтона, Цара Душана у износу од 2.833,8 милиона динара, пројекта 
реконструкције и изградње Улице Кнеза Милоша са изградњом подземне гараже у износу од 143,5 
милиона динара, пројекта реконструкције Трга Николе Пашића у износу од 50,5 милиона динара, 
реконструкција Булевара краља Александра од Таковске до Рузвелтове у износу од 73,4 милиона 
динара, пројекат уређења и поплочавања отворених јавних простора у износу од 417,4 милиона 
динара. Од већих улагања у 2019. години планирани су још и пројекат набавке и уградње јарбола са 
заставама, радови на објекту Историјског архива, изградња гондоле у Београду, изградња објекта 
јавне намене у оквиру платоа Славија у износу од 36,3 милиона динара, изградња објекта 
здравствене станице Угриновци у износу од 45,5 милиона динара, изградња крила објекта дома 
здравља Обреновац у износу од 209,5 милиона динара, изградња објекта здравствене станице у 
Борчи у износу од 111,2 милиона динара, реконструкција основне школе „С. Голубовић Митраљета“ у 
Батајници у износу од 82,1 милион динара, изградња фискултурне сале у ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
Умка Чукарица у износу од 80,0 милиона динара, изградња фискултурне сале у ОШ „Душан 
Вукасовић Диоген“ у износу од 36,0 милиона динара, и изградња фискултурне сале у ОШ 
„Карађорђе“ у износу од 34,8 милиона динара. Мањи део средстава обезбеђен је за покретање низа 
пројеката чија динамика реализације предвиђа улагања и у 2020. години. 

Издаци за набавку машина и опреме (економска класификација 512) планирани су у обиму од 
1.584,0 милиона динара. Учешће ових издатака у укупним расходима и издацима буџета износи 
1,44%. 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 постављање система 
јавних бицикала и то износ од 483,4 милиона динара. 

Издаци за набавку осталих некретнина и опреме (економска класификација 513) планирани 
су у обиму од 34,1 милион динара. Учешће ових издатака у укупним расходима и издацима буџета 
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износи 0,03%. 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 838,9 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, за програмску заштиту културних добара, набавку књига и музејских 
експоната и др.  

 
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 
803,2 милиона динара. У структури укупних расхода и издатака учествује са 0,73%. Планирана 
средства се односе на набавку грађевинског земљишта, односно на обавезу плаћања накнаде за 
експрорисано земљиште и за побољшање пољопривредног земљишта за сврхе изградње система за 
наводњавање. 

 
 Предлогом  ове одлуке обухваћени су капитални издаци по инвестиционим пројектима 
предложеним од стране директних корисника буџетских средстава, који због кашњења у 
успостављању организационе структуре неопходне за примену Уредбе о садржини, начину припреме 
и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Сл. 
Гласник РС“ бр. 63/17), нису рангирани и селектовани у складу са наведеном Уредбом. Приоритет 
код обухватања предложених капиталних пројеката у буџет за 2019. годину имали су пројекти 
започети у претходном периоду, односно они који се већ налазе у фази реализације. 

 
1.12. Отплата главнице –  категорија 61 
 
Категорија 61 – Отплата главнице, планирана је у износу од 3.756,0 милиона динара. У 

структури укупних расхода и издатака отплата главнице учествује са 3,41%. У оквиру ове категорије 
планирана су средства за отплату главнице домаћим (526,0 милиона динара – Уникредит банка) и 
страним кредиторима (3.230,0 милиона динара – ЕБРД износ од 1.702,9 милиона динара, ЕИБ износ 
од 1.527,1 милион динара).  

 
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.  
 

 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, представља измене, допуне и 
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преуређење уговора од 19.06.2006. године и уговора од 17.11.2011. године, као и његову допуну 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 наведеног 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, у износу од 134.430.926,98 ЕУР који се састоји 
од:. 

- Кредит А у износу од 131.966.818,67 ЕУР који је подељен на: Траншу 1 - Сава у износу од 
57.514.753,61 ЕУР (који је већ исплаћен граду) и Траншу 2 - Транспорт и узносу од 64.452.065,06 ЕУР 
(исплаћено 54.058.351,22 ЕУР) и Траншу 3 у износу од 10.000.000,00 ЕУР и 

- Кредит Б у износу од 2.464.108,31 ЕУР који је већ исплаћен Граду. 
 

Свака исплата кредита врши се у износима од најмање 500.000 ЕУР. Сервисирање кредита 
обавља се преко Народне банке Србије.  

 
Град Београд ће кредит отплаћивати два пута годишње у мају и новембру сваке године до 

краја отплатног периода 2026. године, по каматној стопи у висини шестомесечног еурибора увећаног 
за маржу од 2% (осим једног мањег дела кредита где је маржа остала 2,8%). Уколико је 
шестомесечни еурибор негативан, узима се да је вредност шестомесечног еурибора 0. 

Преостали износ кредита за повлачење је 20.393.713,84 евра. 
      Обавеза за отплату главнице у 2019. години планирана je у износу од 1.543.150.000  динара.  

Укупно планирани износ за плаћање камате на средства од Европске банке за обнову и 
развој за наведени Пројекат у 2019. години износи 230.140.000  динара. 

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

У сврху реализације наведеног Пројекта град Београд је са Европском банком за обнову и 
развој закључио 11.07.2017. године Уговор о кредиту број 4011-4414. Средства из уговора намењена 
су за реконструкцију улица Краљице Марије, 27.марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана. 

Град Београд ће кредит отплаћивати два пута годишње у мају и новембру сваке године до 
краја отплатног периода 2026. године. Каматна стопа једнака је шестомесечном еурибору увећаном 
за 2%, осим уколико је вредност шестомесечног еурибора негативна, тада се узима да је вредност 
шестомесечног еурибора 0. 

До сада по овом зајму није било повлачења средстава. 
Прва рата по основу главнице доспева 2019. године, а у складу са планом повлачења 

Секретаријата за инвестиције, планирана је отплата главнице у износу од 159.750.000 динара.  
Укупно планирани износ камате на средства од Европске банке за обнову и развој за овај 

пројекат у 2019. годину износи  25.260.000  динара. 
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442331 – ОТПЛАТА КАМАТА ЕБРД  
 

Планирана обавеза по основу камате за горе наведене зајмове од Европске банке за обнову 
и развој у 2019. години износи 255.400.000 динара. Пројекција сервисирања дуга урађена је на 
основу података о динамици повлачења средстава кредита добијених од корисника кредита - 
Секретаријата за инвестиције. Приликом планирања обавеза коришћен је курс 1 ЕУР=119,8 РСД. 

 
612331 – ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЕБРД 
 

Планирана обавеза по основу главнице за горе наведене  зајмове од Европске банке за 
обнову и развој у 2019. години износи 1.702.900.000  динара. Напомињемо, да су обавезе отплате 
главнице планиране на основу података о динамици повлачења средстава кредита добијених од 
корисника кредита - Секретаријата за инвестиције. Приликом планирања обавеза коришћен је курс 1 
ЕУР=119,8 РСД. 

 
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. Према 
Уговору о зајму период почека за сваку траншу не може бити мањи од 4 године, нити већи од 5 
година. Период отплате кредита не може бити дужи од 20 година. Камата се рачуна за сваки период 
повлачења зајма и добија се од ЕИБ у Обавештењу о додели транше и она је фиксна за сваку 
траншу и креће се у распону од 3,150% до 5,324%. Уговорени износ кредита, односно укупно 
90.000.000,00 евра искоришћен је у целости.  

 
            Укупан износ обавезе по основу отплате главнице по наведеном кредиту у 2019. години 
износи 690.960.000  динара а укупна камата која доспева у 2019. години износи 302.450.000 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 
 

Град Београд је са Европском инвестиционом банком закључио два уговора за 
финансирање пројекта мост преко реке Саве и прилазних путева ка мосту у укупном износу од 
160.000.000 евра. Наведени пројекат обухвата пројектовање и изградњу јужних приступних  
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саобраћајница ка мосту укључујући петљу „Радничка” и изградњу северних приступних путева 
укључујући петљу „Јурија Гагарина”. 

Уговором о зајму предвиђено је да отплата транше кредита почиње најкасније по истеку 
периода од пет година, а период отплате транше не може бити краћи од четири године нити дужи од 
25 година, као и да се уговорени износ зајма исплаћује у највише петнаест транши, с тим што 
појединачни износи не могу бити мањи од 5.000.000 евра. Град Београд се определио за опцију са 
отвореном каматном стопом, односно да се при сваком појединачном захтеву за повлачење транши 
из кредита изврши избор фиксне или пливајуће, у зависности од тога која је опција у том тренутку 
повољнија за Град, и креће су у распону од 0,486% до 4,224% (за фиксну каматну стопу) и од 
0,655+6м еурибор до 1,034+6м еурибор (за варијабилну каматну стопу). Отплата се врши 
полугодишње 15. априла и 15. октобра. 

Укупан износ обавезе по основу отплате главнице у 2019. години износи  836.140.000 динара.   
Обавезе по основу камата плаћају се у полугодишњим ратама и то 15. априла и 15. октобра. 

У 2019. години планирана је камата у износу од 378.050.000 динара. 
 
442341 – ОТПЛАТА КАМАТА ЕИБ  

 
Укупан износ од 680.500.000 динара планиран је за плаћање обавеза по основу камате за 

Европску инвестициону банку у 2019. години. 
 
  612341 – ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЕИБ  

Укупна планирана обавеза по основу главнице за зајмове од Европске инвестиционе банке у 
2019. години износи 1.527.100.000 динара. Приликом планирања обавеза коришћен је курс 1 
ЕУР=119,8 РСД. 

 
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 2019. години 
планирано је плаћање обавеза по следећим кредитима: 

 
1. Кредит за финансирање програма изградње објеката из области основног 

образовања за потребе Секретаријата за инвестиције 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 Секретаријата за инвестиције 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, 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, дана 05.11.2013. 
године, у укупном износу од 464.622.000 динара. 

 
Сервисирање зајма од UniCredit bank  
 

            Уговорима о дугорочним кредитима са Уникредит банком предвиђено је да ће Град 
отплаћивати кредит у десет једнаких полугодишњих рата при чему је прва рата доспела на плаћање 
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25. маја 2015. године а последња доспева 25. новембра 2019. године. Укупна обавеза по основу 
главнице за 2019. годину планирана је у износу од 525.960.000 динара. 
 Каматна стопа по овом кредиту представља збир шестомесечног БЕЛИБОРА и 1,45% на 
годишњем нивоу. Камата доспева на плаћање 25. маја и 25. новембра. Укупна обавеза по основу 
камате која доспева у 2019. години планирана је у износу од 21.500.000  динара. 

 
611411 – ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА  

Укупна обазеза по основу главнице за 2019. 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 2019. годину износи 
21.500.000 динара.  

 
444311 – ТАКСЕ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ ЗАДУЖИВАЊА  

За 2019. годину за таксе које проистичу из задуживања планиране су обавезе у укупном 
износу од 27.500.000  динара. Средства су планирана по основу обавеза које проистичу из уговора 
по ино кредиту са ЕБРД,  као и за све трошкове и готовинске издатке за спољног правног саветника 
које има ЕБРД у вези са зајмом. 

 
 421121 - ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА   

За 2019. годину, за плаћање обавеза по овом основу планиран је износ од 10.000.000 
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 2019. 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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у дин.

Функц.
клас. ОПИС

Предлог  
Одлуке о 

буџету града 
Београда за 
2019. годину Ст

рук
тур

а р
асх

од
а

100 Опште јавне услуге 13.141.552.804 11,94
111 Извршни и законодавни органи 341.063.415 0,31
112 Финансијски и фискални послови 111.506.410 0,10
130 Опште услуге 5.776.563.480 5,25
132 Опште услуге планирања и статистике 430.000 0,00
133 Остале опште услуге 484.699.315 0,44
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 1.676.430.184 1,52
170 Трансакције јавног дуга 4.750.860.000 4,32
180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 0 0,00
200 Одбрана 20.905.000 0,02
220 Цивилна одбрана 20.905.000 0,02
300 Јавни ред и безбедност 125.245.040 0,11
320 Услуге противпожарне заштите 0 0,00
330 Судови 125.245.040 0,11
400 Економски послови 41.790.897.109 37,96
410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада 108.000.000 0,10
411 Општи економски и комерцијални послови 822.664.000 0,75
421 Пољопривреда 251.487.550 0,23
436 Остала енергија 266.340.000 0,24
451 Друмски саобраћај 37.700.572.559 34,24
453 Железнички саобраћај 1.556.500.000 1,41
473 Туризам 1.070.333.000 0,97
490 Економски послови некласификовани на другом месту 15.000.000 0,01
500 Заштита животне средине 1.579.916.512 1,43
510 Управљање отпадом 605.283.668 0,55
520 Управљање отпадним водама 453.586.461 0,41
530 Смањење загађености 94.120.297 0,09
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 274.051.064 0,25
550 Заштита животне средине 146.166.274 0,13
560 Заштита животне средине некласификоване на другом месту 6.708.748 0,01
600 Послови становања и заједнице 18.636.353.807 16,93
610 Стамбени развој 1.462.701.000 1,33
620 Развој заједнице 13.671.679.256 12,42
630 Водоснабдевање 289.301.539 0,26
640 Улична расвета 3.046.828.725 2,77
660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 165.843.287 0,15
700 Здравство 1.235.305.026 1,12
740 Услуге јавног здравства 1.235.305.026 1,12
800 Рекреација, спорт, култура и вере 5.933.272.960 5,39
810 Услуге рекреације и спорта 1.068.195.224 0,97
820 Услуге културе 4.865.077.736 4,42
900 Образовање 23.002.743.659 20,89
911 Предшколско образовање 16.578.791.851 15,06
912 Основно образовање 4.206.539.733 3,82
920 Средње образовање 2.127.412.075 1,93
950 Образовање које није дефинисано нивоом 90.000.000 0,08
000 Социјална заштита 4.632.994.603 4,21
010 Болест и инвалидност 33.975.000 0,03
040 Породица и деца 1.403.250.210 1,27
070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 3.173.097.993 2,88
090 Социјална заштита некласификована на другом месту 22.671.400 0,02

УКУПНО: 110.099.186.520 100,00  
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Највеће учешће у укупним расходима и издацима планираним у буџету за 2019. годину имају 
средства функционалне класификације 400 – Економски послови, у обиму од 37,96% укупних 
средстава буџета и износе 41.790,9 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 37.700,6 милиона динара што чини 34,24% укупних расхода и издатака 
буџета планираних за 2019. годину. 

Затим, по висини следе средства функционалне класификације 900 – Образовање, у обиму 
од 20,89% укупних средстава буџета и износе 23.002,7 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 18.636,3 милиона динара, односно у обиму од 16,93% укупно планираних расхода и издатака 
буџета за 2019. годину. У оквиру ових средстава планиран је износ од 13.671,7 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 13.141,5 
милиона динара, односно у обиму од 11,94% укупно планираних расхода и издатака буџета за 2019. 
годину. У оквиру ове функционалне класификације у највећем обиму опредељена су средства за 
опште услуге и то износ од 5.776,6 милиона динара, највећим делом за потребе финансирања рада 
органа и служби Града  и средства за трансакције јавног дуга у износу од 4.750,9 милиона динара. 

Поред напред наведених функционалних класификација, за рекреацију, спорт, културу и вере 
(функционална класификација 800) планиран је износ од 5.933,3 милиона динара, односно у обиму 
од 5,39% укупно планираних расхода и издатака буџета за 2019. годину, док је за социјалну заштиту 
(функционална класификација 000) планиран износ од 4.633,0 милиона динара или са 4,21% укупно 
планираних расхода и издатака буџета. 

Остале функционалне намене планиране су укупно у износу од 2.961,4 милиона динара. 
 
 

3. Расходи и издаци буџета по програмској класификацији 
 

Расходи и издаци буџета града Београда за 2019. 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 и издатака.  
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у дин.

Шифра 
програма 

/програмске 
активности / 

пројекта

Назив програма / програмске активности / пројекта

Предлог  Одлуке о 
буџету града 

Београда за 2019. 
годину 

Ст
ру

кту
ра

 ра
сх

од
а

1101 Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање 9.707.686.543 8,82
1102 Програм 2 - Комуналне делатности 8.994.167.264 8,17
1501 Програм 3 - Локални економски развој 108.000.000 0,10
1502 Програм 4 - Развој туризма 1.070.333.000 0,97
0101 Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој 251.487.550 0,23
0401 Програм 6 - Заштита животне средине 1.579.916.512 1,43
0701 Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 39.257.072.559 35,66
2001 Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање 16.578.791.851 15,06
2002 Програм 9 - Основно образовање и васпитање 4.206.539.733 3,82
2003 Програм 10 - Средње образовање и васпитање 2.127.412.075 1,93
0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита 4.657.994.603 4,23
1801 Програм 12 - Здравствена заштита 1.235.305.026 1,12
1201 Програм 13 - Развој културе 5.090.446.236 4,62
1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине 1.223.009.294 1,11
0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 13.580.660.859 12,33
2101 Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе 164.523.415 0,15
0501 Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 265.840.000 0,24

УКУПНО: 110.099.186.520 100,00  
 
Највеће учешће у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2019. годину има 

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и то у износу од 39.257,1 
милион динара. Учешће расхода и издатака овог програма је 35,66% у односу на укупно предложена 
средства буџета.  

Затим, значајна средства су планирана у оквиру Програма 8 - Предшколско васпитање и 
образовање, и то у износу од 16.578,8 милиона динара, са 15,06% у односу на укупно предложена 
средства буџета. 

Такође, значајно учешће  у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2019. годину 
има Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе у износу од 13.580,7 милиона динара, односно 
са 12,33% у односу на укупно предложена средства буџета. 

 Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање, планиран је у обиму од 9.707,7 милиона 
динара или са 8,82%, у односу на укупно предложена средства буџета.  

Програм 2 - Комуналне делатности, планиран је у обиму од 8.994,2 милиона динара или са 
8,17%, у односу на укупно предложена средства буџета. 

Програм 13 – Развој културе, планиран је у обиму од 5.090,4 милиона динара или са 4,62%, у 
односу на укупно предложена средства буџета. 

Програм 11 – Социјална и дечја заштита, планиран је у обиму од 4.658,0 милиона динара или 
са 4,23%, у односу на укупно предложена средства буџета. 

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, планиран је у обиму од 4.206,5 милиона 
динара или са 3,82%, у односу на укупно предложена средства буџета. 

Остали програми имају знатно мање учешће у планираним расходима и издацима. У 
наредној табели, табела 6 – Расходи и издаци по програмским активностима и пројектима и 
њихова структура, приказане су све програмске активности и сви пројекти који садрже расходе и 
издатке планиране за финансирање у наредној буџетској години: 
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у дин.

Шифра 
програма 

/програмске 
активности / 

пројекта

Назив програма / програмске активности / пројекта

Предлог  Одлуке 
о буџету града 

Београда за 
2019. годину 

Ст
ру

кт
ур

а р
ас

хо
да

1101 Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање 9.707.686.543 8,82
11010001 Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање 8.000.000 0,01
11010003 Програмска активност - Управљање грађевинским земљиштем 8.071.142.256 7,33
11010500 Програмска активност - Одржавање зграда 1.424.200.000 1,29

11010501 Програмска активност - Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима 37.000.000 0,03

11011010

Пројекат - Изградња стамбено-пословног објекта ПФЦ 5, у блоку 61, уз Војвођанску 
улицу, Нови Београд отклањање недостатака по примедбама корисника у гарантном 
року 9.742.160 0,01

11011011

Пројекат - 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 18.529.000 0,02

11011013
Пројекат - Изградња стамбено-пословног објекта социјално-непрофитног становања 
на локацији западно од улуце др Ивана Рибара VII фаза 2.000 0,00

11011014

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 14.992.000 0,01

11011016 Пројекат - Изградња стамбеног комплекса на локацији 1.7 у насељу Камендин 58.402.627 0,05
11011018 Пројекат - Изградња стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча 64.175.500 0,06
11011035 Пројекат - Поправимо заједно 1.001.000 0,00

11011036
Пројекат - Формиранје јединствене евиденције стамбеног фонда на територији 
града Београда 500.000 0,00

1102 Програм 2 - Комуналне делатности 8.994.167.264 8,17
11020001 Програмска активност - Управљање/одржавање јавним осветљењем 3.046.828.725 2,77
11020002 Програмска активност - Одржавање јавних зелених површина 2.874.602.000 2,61
11020003 Програмска активност - Одржавање чистоће на површинама јавне намене 2.030.934.875 1,84
11020004 Програмска активност - Зоохигијена 568.100.000 0,52
11020005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 2.000 0,00
11020007 Програмска активност - Производња и дистрибуција топлотне енергије 500.000 0,00
11020008 Програмска активност - Управљање и снабдевање водом за пиће 66.369.664 0,06
11021034 Пројекат - Набавка и уградња јарбола са заставама 406.830.000 0,37
1501 Програм 3 - Локални економски развој 108.000.000 0,10
15010001 Програмска активност - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 68.000.000 0,06
15010002 Програмска активност - Мере активне политике запошљавања 40.000.000 0,04
1502 Програм 4 - Развој туризма 1.070.333.000 0,97
15020001 Програмска активност - Управљање развојем туризма 172.755.000 0,16
15020002 Програмска активност - Промоција туристичке понуде 141.245.000 0,13
15021006 Изградња гондоле у Београду 720.051.000 0,65
15021007 Изградња објекта јавне намене у оквиру платоа Славија 36.282.000 0,03
0101 Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој 251.487.550 0,23

01010001
Програмска активност - Подршка за спровођење пољопривредне политике  у 
локалној заједници 5.701.000 0,01

01010002 Програмска активност - Мере подршке рурално развоју 200.000.000 0,18

01011001
Пројекат - Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта општине 
Гроцка 45.786.550 0,04  

33



Шифра 
програма 

/програмске 
активности / 

пројекта

Назив програма / програмске активности / пројекта

Предлог  Одлуке 
о буџету града 

Београда за 
2019. годину 

Ст
ру

кту
ра

 ра
сх

од
а

0401 Програм 6 - Заштита животне средине 1.579.916.512 1,43
04010001 Програмска активност - Управљање заштитом животне средине 58.492.148 0,05
04010002 Програмска активност - Праћење квалитета елемената животне средине 99.340.297 0,09
04010003 Програмска активност - Заштита природе 273.024.878 0,25
04010004 Програмска активност - Управљање отпадним водама 453.586.461 0,41
04010005 Програмска активност - Управљање комуналним отпадом 108.351.601 0,10
04010006 Програмска активност - Управљање осталим врстама отпада 316.500.000 0,29

04010500
Програмска активност - Јачање капацитета, информисање јавности и популаризација 
значаја заштите животне средине 29.005.400 0,03

04011020
Пројекат - Израда Плана генералне регулације система зелених површина 
Београда 1.026.186 0,00

04011049
Пројекат - Суфинансирање  извођења радова на санацији одлагалишта отпада и 
превенције настанка нових депонија на територији града Београда 15.000.000 0,01

04011053

Пројекат - 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 0,00

04011057
Пројекат - Израда Плана детаљне регулације за изградњу надземних водова 110 kv 
ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу 16.834.652 0,02

04011058
Пројекат - Прикључење грејних инсталација објеката јавне намене на систем 
даљинског грејања или дистрибутивни систем природног гаса 45.090.076 0,04

04011062 Санирање клизишта на депонији Винча 143.208.000 0,13
04011063 ПДР за изградњу вода 35КВ од ТС 35/10КВ "Винча" 8.889.415 0,01
04011064 URBFORDAN - "Management and utilization forests as natural heritage in Danube cities" 11.467.398 0,01
0701 Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 39.257.072.559 35,66
07010002 Програмска активност - Одржавање саобраћајне инфраструктуре 7.831.121.417 7,11
07010004 Програмска активност - Јавни градски и приградски превоз путника 27.513.738.000 24,99
07010500 Програмска активност - Ауто-такси превоз путника 48.762.000 0,04

07010501
Програмска активност - Административна подршка пројектима путне 
инфраструктуре 10.600.000 0,01

07011002
Пројекат - Реконструкција Улице војводе Степе од Аутокоманде до окретнице на 
Бањици 666.000 0,00

07011004 Пројекат - Реконструкција Рузвелтове улице 38.315.264 0,03

07011005 Пројекат - Реконструкција Булевар Ослобођења са уређењем Трга Славија 123.428.990 0,11
07011007 Пројекат - Набавка трамваја за ГСП Београд 14.388.480 0,01
07011008 Пројекат - Саобраћајни мастер план (Смарт план) 1.192.006 0,00

07011009
Пројекат - Реконструкција улица Краљице Марије, 27.марта, Џорџа Вашингтона и 
Цара Душана 2.833.780.376 2,57

07011015 Пројекат - Провера могућности изградње на локацији града Београда 19.032.026 0,02

07011016
Пројекат - Реконструкција и изградња улице Кнеза Милоша са изградњом подземне 
гараже 143.542.400 0,13

07011017 Реконструкција Трга Николе Пашића 50.480.000 0,05
07011018 Уређење и поплочавање отворених јавних простора 417.445.000 0,38
07011019 Реконструкција Главне улице з Земзну 19.374.000 0,02
07011021 Реконструкција Кеј Ослобођења 14.468.000 0,01
07011022 Реконструкција Београдске улице и Старине Новака 21.997.600 0,02
07011023 Реконструкција  улице Тадеуша Кошћушка и Париске  улице 23.464.000 0,02

07011024
Реконструкција  улице Булевар краља Александра (од Таковске до Рузвелтове) са 
гаражом 73.375.000 0,07

07011027
Реконструкција улица у ужем центру Земуна (Прерадовићева, Косовска, Петра 
Зрињског, Беградска, Давидовићева, Др Петра Марковића) 20.402.000 0,02

07011028 Набавка и монтажа стајалишних надстрешница 37.500.000 0,03  
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2001 Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање 16.578.791.851 15,06

20010001
Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 
образовања 16.329.007.988 14,83

20010500
Програмска активност - Административна подршка пројектима предшколског 
васпитања и образовања 635.000 0,00

20011016 Пројекат - Изградња објекта КДУ и Централне кухиње у Овчи 10.127.195 0,01
20011018 Пројекат - Завршетак изградње објекта КДУ у насељу Алтина 13.119.000 0,01
20011020 Пројекат -  Адаптација објекта старе школе за потребе ПУ "Сурчин", ГО Сурчин 25.660.668 0,02

20011025
Пројекат - Aдаптација објекта ОШ "Сутјеска" за потребе ПУ „Др Сима Милошевић“, 
ГО Земун 242.000 0,00

20011026 Предшколско образовање Изградња објеката предшколских установа 200.000.000 0,18
2002 Програм 9 - Основно образовање и васпитање 4.206.539.733 3,82
20020001 Програмска активност - Функционисање основних школа 3.970.273.251 3,61

20020500
Програмска активност - Административна подршка пројектима основног васпитања и 
образовања 3.000.000 0,00

20021006
Пројекат - Реконструкција и доградња објекта ОШ "Светислав Голубовић 
Митраљета" у Батајници, Земун 82.146.234 0,07

20021011
Пројекат - ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка, Чукарица изградња фискултурне сале и 
реконструкција и адаптација постојећег објекта 80.009.248 0,07

20021016
Пројекат - Изградња фискултурне сале ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен, ГО 
Сурчин 36.040.000 0,03

20021017
Пројекат - Завршетак изградње фискултурне сале ОШ "Стеван Сремац" Добановци, 
ГО Сурчин 251.000 0,00

20021018 Изградња фискултурне сале у комплексу ОШ "Карађорђе", Вука Караџића, Чукарица 34.820.000 0,03
2003 Програм 10 - Средње образовање и васпитање 2.127.412.075 1,93
20030001 Програмска активност - Функционисање средњих школа 2.075.248.599 1,88

20031002
Пројекат - Адаптација спрата са реконструкцијом инсталација објекта Техничке 
школе Младеновац, ГО Младеновац 22.811.600 0,02

20031003 Пeтa бeoгрaдскa гимaзиja - сaнaциja фaсaдe 29.351.876 0,03
0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита 4.657.994.603 4,23
09010001 Програмска активност - Једнократне помоћи и други облици помоћи 2.456.142.919 2,23

09010002
Програмска активност - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте 
смештаја 213.667.220 0,19

09010003 Програмска активност - Дневне услуге у заједници 94.650.000 0,09
09010004 Програмска активност - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 12.815.000 0,01
09010006 Програмска активност - Подршка деци и породицама са децом 1.174.506.000 1,07
09010008 Програмска активност - Подршка особама са инвалидитетом 649.251.211 0,59

09010500
Програмска активност - Административна подршка пројектима социјалне и дечје 
заштите 4.120.000 0,00

09011002 Пројекат - Студентске стипендије 25.000.000 0,02

09011004
Пројекат - Реконструкција, адаптација и пренамена простора у објекту 
прихватилишта за децу и младе, ул. Живка Давидовића број 64, ГО Звездара 19.258.253 0,02

09011005 Пројекат - Испитивање и отклањање недостатака - Објекат "Предах плус" 8.584.000 0,01
1801 Програм 12 - Здравствена заштита 1.235.305.026 1,12
18010001 Програмска активност - Функционисање установа примарне здравствене заштите 600.292.000 0,55
18010002 Програмска активност - Мртвозорство 21.000.000 0,02

18010003
Програмска активност - Спровођење активности из области друштвене бриге за 
јавно здравље 247.906.300 0,23

18011006 Пројекат - Изградња објекта здравствене станице Угриновци, Дом здравља Земун 45.460.705 0,04
18011008 Пројекат - Изградња новог крила објекта Дома здравља Обреновац 209.480.147 0,19
18011010 Пројекат - Изградња објекта здравствене станице у Борчи ДЗ Палилула 111.165.874 0,10  
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1201 Програм 13 - Развој културе 5.090.446.236 4,62
12010001 Програмска активност - Функционисање локалних установа културе 2.459.821.033 2,23
12010002 Програмска активност - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 1.574.371.366 1,43

12010003
Програмска активност - Унапређење система очувања и представљања културно-
историјског наслеђа 228.000.000 0,21

12010004
Програмска активност - Остваривање и унапређивање јавног интереса  у области 
јавног информисања 225.368.500 0,20

12010500 Програмска активност - Административна подршка пројектима културе 54.230.000 0,05
12011001 Пројекат - Манифестације 349.667.601 0,32

12011008
Пројекат - Уградња теретног лифта и система за климатизацију и вентилацију 
објеката БИТЕФ ТЕАТРА 2.085.600 0,00

12011013
Пројекат - Реконструкција објекта у Улици Ресавска број 40б и пренамена  у Музеј 
града Београда 30.128.940 0,03

12011014
Пројекат - Климатизација, вентилација, микроклима, систем за стабилно гашење 
пожара и осветљење депоа објекта Историјског архива града Београда 154.285.916 0,14

12011016 Пројекат - Реконструкција Централне куле на Старом сајмишту 4.837.280 0,00
12011021 Пројекат - Реконструкција, санација и адаптација објекта Позоришта „Бошко Буха“ 7.327.000 0,01

12011027
Пројекат - Реконструкција и адаптација објекта Музеја града Београда - Музеја 
Младеновца 323.000 0,00

1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине 1.223.009.294 1,11

13010001
Програмска активност - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима 698.047.224 0,63

13010002 Програмска активност - Подршка предшколском и школском спорту 88.000.000 0,08
13010004 Програмска активност - Функционисање локалних спортских установа 269.240.000 0,24
13010005 Програмска активност - Спровођење омладинске политике 121.414.070 0,11

13010500  Програмска активност - Административна подршка пројектима спорта 12.908.000 0,01
13011015 Пројекат - Друштвена одговорност младих 1.800.000 0,00
13011017 Пројекат - Тренинг Центар 600.000 0,00
13011020 Пројекат - БГ пракса и фондација 21.000.000 0,02
13011026 Пројекат: Заузми став развиј идеју 10.000.000 0,01
0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 13.580.660.859 12,33
06020001 Програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општинa 7.395.285.126 6,72
06020003 Програмска активност - Сервисирање јавног дуга 4.750.860.000 4,32
06020004 Програмска активност - Општинско / градско правобранилаштво 104.295.040 0,09
06020005 Програмска активност - Омбудсман 20.950.000 0,02
06020006 Програмска активност - Инспекцијски послови 211.764.400 0,19
06020009 Програмска активност - Текућа буџетска резерва 497.880.844 0,45
06020010 Програмска активност - Стална буџетска резерва 2.000.000 0,00
06020011 Програмска активност - Робне резерве 15.000.000 0,01
06020014 Програмска активност - Управљање у ванредним ситуацијама 20.905.000 0,02
06020500 Програмска активност - Администрирање изворних прихода локалне самоуправе 27.190.449 0,02
06020501 Административна подршка пroјектима 131.131.000 0,12
06020502 Програмска активност - Пружање угоститељских услуга 28.680.000 0,03
06020503 Програмска активност - Управљање и одржавање водотока другог реда 350.000.000 0,33
06021001 Пројекат - ЕРП Пројекат 200.000 0,00
06021017 Пројекат - Модернизација софтвера 12.519.000 0,01
06021027 Пројекат - ЈПП Паркиралишта - подземне гараже 12.000.000 0,01
2101 Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе 164.523.415 0,15
21010001 Програмска активност - Функционисање Скупштине 81.530.000 0,07
21010002 Програмска активност - Функционисање извршних органа 82.993.415 0,08
0501 Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 265.840.000 0,24
05010001 Програмска активност - Енергетски менаџмент 265.840.000 0,24

УКУПНО: 110.099.186.520 100,00  
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 У оквиру програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, расходи и издаци се 
планирају у овиру 4 програмске активности и 8 пројеката, односно у оквиру 4 носиоца раздела и то: 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске делатности, Секретаријата за комуналне и стамбене 
послове, Секретаријата за имовинске и правне послове и Секретаријата за инвестиције. 
 У оквиру програма 2 – Комуналне делатности, расходи и издаци се планирају у овиру 7 
програмских активности и 1 пројекта, односно у оквиру 3 носиоца раздела и то: Секретаријата за 
комуналне и стамбене послове, Секретаријата за енергетику и Секретаријата за инвестиције. 
 У оквиру програма 3 – Локални економски развој, расходи и издаци се планирају у овиру 2 
програмске активности, односно у оквиру 1 носиоца раздела и то: Секретаријата за привреду. 
 У оквиру програма 4 – Развој туризма, расходи и издаци се планирају у овиру 2 програмске 
активности и 2 пројекта, односно у оквиру 2 носиоца раздела и то: Секретаријата за привреду и 
Секретаријата за инвестиције. 
 У оквиру програма 5 – Пољопривреда и рурални развој, расходи и издаци се планирају у 
овиру 2 програмске активности и 1 пројекта, односно у оквиру 2 носиоца раздела и то: Секретаријата 
за привреду и Секретаријата за инвестиције. 
 У оквиру програма 6 – Заштита животне средине, расходи и издаци се планирају у овиру 7 
програмских активности и 8 пројеката, односно у оквиру 3 носиоца раздела и то: Секретаријата за 
комуналне и стамбене послове, Секретаријата за заштиту животне средине и Секретаријата за 
инвестиције. 
 У оквиру програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, расходи и 
издаци се планирају у овиру 4 програмске активности и 17 пројеката, односно у оквиру 3 носиоца 
раздела и то: Секретаријата за саобраћај, Секретаријата за јавни превоз и Секретаријата за 
инвестиције. 
 У оквиру програма 8 – Предшколско васпитање и образовање, расходи и издаци се планирају 
у овиру 2 програмске активности и 5 пројеката, односно у оквиру 3 носиоца раздела и то: 
Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Секретаријата за образовање и дечју заштиту и 
Секретаријата за инвестиције. 
 У оквиру програма 9 – Основно образовање и васпитање, расходи и издаци се планирају у 
овиру 2 програмске активности и 5 пројеката, односно у оквиру 2 носиоца раздела и то: 
Секретаријата за образовање и дечју заштиту и Секретаријата за инвестиције. 
 У оквиру програма 10 – Средње образовање и васпитање, расходи и издаци се планирају у 
овиру 1 програмске активности и 2 пројекта, односно у оквиру 2 носиоца раздела и то: Секретаријата 
за образовање и дечју заштиту и Секретаријата за инвестиције. 
 У оквиру програма 11 – Социјална и дечја заштита, расходи и издаци се планирају у овиру 7 
програмских активности и 3 пројекта, односно у оквиру 3 носиоца раздела и то: Секретаријата за 
образовање и дечју заштиту, Секретаријата за социјалну заштиту и Секретаријата за инвестиције. 
 У оквиру програма 12 – Здравствена заштита, расходи и издаци се планирају у овиру 3 
програмске активности и 3 пројекта, односно у оквиру 2 носиоца раздела и то: Секретаријата за 
здравство, и Секретаријата за инвестиције. 
 У оквиру програма 13 – Развој културе, расходи и издаци се планирају у овиру 5 програмских 
активности и 7 пројеката, односно у оквиру 4 носиоца раздела и то: Секретаријата за комуналне и 
стамбене послове, Секретаријата за културу, Секретаријата за информисање и Секретаријата за 
инвестиције. 
 У оквиру програма 14 – Развој спорта и омладине, расходи и издаци се планирају у овиру 5 
програмских активности и 4 пројекта, односно у оквиру 3 носиоца раздела и то: Секретаријата за 
спорт и омладину, Секретаријата за инвестиције и Канцеларије за младе. 
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У оквиру програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, расходи и издаци се планирају у 
овиру 13 програмских активности и 3 пројекта, односно у оквиру 15 носиоца раздела и то: 
Секретаријата за опште послове, Секретаријата за финансије, Секретаријата за имовинске и правне 
послове, Секретаријата за привреду, Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Секретаријата за 
инспекцију, Градског јавног правобранилаштва, Секретаријат за послове одбране, ванредних 
ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима, Заштитника грађана, Секретаријата за 
инвестиције, Секретаријата за управу, Служба за централизоване  јавне набавке и контролу набавки, 
Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и Секретаријата за јавне приходе. 
 У оквиру програма 16 – Политички систем локалне самоуправе, расходи и издаци се 
планирају у овиру 2 програмске активности, односно у оквиру 2 носиоца раздела и то: Скупштине 
града Београда и Градоначелника и Градског већа. 
 У оквиру програма 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, расходи и 
издаци се планирају у овиру 1 програмске активности, односно у оквиру 1 носиоца раздела и то: 
Секретаријата за енергетику. 
 

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 
спроводе директни буџетски корисници у оквиру реализације законом утврђених надлежности. У 
наредној табели дат је преглед програмских информација при чему је систематизација података 
вршена по програмима унутар којих су приказани директни 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). 
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Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности / 

пројекта

Назив програмске 
активности/пројекта Назив буџетског корисника Циљ Индикатор Вредност у базној 

години 2018

Вредност у 
текућој години 

2019

Вредност у 
наредној 

години 2020

Вредност у 
наредној 

години 2021
План извор 01 Средства из 

осталих извора Укупна средства

0101

Програм 05 - 
Пољопривреда и 
рурални развој 0101

Програм 05 - 
Пољопривреда и 
рурални развој

 Раст производње и 
стабилност дохотка 
произвођача

Коришћење пољопривредних 
површина у односу на укупне 
пољопривредне површине 100,000 100,000 0,000 0,000 251.487.550 0 251.487.550

Број новорегистрованих 
пољопривредних газдинстава 
на годишњем нивоу 110,000 123,000 0,000 0,000 0 0 0

Број корисника мера усвојене 
пољопривредне политике / 
1000 становника 3,000 4,000 0,000 0,000 0 0 0

01010001

Подршка за спровођење 
пољопривредне 
политике  у локалној 
заједници

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ  Ефикасно управљање 

пољопривредним 
земљиштем

Усвојен  годишњи  програма 
заштите, уређења и  
коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини 1,000 1,000 1,000 1,000 5.701.000 0 5.701.000

 Стварање услова за 
развој и унапређење 
пољопривредне 
производње

Број едукација 
пољопривредних 
произвођача на територији 
града Београда 2,000 2,000 6,000 6,000 0 0 0
Број учесника едукација 60,000 70,000 270,000 270,000 0 0 0

 Промоција 
пољопривредне понуде 
града Београда

Број сајмова у области 
пољопривреде на којима 
учествује град Београд 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0

01010002
Мере подршке руралном 
развоју

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ

 Изградња одрживог, 
ефикасног и конкурентног 
пољопривредног сектора

Одобрен програм локалних 
подстицаја од стране 
надлежног министарства 1,000 1,000 1,000 1,000 200.000.000 0 200.000.000

Број регистрованих 
пољопривредних газдинстава 
која су која су користила 
право на локалне подстицаје 
(разврстаних по полу) 447,000 462,000 950,000 1.000,000 0 0 0

01011001

Изградња система за 
наводњавање 
пољопривредног 
земљишта општине 
Гроцка

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ  Извршење планиране 

динамике реализације Динамички план 100,000 100,000 0,000 0,000 45.786.550 0 45.786.550
 Извршење услуге 
вештачења Извршена услуга вештачења 100,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0

0401

Програм 06 - 
Заштита животне 
средине 0401

Програм 06 - Заштита 
животне средине

 Унапређење квалитета 
елемената животне 
средине

Донети програми 
мониторинга 7,000 7,000 7,000 7,000 1.246.708.512 333.208.000 1.579.916.512

Популаризација значаја 
заштите животне средине 
кроз промотивне активности 5,000 40,000 40,000 40,000 0 0 0

39



Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности / 

пројекта

Назив програмске 
активности/пројекта Назив буџетског корисника Циљ Индикатор Вредност у базној 

години 2018

Вредност у 
текућој години 

2019

Вредност у 
наредној 

години 2020

Вредност у 
наредној 

години 2021
План извор 01 Средства из 

осталих извора Укупна средства

Ажуриран локални регистар 
извора загађивања животне 
средине на годишњем нивоу 
(%) 50,000 70,000 80,000 100,000 0 0 0

 Унапређење заштите 
природе

Проценат територије под 
заштитом III категорије 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0 0
Број подручја која су 
проглашена заштићеним 
подручјем III категорије 0,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0

 Унапређење управљања 
комуналним и осталим 
отпадом

Проценат становништва 
покривеног услугом 
прикупљања комуналног 
отпада 95,000 97,000 98,000 98,000 0 0 0

Количина уклоњеног отпада 14.965,000 7.483,000 7.483,000 7.483,000 0 0 0
Проценат рециклираног 
отпада 2,000 4,000 6,000 8,000 0 0 0

 Унапређење управљања 
отпадним водама

Број становника прикључен 
на јавну канализацију у 
односу на укупан број 
становника 190,000 190,000 0,000 0,000 0 0 0

Проценат становништва 
прикљученог на постројења 
за пречишћавање отпадних 
вода из јавне канализације са 
примарним, секундарним и 
терцијарним третманом у 
односу на укупан број 
становника на територији 
града/општине 50,000 50,000 0,000 0,000 0 0 0
Удео испуштених 
непречишћених отпадних 
вода у површинска водна 
тела (водопријемнике) у 
односу на укупну количину 
испуштених отпадних вода у 
граду/општини 47,000 47,000 0,000 0,000 0 0 0

 Управљање заштитом 
животне средине

Поступак процене утицаја 
планова и програма на 
животну средину 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0

 Поступак процене утицаја 
пројеката на животну средину 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0
 Поступак издавања дозвола 
из области заштите животне 
средине 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0

04010001
Управљање заштитом 
животне средине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Ревитализација језера 
Трешња

Постављен систем 
плутајућих острва 100,000 90,000 10,000 0,000 30.909.200 25.510.000 56.419.200
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Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности / 

пројекта

Назив програмске 
активности/пројекта Назив буџетског корисника Циљ Индикатор Вредност у базној 

години 2018

Вредност у 
текућој години 

2019

Вредност у 
наредној 

години 2020

Вредност у 
наредној 

години 2021
План извор 01 Средства из 

осталих извора Укупна средства

Побољшан квалитет воде 100,000 50,000 50,000 0,000 0 0 0

 Стварање услова за 
формирање просторних 
целина којима ће се 
остварити нове спортско 
рекреативне функције и 
очување биодиверзитета

Прикупљени и обрађени 
подаци 80,000 20,000 0,000 0,000 0 0 0
Реализована теренска 
истраживања 95,000 5,000 0,000 0,000 0 0 0
Израђена анализа и 
методологија 20,000 80,000 0,000 0,000 0 0 0

 Стварање услова за 
интегралну заштиту, 
очување и управљање 
пределима

Реализована студијска 
истраживања 100,000 70,000 30,000 0,000 0 0 0
Реализована теренска 
истраживања 100,000 80,000 20,000 0,000 0 0 0
Израђена публикација 100,000 0,000 100,000 0,000 0 0 0

 Јачање стабилности 
шумских екосистема Урађене анализе 100,000 50,000 50,000 0,000 0 0 0

Развијен ГИС 100,000 0,000 100,000 0,000 0 0 0
Утврђене мере 100,000 0,000 100,000 0,000 0 0 0

 Очување генофонда Основани нови засади 100,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0
Утврђене мере 100,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0

 Оправданост формирања 
нових дрвореда Испитани улични дрвореди 100,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0

Утврђене мере 100,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0
 Заштита шумских 
екосистема

Реализована теренска 
истраживања 100,000 0,000 50,000 50,000 0 0 0
Утврђене мере 100,000 0,000 0,000 100,000 0 0 0

 Уређење зеленог крова
Израђена техничка 
документација 100,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0
Изведени радови 100,000 0,000 50,000 50,000 0 0 0

 Стварање предуслова за 
извођење радова за 
уређење школског 
дворишта

Израђена техничка 
документација 100,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0

 Уређење водотокова
Израђена техничка 
документација 100,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0
Изведени радови 100,000 0,000 50,000 50,000 0 0 0

 Поштовање законске 
обавезе накнаде трошкова 
у поступцима јавних 
набавки

Број усвојених  захтева за 
заштиту права у поступцима 
јавних набавки 5,000 5,000 1,000 0,000 0 0 0
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04010001
Управљање заштитом 
животне средине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Утврђивање мера и 
услова заштите животне 
средине за потребе израде 
докумената просторног и 
урбанистичког планирања 
и урбанистичко-техничких 
докумената

Издата акта по поднетим 
захтевима 100,000 100,000 100,000 100,000 1.392.948 680.000 2.072.948
Издати изводи из базе 
података о биотопима и 
квалитету ваздуха 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0

 Спровођење стратешке 
процене утицаја планова и 
програма на животну 
средину

Издата акта по поднетим 
захтевима 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0

 Разматрање планских 
докумената кроз учешће у 
раду Комисије за планове 
СГБ

Дата мишљења на предлоге 
одлука о изради планских 
докумената, елаборате о 
раном јавном увиду, нацрте 
планова и других 
урбанистичких докумената 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0

 Спровођење поступка 
процене утицаја пројеката 
на животну средину

Издата акта по поднетим 
захтевима 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0

Формирана досијеа јавне 
књиге о спроведеним 
поступцима процене утицаја 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0
Образоване техничке 
комисије за оцену студија о 
процени утицаја на животну 
средину 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0

 Спровођење поступка 
издавања интегрисане 
дозволе

Издата акта по поднетим 
захтевима 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0
Образоване техничке 
комисије за оцену услова 
утврђених у интегрисаној 
дозволи 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0
Попуњени регистрациони 
листови у Регистру издатих 
дозвола 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0

 Спровођење поступка 
издавања дозвола и других 
аката за обављање 
активности управљања 
отпадом

Издата акта по поднетим 
захтевима 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0
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Попуњени регистрациони 
листови у Регистру издатих 
дозвола 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0

 Спровођење поступка 
издавања дозвола за 
обављање делатности 
промета, односно 
коришћење нарочито 
опасних хемикалија

Издата акта по поднетим 
захтевима 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0

 Издавање дозволе за рад 
стационарног извора 
загађивања ваздуха / 
одобрења прекорачења 
прописаних граничних 
вредности емисије из 
постројења за сагоревање 
уз коришћење 
алтернативног горива

Издата акта по поднетим 
захтевима 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0

 Стручно усавршавање 
запослених

Присуство запослених на 
семинарима/саветовањима 0,000 3,000 0,000 0,000 0 0 0

04010002

Праћење квалитета 
елемената животне 
средине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Унапређење праћења 
квалитета елемената 
животне средине

Донети програми 
мониторинга 7,000 7,000 7,000 7,000 94.120.297 0 94.120.297
Број извршених мерења 
квалитета елемената 
животне средине у локалној 
мрежи 2.284,000 2.284,000 2.284,000 2.284,000 0 0 0

Одређивање акустичких зона 0,000 74.607,000 74.607,000 74.607,000 0 0 0
 Праћење квалитета 
животне средине-ефекат 
стаклене баште

Израда просторно 
временског модела 
концентрације CO2 0,000 1,000 0,000 0,000 0 0 0

 Поштовање законске 
обавезе накнаде трошкова 
у поступцима јавних 
набавки

Број усвојених  захтева за 
заштиту права у поступцима 
јавних набавки 0,000 9,000 0,000 7,000 0 0 0

04010002

Праћење квалитета 
елемената животне 
средине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Унапређење праћења 
квалитета елемената 
животне средине

Израђена студија заштите од 
буке пореклом од 
угоститељских објеката 0,000 50,000 50,000 0,000 240.000 4.980.000 5.220.000

 Поштовање законске 
обавезе накнаде трошкова 
у поступцима јавних 
набавки ,, ,, ,,

Број усвојених  захтева за 
заштиту права у поступцима 
јавних набавки 0,000 1,000 0,000 0,000 0 0 0

04010003 Заштита природе

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Повећање 
биодиверзитета 
подизањем нових и 
обновљених површина под 
шумом Пошумљене површине 50,000 44,000 60,000 60,000 157.436.294 115.588.584 273.024.878

Обновљене зелене 
површине 0,000 0,000 5,000 10,000 0 0 0
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Засађене дрворедне саднице 0,000 412,000 450,000 450,000 0 0 0

 Повећање, унапређење и 
одржавање заштићених 
природних добара Нова заштићена подручја 0,000 2,000 2,000 0,000 0 0 0

Реализован годишњи 
програм 21,000 21,000 22,000 23,000 0 0 0
Механизација 0,000 10,000 0,000 0,000 0 0 0

 Поштовање законске 
обавезе накнаде трошкова 
у поступцима јавних 
набавки

Број усвојених  захтева за 
заштиту права у поступцима 
јавних набавки 0,000 2,000 1,000 1,000 0 0 0

04010004
Управљање отпадним 
водама

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Адекватан квалитет 
пружених услуга одвођења 
отпадних вода. ,, ,,

Број интервенција на 
канализационој мрежи 3.205,000 3.190,000 0,000 0,000 453.586.461 0 453.586.461

04010005
Управљање комуналним 
отпадом

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Израда и овера планова и 
друге документације за 
потребе система 
управљања отпадом Број усвојених планова 0,000 1,000 1,000 0,000 107.409.424 942.177 108.351.601

Број усвојених планова 
детаљне регулације 0,000 0,000 1,000 0,000 0 0 0
Израђена техничка 
документација 0,000 50,000 50,000 0,000 0 0 0
 Извршена Техничка 
контрола пројекта 1,000 1,000 0,000 0,000 0 0 0

 Набавка опреме и 
механизације за 
управљање отпадом

Набављена опрема и 
механизација 202,000 103,000 1,000 0,000 0 0 0

04010006
Управљање осталим 
врстама отпада

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Набавка опреме и 
механизације за 
управљање отпадом

Набављена опрема и 
механизација 101,000 374,000 735,000 724,000 312.900.000 0 312.900.000

 Санирање дивљих 
депонија на територији 
града Београда Количина уклоњеног отпада 14.965,000 7.483,000 7.483,000 7.483,000 0 0 0

04010006
Управљање осталим 
врстама отпада

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Подизање нивоа свести о 
значају рециклаже код 
деце млађег узраста,, ,, ,,

Израђен прототип 
интерактивног уређаја за 
рециклажу теп амбалаже Еко-
меда 0,000 1,000 0,000 0,000 0 3.600.000 3.600.000

04010500

Јачање капацитета 
информисања јавности и 
популаризација значаја 
животне средине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Успостављање и 
унапређење информисања 
и обавештавања јавности 
и институција Израда публикација 1,000 1,000 1,000 1,000 24.369.600 0 24.369.600

Број издатих извода из база 
података 70,000 150,000 150,000 150,000 0 0 0
Израђен информациони 
систем 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0
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 Подизање свести о значају 
и унапређењу заштите 
животне средине у 
Београду

Број одржаних промотивних 
активности, кампања и 
предавања 10,000 40,000 40,000 40,000 0 0 0
Број реализованих пројеката 
удружења 30,000 60,000 60,000 60,000 0 0 0

 Поштовање законске 
обавезе накнаде трошкова 
у поступцима јавних 
набавки

Број усвојених  захтева за 
заштиту права у поступцима 
јавних набавки 3,000 3,000 2,000 2,000 0 0 0

04010500

Јачање капацитета 
информисања јавности и 
популаризација значаја 
животне средине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Поштовање законске 
обавезе накнаде трошкова 
у поступцима јавних 
набавки

Број усвојених  захтева за 
заштиту права у поступцима 
јавних набавки 1,000 1,000 1,000 1,000 4.555.800 80.000 4.635.800

 Унапређење система 
праћења извора загађења 
животне средине

Ажуриран локални регистар 
извора загађивања животне 
средине на годишњем нивоу 
(%) 70,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0
Одржавање информационог 
система 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0
Број обележених значајних 
датума 5,000 5,000 5,000 5,000 0 0 0

04011020

Израда Плана генералне 
регулације система 
зелених површина 
Београда

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Стварање планског 
основа за адекватно 
управљање и планирање 
системом зелених 
површина Донет план  (%) 100,000 100,000 0,000 0,000 1.026.186 0 1.026.186

04011049

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  Набавка контејнера у 

циљу превенције настанка 
дивљих депонија Број набављених контејнера 24,000 24,000 0,000 0,000 15.000.000 0 15.000.000

04011053

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Санирање депоније у 
Винчи Евакуисане процедне воде 100,000 100,000 0,000 0,000 100.000 0 100.000

Извршена дегазација 
депонијских гасова 100,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0
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04011057

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  Израда плана за планско 

уређење трасе ради 
изградње вода

Број усвојених планова 
детаљне регулације 1,000 1,000 0,000 0,000 16.834.652 0 16.834.652

04011058

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Смањење загађености 
ваздуха Број угашених котларница 3,000 4,000 1,000 0,000 6.470.837 38.619.239 45.090.076

Повећање инсталисаног 
капацитета у систему 
даљинског грејања или 
дистрибутивном систему 
природног гаса 1.300,000 2.100,000 3.000,000 0,000 0 0 0
Израђена техничка 
документација 0,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0

 Поштовање законске 
обавезе накнаде трошкова 
у поступцима јавних 
набавки

Број усвојених  захтева за 
заштиту права у поступцима 
јавних набавки 3,000 3,000 1,000 0,000 0 0 0

04011062
Санирање клизишта на 
депонији Винча

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 0,000 100,000 0,000 0,000 0 143.208.000 143.208.000

04011063

ПДР за изградњу вода 
35КВ од ТС 35/10КВ 
"Винча"

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Израда плана за планско 
уређење трасе ради 
изградње вода

Број усвојених планова 
детаљне регулације 1,000 1,000 0,000 0,000 8.889.415 0 8.889.415

04011064

УРБфорДАН - 
"Управљање и 
коришћење  урбаних 
шума као природног 
наслеђа  у градовима 
Дунавског региона"

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Унапређење заштићеног 
подручја ПИО "Авала" Запошљавање људи 2,000 2,000 0,000 0,000 11.467.398 0 11.467.398

Организовање образовних 
радионица 0,000 7,000 0,000 0,000 0 0 0
Нови документ са 
смерницама одрживог 
управљања ПИО Авала 0,000 0,000 1,000 0,000 0 0 0

0501

Програм 17 - 
Енергетска 
ефикасност и 
обновљиви извори 
енергије 0501

Програм 17 - Енергетска 
ефикасност и 
обновљиви извори 
енергије

 Смањење потрошње 
енергије

Укупна потрошња примарне 
енергије у јавним зградама 
(ten1) 0,000 0,000 0,000 0,000 165.840.000 100.000.000 265.840.000

Укупна потрошња примарне 
енергије у јавним зградама по 
становнику (ten) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
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Укупна потрошња примарне 
енергије у јавним зградама по 
м2 површине јавних зграда 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Смањење расхода за 
енергију

Укупни расходи за набавку 
енергије (РСД) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Укупни расходи за набавку 
енергије у јавним зградама 
(РСД) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Процентуално учешће 
расхода за набавку енергије у 
укупним расходима 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Повећање удела 
обновљивих извора 
енергије у укупној 
потрошњи

Удео обновљивих извора 
енергије у укупној потрошњи 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

05010001 Енергетски менаџмент

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЕНЕРГЕТИКУ

 Успостављање система 
енергетског менаџмента

Израђен попис јавних зграда 
са карактеристикама 80,000 85,000 0,000 0,000 165.840.000 100.000.000 265.840.000

0602

Програм 15 - Опште 
услуге локалне 
самоуправе 0602

Програм 15 - Опште 
услуге локалне 
самоуправе

 Одрживо управно и 
финансијско 
функционисање 
града/општине у складу са 
надлежностима и 
пословима локалне 
самоуправе

Суфицит или дефицит 
локалног буџета 100,000 100,000 0,000 0,000 13.206.030.859 374.630.000 13.580.660.859
Однос броја запослених у 
граду/општини и законом 
утврђеног максималног броја 
запослених 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број донетих аката органа и 
служби града/општине 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Број остварених услуга 
градске/општинске управе 
(укупан број предмета који су 
у току, број решења, дозвола, 
потврда и других докумената 
издатих физичким и правним 
лицима) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ 
ПОСЛОВЕ 0,000 0,000 0,000 0,000 5.221.228.480 250.000.000 5.471.228.480

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИЈЕ

 Обезбеђено континуирано 
функционисање органа 
ЈЛС и органа градске 
општине

Ажурност рада Секретаријата 
за финансије и правовремена 
документација 0,000 0,000 0,000 0,000 444.716.829 0 444.716.829
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06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИМОВИНСКE И ПРАВНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Обезбеђено континуирано 
функционисање органа 
ЈЛС Број донетих аката 702,000 0,000 0,000 0,000 211.655.000 0 211.655.000

Број решених предмета 347,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИМОВИНСКE И ПРАВНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Обезбеђено континуирано 
функционисање органа 
ЈЛС,, ,, ,, Број решених предмета 358,000 0,000 0,000 0,000 810.145.000 0 810.145.000

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ

 Изградња ефикасног 
превентивног система 
заштите и спасавања на 
избегавању последица 
елементарних и других 
непогода

Санирање броја заштитних 
водних објеката на водама 
другог реда у односу на 
укупан број водних објеката 30,000 30,000 0,000 0,000 82.599.000 0 82.599.000

Проценат прочишћених 
корита на водама другог реда 
и каналима за одводњавање 15,000 15,000 0,000 0,000 0 0 0

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ 
ЗАШТИТУ  Функционисање управе

Проценат попуњености 
радних места која 
подразумевају вођење 
управног поступка 80,000 81,000 82,000 0,000 3.200.000 0 3.200.000

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ 
ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ 
СИТУАЦИЈА, 
КОМУНИКАЦИЈE И 
КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА 
ГРАЂАНИМА  Функционисање управе

Број решених предмета по 
запосленом 0,000 0,000 0,000 0,000 204.534.065 0 204.534.065
Проценат решених предмета 
у календарској години (у 
законском року, ван законског 
рока) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
0,000 0,000 0,000 0,000 430.000 0 430.000

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
0,000 0,000 0,000 0,000 63.088.441 0 63.088.441

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЛУЖБА ЗА 
ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ 
НАБАВКИ  Функционисање управе

Број закључених оквирних 
споразума 59,000 59,000 49,000 59,000 54.596.750 0 54.596.750

 Број службеника за јавне 
набавке који су запослени на 
пословима јавних набавки 32,000 33,000 34,000 34,000 0 0 0

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ 
РЕВИЗИЈУ

 Функционисање управе

Проценат решених предмета 
у календарској години (у 
законском року, ван законског 
рока) 100,000 100,000 0,000 0,000 49.091.561 0 49.091.561
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06020003 Сервисирање јавног дуга

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИЈЕ

 Одржавање финансијске 
стабилности 
града/општине и 
финансирање капиталних 
инвестиционих расхода

Учешће укупног дугорочног 
задужења за капиталне 
инвестиционе расходе у 
односу на укупно остварене 
текуће приходе буџета 
локалне власти у претходној 
години < 50% 0,000 0,000 0,000 0,000 4.750.860.000 0 4.750.860.000

Учешће укупног износа 
главница и камата које 
доспевају у датој години на 
сва неизмирена дугорочна 
задужења за финансирање 
капиталних инвестиционих 
расхода у односу на укупно 
остварене текуће приходе 
буџета локалне власти у 
претходној години <15% 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

06020004
Општинско / градско 
правобранилаштво

ГРАДСКО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
ГРАДА БЕОГРАДА 0,000 0,000 0,000 0,000 104.295.040 0 104.295.040

06020005 Омбудсман

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

 Обезбеђена заштита 
права грађана пред 
управом и јавним 
службама града/општине и 
контрола над повредама 
прописа и општих аката 
града/општине Број поднетих притужби 950,000 950,000 0,000 0,000 20.950.000 0 20.950.000

06020006 Инспекцијски послови
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 0,000 0,000 0,000 0,000 176.540.000 0 176.540.000

06020006 Инспекцијски послови
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ 
ИНСПЕКЦИЈУ 0,000 0,000 0,000 0,000 35.224.400 0 35.224.400

06020009 Текућа буџетска резерва
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИЈЕ 0,000 0,000 0,000 0,000 497.880.844 0 497.880.844

06020010 Стална буџетска резерва
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИЈЕ 0,000 0,000 0,000 0,000 2.000.000 0 2.000.000

06020011 Робне резерве

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ

 Обезбеђење 
снабдевености и 
стабилности на тржишту у 
складу са потребама 
града/општине и осигуране 
потребе града/општине у 
ванредним ситуацијама и 
ванредног или ратног 
стања

Усвојен годишњи план 
робних резерви и 
финансијски план за 
остваривање програма 1,000 1,000 0,000 0,000 15.000.000 0 15.000.000
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06020014
Управљање у ванредним 
ситуацијама

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ 
ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ 
СИТУАЦИЈА, 
КОМУНИКАЦИЈE И 
КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА 
ГРАЂАНИМА

 Израда Процене 
угрожености од 
елементарних непогода и 
других несрећа и планова 
заштите и спасавања на 
територији града Београда, 
као и сагледавања степена 
ризика по врстама 
опасности на територији 
града Београда, са 
посебним освртом на 
степен променњивог

Број идентификованих 
објеката критичне 
инфраструктуре 0,000 0,000 0,000 0,000 20.905.000 0 20.905.000

06020500

Администрирање 
изворних прихода 
локалне самоуправе

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ 
ПРИХОДЕ

 Ефикасно 
администрирање изворних 
прихода локалне 
самоуправе

Број решења донетих по 
основу утврђивања и 
контроле изворних јавних 
прихода 900.000,000 930.000,000 950.000,000 980.000,000 27.190.449 0 27.190.449

Број донетих аката по основу 
наплате изворних јавних 
прихода, прекршајних 
поступака и процене тржишне 
вредности непокретности 350.000,000 360.000,000 375.000,000 390.000,000 0 0 0

06020501
Административна 
подршка прoјектима

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 обезбеђивање пројектно-
техничке документације

Број израђених пројектно-
техничких документација 0,000 3,000 1,000 0,000 6.501.000 124.630.000 131.131.000

06020502
Пружање угоститељских 
услуга

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ 
ПОСЛОВЕ 0,000 0,000 0,000 0,000 28.680.000 0 28.680.000

06020503

Управљање и 
одржавање водотока 
другог реда Управљање 
и одржавање водотока 
другог реда

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ

0,000 0,000 0,000 0,000 350.000.000 0 350.000.000

06021001 ЕРП Пројекат
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 0,000 100,000 0,000 0,000 200.000 0 200.000

06021017
Модернизација 
софтвера

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИМОВИНСКE И ПРАВНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Унапређење и 
модернизација рада 
управе

Проценат буџета који се 
издваја за модернизацију 
рада управе 76,000 0,000 0,000 0,000 12.519.000 0 12.519.000

06021027
ЈПП Паркиралишта - 
подземне гараже

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИЈЕ

 Израда тендерске 
документације за ЈПП за 5 
подземних гараза 
одобрених од стране 
Републицке агенције за 
јавно надметање и 
Комисије за ЈПП Степен завршености пројекта 0,000 0,000 0,000 0,000 12.000.000 0 12.000.000

0701

Програм 07 - 
Организација 
саобраћаја и 
саобраћајна 
инфраструктура 0701

Програм 07 - 
Организација саобраћаја 
и саобраћајна 
инфраструктура

 Развијеност 
инфраструктуре у 
контексту доприноса социо 
економском развоју

Дужина изграђених 
саобраћајница које су у 
надлежности града/општине 
(у км) 4.911,000 4.911,000 0,000 0,000 32.198.182.658 7.058.889.901 39.257.072.559
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Повећање просечне густине 
мреже улица и локалних 
путева (однос површине 
града/општине и км 
изграђене саобраћајне 
мреже) 7,000 7,000 0,000 0,000 0 0 0
Број насеља до којих не 
постоји приступ асфалтним 
путем 12,000 12,000 0,000 0,000 0 0 0

 Повећање безбедности 
учесника у саобраћају и 
смањење броја 
саобраћајних незгода

Број саобраћајних незгода / 
инцидената 10.980,000 10.000,000 0,000 0,000 0 0 0
 Број смртних исхода 70,000 60,000 0,000 0,000 0 0 0
Број повређених људи 10.980,000 10.000,000 0,000 0,000 0 0 0

 Повећање одрживости и 
доступности транспорта

Удео улагања у 
инфраструктуру намењену 
пешацима у односу на сва 
улагања у саобраћај 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Удео улагања у 
бициклистичку 
инфраструктуру у односу на 
сва улагања у саобраћај 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Удео улагања у јавни 
транспорт у односу на сва 
улагања у саобраћај 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

07010002

Управљање и 
одржавање саобраћајне 
инфраструктуре

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
САОБРАЋАЈ

 Повећање путне мреже и 
адекватна покривеност 
града /општине

 Број километара 
новоизграђених путева и 
улица 0,000 5.800,000 5.810,000 5.820,000 5.431.121.417 2.400.000.000 7.831.121.417

Број километара 
новоизграђених и 
обележених бициклистичких 
стаза и трака 0,000 115,000 120,000 125,000 0 0 0
Број новоизграђених и 
обележених паркинг места на 
јавним површинама и у 
јавним гаражама 0,000 51.000,000 51.100,000 51.200,000 0 0 0

 Примена савремених 
метода,софтвера и 
техничких средстава за 
управљање саобраћајем 
на путној и уличној мрежи

Повећање броја раскрсница 
опремљних савременом 
светлосном сигнализацијом и 
опремом за управљање 
саобраћајем 0,000 15,000 15,000 15,000 0 0 0
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Повећање броја 
постављених елемената 
саобраћајне сигнализације и 
опреме на улицама (пешечки 
прелази, лежећи полицајци, 
саобраћајни знакови и др.) 0,000 58.000,000 58.500,000 59.000,000 0 0 0

 Унапређење безбедности 
саобраћаја на подручју 
града Београда

Смањење броја саобраћајних 
незгода 0,000 17.000,000 16.800,000 16.700,000 0 0 0
Смањење броја саобраћајних 
незгода са настрадалим 
лицима 0,000 4.600,000 4.550,000 4.500,000 0 0 0

Смањење броја саобраћајних 
незгода са погинулим лицима 0,000 94,000 93,000 92,000 0 0 0

07010004

Јавни градски и 
приградски превоз 
путника

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ 
ПРЕВОЗ  Максимална могућа 

покривеност корисника и 
територије услугама јавног 
превоза

Проценат покривености 
грађана услугом  јавног 
превоза (број грађана који 
живе у насељима где постоји 
организован јавни превоз 
односу на укупни број 
грађана у граду/општини) 97,000 97,000 97,000 97,000 24.457.238.000 1.500.000.000 25.957.238.000
Проценат покривености 
територије услугом јавног 
превоза (мерено кроз број 
насеља у односу на укупан 
број насеља) 97,000 97,000 97,000 97,000 0 0 0

 Адекватан квалитет 
пружених услуга јавног 
превоза

Број полазака радним данима 
на дневној бази у току сезоне 
(септембар - јун) ITS1+ИТС2 27.364,000 27.364,000 27.364,000 27.364,000 0 0 0

Број полазака радним данима 
на дневној бази ван сезоне 
(јул - август) ИТС1+ИТС2 22.871,000 22.871,000 22.871,000 22.871,000 0 0 0
Просечна старост возила 
јавног превоза ИТС1 - ГСП 
Београд 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0
Просечна старост возила 
јавног превоза ИТС1-
уговорени превозници 4,000 4,000 4,000 4,000 0 0 0
Просечна старост возила 
јавног превоза ИТС2 9,000 9,000 9,000 9,000 0 0 0

 Ефикасно и рационално 
спровођење јавног превоза 
и минималан негативан 
утицај на животну средину

Просечан број превезених 
путника на дневном нивоу у 
јавном превозу  у току године 2.500.000,000 2.510.000,000 2.510.000,000 2.510.000,000 0 0 0
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Проценат возила која користе 
обновљиве изворе изражено 
у процентима 18,000 18,000 20,000 20,000 0 0 0

Проценат аутобуса у возном 
парку који имају ЕУРО4 
моторе (прозводили су се од 
2005 - 2008 године) или 
старији од тога изражено у 
процентима 23,000 16,000 12,000 10,000 0 0 0

07010004

Јавни градски и 
приградски превоз 
путника

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ 
ПРЕВОЗ  Максимална могућа 

покривеност корисника и 
територије услугама јавног 
превоза

Проценат покривености 
грађана услугом  јавног 
превоза (број грађана који 
живе у насељима где постоји 
организован јавни превоз 
односу на укупни број 
грађана у граду/општини) 3,000 4,000 4,000 4,000 1.556.500.000 0 1.556.500.000

 Адекватан квалитет 
пружених услуга јавног 
превоза

Укупан број притужби 
грађана на квалитет и 
редовност пружене услуге  
јавног превоза 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Број полазака радним данима 
на дневној бази у току сезоне 
(септембар - јун) ITS1+ИТС2 210,000 315,000 315,000 315,000 0 0 0

Број полазака радним данима 
на дневној бази ван сезоне 
(јул - август) ИТС1+ИТС2 210,000 315,000 315,000 315,000 0 0 0
Просечна старост возила 28,000 28,000 12,000 12,000 0 0 0

 Ефикасно и рационално 
спровођење јавног превоза 
и минималан негативан 
утицај на животну средину

Проценат возила која користе 
обновљиве изворе изражено 
у процентима 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0

07010500
Ауто - такси превоз 
путника

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ 
ПРЕВОЗ

 Обезбеђивање услова за 
пружање квалитетне 
услуге такси превоза

Број издатих исправа за 
обављање такси превоза 17.000,000 17.000,000 17.000,000 17.000,000 48.762.000 0 48.762.000

Укупан број притужби 
грађана на пружање услуга 
ауто такси превоза путника 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Просечан број становника по 
једном такси возилу (на 
територији или насељу у ком 
је организована услуга) 250,000 250,000 250,000 270,000 0 0 0
Просечна старост возила 12,000 12,000 12,000 12,000 0 0 0
Број уређених такси 
стајалишта 165,000 165,000 170,000 175,000 0 0 0
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 Обезбеђивање услова за 
пружање квалитетне 
услуге такси превоза Број издатих уверења 7.000,000 7.000,000 7.000,000 7.000,000 0 0 0

Број издатих ваучера на 
аеродрому Никола Тесла 115.000,000 115.000,000 120.000,000 170.000,000 0 0 0

07010501

Административна 
подршка пројектима 
путне инфраструктуре

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Одржавање квалитета 
улица кроз реконструкцију 
и редовно одржавање 
асфалтног покривача

Израда Главног грађевинског 
пројекта реконструкције 
изражено у процентима 0,000 40,000 60,000 0,000 0 10.600.000 10.600.000

07011002

Реконструкција Улице 
војводе Степе од 
Аутокоманде до 
окретнице на Бањици

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Одржавање квалитета 
улица кроз реконструкцију 
и редовно одржавање 
асфалтног покривача

Број километара санираних 
и/или реконструисаних улица 
изражено у процентима 0,000 0,000 0,000 0,000 666.000 0 666.000

07011004
Реконструкција 
Рузвелтове улице

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Одржавање квалитета 
улица кроз реконструкцију 
и редовно одржавање 
асфалтног покривача,, ,, ,,

Израда Главног грађевинског 
пројекта реконструкције 
1.650м изражено у 
процентима 0,000 0,000 0,000 0,000 12.841.148 25.474.116 38.315.264

Број километара санираних 
и/или реконструисаних улица 
изражено у процентима 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

07011005

Реконструкција Булевар 
Ослобођења са 
уређењем Трга Славија

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Одржавање квалитета 
улица кроз реконструкцију 
и редовно одржавање 
асфалтног покривача

Израда Главног грађевинског 
пројекта реконструкције 
изражено у процентима 0,000 0,000 0,000 0,000 22.928.705 100.500.285 123.428.990

Број километара санираних 
и/или реконструисаних улица 
изражено у процентима 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

07011007
Набавка трамваја за ГСП 
Београд

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Модернизација 
трамвајског саобраћаја Набавка нових 30 трамваја 0,000 0,000 0,000 0,000 2.648.080 11.740.400 14.388.480

07011008
Саобраћајни мастер 
план (Смарт план)

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Развој локалне заједнице 
у складу са усвојеном 
стратегијом развоја

Усвојена стратегија развоја 
локалне заједнице 0,000 0,000 0,000 0,000 1.192.006 0 1.192.006

Број новорегистрованих 
пољопривредних газдинстава 
на годишњем нивоу 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Опремање и одржавање 
саобраћајне сигнализације 
на путевима и улицама

"""Број поправљених и 
новопостављених 
саобраћајних знакова и 
семафора 

""" 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
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Дужина хоризонталне 
саобраћајне сигнализације (у 
км) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Оптимална покривеност 
корисника и територије 
услугама паркинг сервиса

"""Проценат покривености 
улица у насељима у којима су 
паркинг места обележена 
(број улица са обележеним 
паркинг местима у односу на 
укупан број улица у главним 
насељима)

""" 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број паркинг места у којима 
постоји зонско паркирање (са 
плаћањем и одређеним 
периодом паркирања у току 
дана) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број обележених паркинг 
места (на улици и у 
гаражама), укупно са и без 
одређених зона 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

07011009

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Одржавање и 
модернизација квалитета 
улица кроз реконструкцију 
и редовно одржавање 
асфалтног покривача

Израда Главног грађевинског 
пројекта реконструкције 
Краљице Марије, 27 март, 
Џорџа Вашингтона и Цара 
Душана дужине 3 км 
изражено у процентима 100,000 0,000 0,000 0,000 575.317.876 2.258.462.500 2.833.780.376

Број километара санираних 
и/или реконструисаних улица 
изражено у процентима 0,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0

07011015

Провера могућности 
изградње на локацији 
града Београда

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Прибављање аката која се 
односе на планирање и 
проверу могућности 
изградње на локацији,, ,, ,,

 Број прикупљених и 
анализираних података 0,000 0,000 0,000 0,000 19.032.026 0 19.032.026

07011016

Реконструкција и 
изградња улице Кнеза 
Милоша са изградњом 
подземне гараже

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Решавање проблема 
паркирања и побољшање 
услова одвијања 
саобраћаја и нивоа 
квалитета услуге ,, ,, ,,

Број километара санираних 
и/или реконструисаних улица 
изражено у процентима 20,000 100,000 0,000 0,000 29.765.400 113.777.000 143.542.400
Број новоизграђених и 
обележених паркинг места на 
јавним површинама и у 
јавним гаражама 20,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0
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07011017
Реконструкција Трга 
Николе Пашића

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Повећање безбедности 
пешака, модернизација и 
лакше одржавање

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 50,000 50,000 0,000 0,000 510.000 49.970.000 50.480.000

07011018

Уређење и поплочавање 
отворених јавних 
простора

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Повећање безбедности 
пешака, модернизација и 
лакше одржавање

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 100,000 0,000 0,000 0,000 1.610.000 415.835.000 417.445.000

07011019
Реконструкција Главне 
улице у Земуну

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Одржавање квалитета 
улица кроз реконструкцију 
и редовно одржавање 
асфалтног покривача

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 50,000 50,000 0,000 0,000 110.000 19.264.000 19.374.000

07011021
Реконструкција Кеј 
Ослобођења

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Одржавање квалитета 
улица кроз реконструкцију 
и редовно одржавање 
асфалтног покривача

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 50,000 50,000 0,000 0,000 110.000 14.358.000 14.468.000

07011022

Реконструкција 
Београдске улице и 
Старине Новака

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Одржавање квалитета 
улица кроз реконструкцију 
и редовно одржавање 
асфалтног покривача

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 50,000 50,000 0,000 0,000 110.000 21.887.600 21.997.600

07011023

Реконструкција  улице 
Тадеуша Кошћушка и 
Париске  улице

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Одржавање квалитета 
улица кроз реконструкцију 
и редовно одржавање 
асфалтног покривача

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 50,000 50,000 0,000 0,000 110.000 23.354.000 23.464.000

07011024

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Одржавање квалитета 
улица кроз реконструкцију 
и редовно одржавање 
асфалтног покривача

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 50,000 50,000 0,000 0,000 110.000 73.265.000 73.375.000

07011027

Реконструкција улица у 
ужем центру Земуна 
(Прерадовићева, 
Косовска, Петра 
Зрињског, Беградска, 
Давидовићева, Др Петра 
Марковића)

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Одржавање квалитета 
улица кроз реконструкцију 
и редовно одржавање 
асфалтног покривача

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 10,000 90,000 0,000 0,000 0 20.402.000 20.402.000

07011028

Набавка и монтажа 
стајалишних 
надстрешница  2018-
2020

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ 
ПРЕВОЗ  Повећање нивоа комфора 

на стајалиштима ЈГПП Постављене надстрешнице 0,000 150,000 78,000 0,000 37.500.000 0 37.500.000

0901

Програм 11 - 
Социјална и дечја 
заштита 0901

Програм 11 - Социјална 
и дечја заштита

 Повећање доступности 
права и услуга социјалне 
заштите

Проценат корисника мера и 
услуга социјалне и дечје 
заштите који се финансирају 
из буџета града/општине у 
односу на број становника 1,000 2,000 2,000 1,000 4.310.740.850 347.253.753 4.657.994.603
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Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности / 

пројекта

Назив програмске 
активности/пројекта Назив буџетског корисника Циљ Индикатор Вредност у базној 

години 2018

Вредност у 
текућој години 

2019

Вредност у 
наредној 

години 2020

Вредност у 
наредној 

години 2021
План извор 01 Средства из 

осталих извора Укупна средства

Проценат корисника 
финансијске подршке и 
подршке у натури у односу на 
укупан број корисника 
социјалне и дечје заштите 63,000 60,000 59,000 58,000 0 0 0
Проценат корисника 
локалних социјалних услуга у 
односу на укупан број 
корисника социјалне и дечје 
заштите 22,000 26,000 27,000 28,000 0 0 0

 Унапређење квалитета 
услуга социјалне заштите

Удео корисника 
лиценцираних услуга у 
укупном броју корисника 
услуга 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0

Број услуга финансираних из 
буџета града које пружају 
лиценциране организације 
цивилног друштва 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0 0

Број услуга финансираних из 
буџета града које пружају 
лиценцирани пружаоци 
услуга јавног сектора 7,000 9,000 9,000 9,000 0 0 0

 Повећање доступности 
права и механизама 
социјалне заштите за жене 
у локлној заједнице

Број услуга намењених 
женама са искуством насиља 
у породици или у 
партнерском односу 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0

Удео средстава намењених 
женама са искуством насиља 
у породици или у 
партнерском односу у односу 
на укупан износ средстава за 
социјалне услуге у заједници 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0

09010001
Једнократне помоћи и 
други облици помоћи

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 Унапређење заштите 
сиромашних

Број корисника једнократне 
новчане помоћи у односу на 
укупан број грађана 1.290,000 1.290,000 1.250,000 1.200,000 15.975.000 0 15.975.000
Број грађана - корисника 
других мера материјалне 
подршке (нпр. набавка огрева 
и сл.) у односу на укупан број 
грађана 125,000 125,000 122,000 120,000 0 0 0

09010001
Једнократне помоћи и 
други облици помоћи

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ  Унапређење заштите 

сиромашних

Број корисника који су 
остварили право на 
стипендије(ученичке и 
студентске) 500,000 450,000 450,000 450,000 102.300.000 0 102.300.000
Број једнородитељских 
породица које су оствариле 
право на новчану помоћ 1.469,000 1.400,000 1.350,000 1.300,000 0 0 0
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Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности / 

пројекта

Назив програмске 
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наредној 
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Вредност у 
наредној 

години 2021
План извор 01 Средства из 

осталих извора Укупна средства

Број породица 3,4,5 шесторки 
и дуплих близанаца које су 
оствариле право на новчану 
помоћ 91,000 91,000 94,000 96,000 0 0 0

09010001
Једнократне помоћи и 
други облици помоћи

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 Унапређење заштите 
сиромашних

Брoj збринутих пoрoдицa ИРЛ 
и избeглицa 43,000 25,000 25,000 25,000 2.120.196.519 195.000.000 2.315.196.519

Број грађана који добијају 
новчане накнаде и помоћ у 
натури у складу са Одлуком о 
социјалној заштити 12.500,000 12.000,000 11.800,000 11.600,000 0 0 0

Број корисника једнократних 
и интервентних новчаних 
помоћи 13.100,000 13.000,000 12.600,000 12.200,000 0 0 0
Број грађана - корисника 
субвенција комуналних 
услуга 60.000,000 60.000,000 59.000,000 58.000,000 0 0 0
Број корисника старијих од 65 
година који су остварили 
право на једнократну новчану 
помоћ 796,000 796,000 796,000 796,000 0 0 0

09010001
Једнократне помоћи и 
други облици помоћи

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 Побољшање социјално-
економских услова живота 
грађана који припадају 
посебно осетљивим 
социјалним групама (Роми, 
избегли, ИРЛ, повратници 
по Споразуму о 
реадмисији,...)

Број ромских породица 
којима је пружена подршка у 
економском оснаживању 100,000 93,000 78,000 73,000 22.671.400 0 22.671.400

09010002

Породични и домски 
смештај, прихватилишта 
и друге врсте смештаја

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ  Обезбеђење услуге 

смештаја

Број корисника услуге 
смештаја у Прихватилишту за 
жене и децу жртве насиља у 
породици 130,000 126,000 122,000 118,000 86.444.210 0 86.444.210
Број корисника услуге 
смештаја у Центру за 
заштиту одојчади, деце и 
омладине 67,000 65,000 65,000 65,000 0 0 0

09010002

Породични и домски 
смештај, прихватилишта 
и друге врсте смештаја

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ  Обезбеђење услуге 

смештаја

Број корисника услуга 
смештаја у прихватилиште за 
децу и свратиште 0,000 600,000 580,000 560,000 40.000.000 0 40.000.000
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План извор 01 Средства из 

осталих извора Укупна средства

09010002

Породични и домски 
смештај, прихватилишта 
и друге врсте смештаја

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ

 Обезбеђивање 
привременог смештаја, 
задовољавање основних 
потреба, и пружање 
временски ограничене 
услуге интервенција 
појединцима у кризним 
ситуацијама.

Број корисника услуга 
смештаја прихватилишта 250,000 250,000 245,000 240,000 81.923.010 5.300.000 87.223.010

09010003
Дневне услуге у 
заједници

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 Подстицање развоја 
разноврсних социјалних 
услуга у заједници и 
укључивање у сферу 
пружања услуга што више 
различитих социјалних 
актера

Број удружења / 
хуманитарних организација 
које добијају средства из 
буџета ЛС 8,000 10,000 12,000 12,000 18.000.000 0 18.000.000

09010003
Дневне услуге у 
заједници

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 Подстицање развоја 
разноврсних социјалних 
услуга у заједници и 
укључивање у сферу 
пружања услуга што више 
различитих социјалних 
актера

Број удружења / 
хуманитарних организација 
које добијају средства из 
буџета ЛС 46,000 50,000 55,000 60,000 76.650.000 0 76.650.000

 Интеграција жена и 
мушкараца ОСИ у 
друштвене токове

Број активних чланова 
удружења-жене 3.550,000 3.550,000 3.550,000 3.550,000 0 0 0
Број активних чланова 
удружења-мушкарци 3.401,000 3.401,000 3.401,000 3.401,000 0 0 0

09010004

Саветодавно-терапијске 
и социјално-едукативне 
услуге

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ

 Подршка развоју мреже 
ванинституционалне 
услуге социјалне заштите 
предвиђене Одлуком о 
социјалној заштити и 
Закону о социјалној 
заштити Број корисника услуга 70,000 150,000 200,000 250,000 12.815.000 0 12.815.000

09010006
Подршка деци и 
породици са децом

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 Унапређење популационе 
политике

Број породиља којима је 
пружена материјална 
подршка 17.000,000 18.000,000 18.500,000 19.000,000 1.050.906.000 123.600.000 1.174.506.000

 Унапређење услуга 
социјалне заштите за децу 
и породицу

Број корисника усуге лични 
пратилац детета 350,000 400,000 440,000 480,000 0 0 0

Број корисника услуге 
Дневног боравка за децу и 
младе са сметњама у развоју 620,000 620,000 630,000 660,000 0 0 0

09010008
Подршка особама са 
инвалидитетом

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 Обезбеђивање услуга 
социјалне заштите за 
старије и ,, одрасле са 
инвалидитетом,,,,,, ,,

Број корисника услуге 
персонална асистенција 55,000 70,000 80,000 90,000 649.251.211 0 649.251.211
Број корисника услуге 
превоза особа са 
инвалидитетом 200,000 220,000 230,000 240,000 0 0 0
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Број корисника услуге помоћ 
у кући 2.600,000 2.600,000 2.700,000 2.800,000 0 0 0

09010500

Административна 
подршка пројектима 
социјалне и дечје 
заштите

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ  обезбеђивање пројектно-

техничке документације
Број израђених пројектно-
техничких документација 0,000 1,000 0,000 0,000 0 4.120.000 4.120.000

09011002 Студентске стипендије

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ 
ЗАШТИТУ

 Побољшање социјално-
економских услова живота 
студената

Број студената којима је 
пружена економска подршка 122,000 125,000 0,000 0,000 25.000.000 0 25.000.000

09011004

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 100,000 100,000 0,000 0,000 24.500 19.233.753 19.258.253

09011005

Испитивање и 
отклањање недостатака - 
Објекат "Предах плус"

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ  Извршење планиране 

динамике реализације Динамички план 100,000 100,000 0,000 0,000 8.584.000 0 8.584.000

1101

Програм 01 - 
Становање, 
урбанизам и 
просторно 
планирање 1101

Програм 01 - Становање, 
урбанизам и просторно 
планирање

 Просторни развој у складу 
са плановима ,,

Проценат покривености 
територије урбанистичком 
планском документацијом 63,000 65,000 0,000 0,000 4.822.465.163 4.885.221.380 9.707.686.543
Проценат грађевинског 
земљишта потпуно 
опремљеног комуналном 
инфраструктуром 45,000 50,000 0,000 0,000 0 0 0

11010001
Просторно и 
урбанистичко планирање

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
УРБАНИЗАМ И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

 Израда планске и 
урбанистичко-техничке 
документације

Усвојен просторни план 
града/општине 0,000 0,000 0,000 0,000 8.000.000 0 8.000.000
Усвојен генерални 
урбанистички план 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број усвојених планова 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Ефикасно 
администрирање захтева 
за издавање грађевинских 
дозвола (ефикасно 
издавање грађевинских 
дозвола)

Проценат издатих 
грађевинских дозвола у 
односу на број поднесених 
захтева изражено у 
процентима 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Просечно потребно време за 
издавање грађевинских 
дозвола (у данима, од дана 
када је поднета комплетна 
документација) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

11010003

Управљање 
грађевинским 
земљиштем

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Стављање у функцију 
грађевинског земљишта

Број локација комунално 
опремљеног земљишта 100,000 100,000 0,000 0,000 3.601.619.663 4.404.522.593 8.006.142.256
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11010003

Управљање 
грађевинским 
земљиштем

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИМОВИНСКE И ПРАВНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Стављање у функцију 
грађевинског земљишта

Број локација комунално 
опремљеног земљишта 129,000 0,000 0,000 0,000 35.000.000 30.000.000 65.000.000

11010500 Одржавање зграда

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Број објеката на којима је 
рестаурирана фасада

Број објеката на којима је 
рестаурирана фасада 49,000 50,000 0,000 0,000 1.139.200.000 285.000.000 1.424.200.000

 Праћење одржавања 
стамбених зграда и 
спречавање настанка 
штетних последица.

Број представки које се 
односе на одржавање 
стамбених зграда 200,000 150,000 0,000 0,000 0 0 0
Број стамбених зграда на 
којима је спречен настанак 
штете 15,000 20,000 0,000 0,000 0 0 0

11010501

Означавање назива 
улица, тргова и зграда 
кућним бројевима

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Означавање 300 улица 
ради несметаног 
функционисања теренских 
служби (Служба хитне 
помоћи, Ватрогасна 
служба, МУП, БВК, ЕДБ, 
ПТТ и остали) и 
оријентација становника и 
посетиоца града Београда 
на територији 10 градских 
општина

Број постављених табли са 
називима улица 249,000 199,000 0,000 0,000 37.000.000 0 37.000.000
Број постављених табли са 
кућним бројевима 2.574,000 2.792,000 0,000 0,000 0 0 0
Број недостајућих и 
оштећених табли 120,000 98,000 0,000 0,000 0 0 0

11011010

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Исплата задржаног дела 
окончане ситуације

Исплата задржаног дела 
окончане ситуације 0,000 100,000 0,000 0,000 3.000 9.739.160 9.742.160

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 100,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

0,000 0,000 0,000 0,000 0 18.529.000 18.529.000
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11011013

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ  Извршење планиране 

динамике израде техничке 
документације

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 0,000 100,000 0,000 0,000 0 2.000 2.000

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

0,000 0,000 0,000 0,000 0 14.992.000 14.992.000

11011016

Изградња стамбеног 
комплекса на локацији 
1.7 у насељу Камендин

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 25,000 100,000 0,000 0,000 64.000 58.338.627 58.402.627

11011018

Изградња стамбеног 
комплекса социјалног 
становања у насељу 
Овча

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике израде техничке 
документације

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 1,000 0,000 100,000 0,000 77.500 64.098.000 64.175.500

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 100,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0

11011035 Поправимо заједно

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Побољшање и очување 
стамбеног фонда града

Број стамбених зграда на 
којима су радови изведени 13,000 13,000 0,000 0,000 1.001.000 0 1.001.000

11011036

Формирање јединствене 
евиденције стамбеног 
фонда на територији 
града Београда

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Успостављање базе 
података стамбеног фонда 
града Београда за око 
35000 зграда

Дефинисани модули регистра 
евиденције стамбеног фонда 2,000 1,000 0,000 0,000 500.000 0 500.000

Учешће у радним телима за 
израду подзаконских аката 
везано за успостављање 
базе података 1,000 1,000 0,000 0,000 0 0 0

1102

Програм 02 - 
Комуналне 
делатности 1102

Програм 02 - Комуналне 
делатности

 Повећање покривеност 
насеља и територије 
рационалним јавним 
осветљењем

Дужина улица и 
саобраћајница (км) које су 
покривене јавним 
осветљењем у односу на 
укупну дужину улица и 
саобраћајница 100,000 100,000 0,000 0,000 5.258.038.617 3.736.128.647 8.994.167.264
Укупна количина потрошене 
електричне енергије 
(годишње) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
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 Адекватан квалитет 
пружених услуга уз 
рационално спровођење 
даљинског грејања

Просечна цена грејања по 
утрошеној топлотној енергији 100,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Однос произведене и 
испоручене топлотне 
енергије 100,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Проценат корисника код којих 
се обрачун врши по 
утрошеној топлотној енергији 100,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Повећање покривеност 
територије комуналним 
делатностима одржавања 
јавних зелених површина, 
одржавања чистоће на 
површинама јавне намене 
и зоохигијене

Број м2 јавних зелених 
површина на којима се 
уређује и одржава зеленило у 
односу на укупан број м2 
јавних зелених површина 100,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Број м2 површина јавне 
намене где се одржава 
чистоћа у односу на укупан 
број м2 јавне намене 100,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Број м2 територије покривен 
услугом зоохигијене у односу 
на укупан број м2 територије 100,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Повећање покривености 
корисника и територије 
квалитетним услугама 
водоснабдевања

Проценат домаћинстава 
обухваћених услугом у 
односу на укупан број 
домаћинстава 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број насељeних места 
обухваћених услугама у 
односу на укупан број 
насеља 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број неисправних узорака 
воде у односу на укупан број 
анализираних узорака 
(физичко-хемијских и 
микробиолошких 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Рационално снабдевање 
водом за пиће

Специфична потрошња воде 
(литар/становник/дан) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Степен физичких губитака у 
мрежи (%) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Цена воде по м3 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
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11020001
Управљање/одржавање 
јавним осветљењем

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЕНЕРГЕТИКУ  Адекватно управљање 

јавним осветљењем

Укупан број интервенција по 
поднетим иницијативама 
грађана за замену светиљки 
кад престану да раде 1.300,000 1.400,000 0,000 0,000 2.146.828.725 900.000.000 3.046.828.725

11020002
Одржавање јавних 
зелених површина

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Динамика уређења јавних 
зелених површина 0,000 0,000 0,000 0,000 1.102.602.000 1.772.000.000 2.874.602.000

11020003

Одржавање чистоће на 
површинама јавне 
намене

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Максимална могућа 
покривеност насеља и 
територије услугама 
одржавања чистоће јавних 
површина

Покривеност територије 
услугама одржавања чистоће 
јавних површина за чишћење 
у м2 0,000 0,000 0,000 0,000 889.776.353 918.226.647 1.808.003.000
Покривеност територије 
услугама одржавања чистоће 
јавних површина за прање у 
м2 14.446.507,000 14.605.116,000 0,000 0,000 0 0 0

11020003

Одржавање чистоће на 
површинама јавне 
намене

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ 0,000 0,000 0,000 0,000 222.931.875 0 222.931.875

11020004 Зоохигијена

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Унапређење заштите од 
заразних и других болести 
које преносе животиње

"Повећање покривености 
територије комуналним 
делатностима одржавања 
јавних зелених површина, 
одржав 40,000 50,000 0,000 0,000 568.100.000 0 568.100.000

Висина накнаде штете за 
уједе паса и мачака луталица 70.000.000,000 70.000.000,000 0,000 0,000 0 0 0

11020005
Уређивање, одржавање 
и коришћење пијаца

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ 0,000 0,000 0,000 0,000 2.000 0 2.000

11020007

Производња и 
дистрибуција топлотне 
енергије

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЕНЕРГЕТИКУ

 Оптимална покривеност 
корисника и територије 
услугама даљинског 
грејања и развој 
дистрибутивног система

Степен покривености 
корисника услугом  
даљинског грејања (број 
услужених домаћинстава у 
односу на укупни број 
домаћинстава у 
граду/општини) изражено у 
процентима 52,000 54,000 0,000 0,000 500.000 0 500.000

11020008

Управљање и 
снабдевање водом за 
пиће

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Адекватан квалитет 
пружених услуга 
водоснабдевања

Број кварова по км водоводне 
мреже 4,000 4,000 0,000 0,000 66.369.664 0 66.369.664

11021034
Набавка и уградња 
јарбола са заставама

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Изврсење планиране 
динамике реализације Динамички план 10,000 100,000 0,000 0,000 260.928.000 145.902.000 406.830.000

1201

Програм 13 - Развој 
културе и 
информисања 1201

Програм 13 - Развој 
културе и информисања

 Подстицање развоја 
културе

Број грађана у граду/општини 
у односу на укупан број 
установа културе 0,000 0,000 0,000 0,000 3.414.642.320 1.675.803.916 5.090.446.236
Укупан број посетилаца на 
свим културним догађајима 
који су одржани 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
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Укупан број чланова 
удружења грађана из области 
културе 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Остваривање јавног 
интереса из обласи 
информисања

Број сати произведених и 
емитованих ТВ и радио 
садржаја који доприносе 
остварењу општег интереса 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

12010001

Функционисање 
локалних установа 
културе

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
БЕОГРАД

 Унапређење ефикасности 
установа културе

Проценат учешће сопствених 
прихода у буџету установа 
културе 32,000 0,000 0,000 0,000 2.020.498.626 439.322.407 2.459.821.033

 Обезбеђење редовног 
функционисања установа 
културе

Број запослених у 
установама културе у односу 
на укупан број запослених у 
ЈЛС 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Број запослених у 
установама културе у односу 
на родну равноправност 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

12010002

Јачање културне 
продукције и уметничког 
стваралаштва

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

 Подстицање пројеката 
уметничког стваралаштва, 
заштите културних добара 
и библиотекарства, 
подршка самосталним 
уметницима

Проценат издвојених 
средстава за финансирање и 
суфинансирање пројеката у 
култури у односу на укупан 
буџет за културу 4,000 0,000 0,000 0,000 254.600.000 591.000.000 845.600.000

 Унапређење 
разноврсности културне 
понуде

Проценат издвојених 
средстава за самосталне 
уметнике у односу на укупан 
буџет за кулуру 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Подстицање пројеката који 
стимулису родну 
равноправност

Процeнат издвајање 
средстава за финансирање и 
суфинансирање пројеката у 
култури на укупан буџет који 
стимулишу родну 
равноправност 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Проценат издвојених 
средстава за финансирање и 
суфинансирање пројеката у 
култури у односу на индекс 
родне равоправности 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Унапређење 
разноврсности културне 
понуде у односу на родну 
равноправност

Број пројеката удружење 
грађана подржана од стране 
града у односу на индекс 
родне равноправности 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
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12010002

Јачање културне 
продукције и уметничког 
стваралаштва

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
БЕОГРАД  Повећање интересовања 

грађана за развој културе
Број програма у 
библиотекама 4.000,000 0,000 0,000 0,000 417.602.866 311.168.500 728.771.366
Број одиграних представа у 
позориштима 3.000,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број изложби у галеријским 
просторима 140,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број одржаних концерата 210,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Проценат издвојених 
средстава за финансирање и 
суфинансирање пројеката у 
култури у односу на индекс 
родне равоправности 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

12010003

Унапређење система 
очувања и 
представљања културно-
историјског наслеђа

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ

0,000 0,000 0,000 0,000 228.000.000 0 228.000.000

12010004

Остваривање и 
унапређивање јавног 
интереса  у области 
јавног информисања

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ

 Повећана понуда 
квалитетних медијских 
садржаја из области 
друштвеног живота 
локалне заједнице

Број програмских садржаја 
подржаних на конкурисма 
јавног информисања 43,000 40,000 35,000 0,000 225.368.500 0 225.368.500
Број различитих тематских 
типова програма за боље 
информисање 10,000 11,000 10,000 0,000 0 0 0

 Повећана понуда 
квалитетних медијских 
садржаја усмерених ка 
побољшању положаја и 
равноправности друштва

Програмски садржаји 
усмерени ка равноправности 
жена 3,000 3,000 3,000 0,000 0 0 0

Програмски садржаји 
усмерени ка равноправности 
мушкараца 3,000 3,000 3,000 0,000 0 0 0

12010500

Административна 
подршка пројектима 
културе

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 обезбеђивање пројектно-
техничке документације

Број израђених пројектно-
техничких документација 0,000 2,000 4,000 1,000 3.600.000 50.630.000 54.230.000

 успешно спроведен 
конкурс Добијено Идејно решење 0,000 1,000 0,000 0,000 0 0 0

12011001 Манифестације

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
БЕОГРАД

 Представљање и 
афирмација домаћег и 
иностраног уметничког 
стваралаштва, којом се 
обогаћује културна понуда 
града Београда

Број посетилаца 
манифестације 430.000,000 0,000 0,000 0,000 220.158.508 129.509.093 349.667.601
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Број реализованих програма 
у оквиру манифестација 1.550,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

12011008

Уградња теретног лифта 
и система за 
климатизацију и 
вентилацију објеката 
БИТЕФ ТЕАТРА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике израде техничке 
документације

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 60,000 100,000 0,000 0,000 2.085.600 0 2.085.600

12011013

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике израде техничке 
документације

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 10,000 90,000 100,000 0,000 30.128.940 0 30.128.940

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 100,000 100,000 0,000 0,000 0 0 0

12011014

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 50,000 100,000 0,000 0,000 112.000 154.173.916 154.285.916

12011016

Реконструкција 
Централне куле на 
Старом сајмишту

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике израде техничке 
документације

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 50,000 100,000 0,000 0,000 4.837.280 0 4.837.280

12011021

Реконструкција, санација 
и адаптација објекта 
Позоришта „Бошко Буха“

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике израде техничке 
документације

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 50,000 0,000 100,000 0,000 7.327.000 0 7.327.000

12011027

Реконструкција и 
адаптација објекта 
Музеја града Београда - 
Музеја Младеновца

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

0,000 0,000 0,000 0,000 323.000 0 323.000

1301
Програм 14 - Развој 
спорта и омладине 1301

Програм 14 - Развој 
спорта и омладине

 Обезбеђење услова за 
бављење спортом свих 
грађана и грађанки 
града/општине

Број спортских организација 
преко којих се остварује јавни 
интерес у области спорта 0,000 0,000 0,000 0,000 1.207.101.294 15.908.000 1.223.009.294
Број чланова спортских 
организација и удружења 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Број жена чланова спортских 
организација и удружења 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број спроведених акција, 
програма и пројеката који 
подржавају активно и 
рекреативно бављење 
спортом 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
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 Активно партнерство 
субјеката омладинске 
политике у развоју 
омладинске политике и 
спровођењу омладинских 
активности, као и у развоју 
и спровођењу локалних 
политика које се тиче 
младих

% укључених младих у 
омладинске програме / 
пројекте у односу на укупан 
број младих у локалној 
заједници 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Број институција и 
организација са којима је 
остварено партнерство путем 
споразума о сарадњи 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Регистрован број волонтера 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

13010001

Подршка локалним 
спортским 
организацијама, 
удружењима и савезима

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

 Обезбеђивање услова за 
рад и унапређење 
капацитета спортских 
установа преко којих се 
остварује јавни интерес у 
области спорта у 
граду/општини

Број посебних програма 
спортских организација, 
финансираних од стране 
града/општине 220,000 170,000 230,000 0,000 698.047.224 0 698.047.224
Број годишњих програма 
спортских организација 
финансираних од стране 
града/општине 225,000 230,000 235,000 0,000 0 0 0

 Повећан број 
рекреативних активности  ,,

Број програма којима се 
реализују активности из 
рекреативног спорта 5,000 5,000 5,000 0,000 0 0 0
Број програма за вежбање 
старих особа и особа са 
инвалидитетом 2,000 2,000 2,000 0,000 0 0 0

 Повећан број жена у 
спорту

Број спортских клубова који 
имају регистроване 
спортисткиње 130,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број спортских стручњака - 
жена 17,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

13010002
Подршка предшколском 
и школском спорту

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

 Унапређење предшколског 
и школског спорта,,

Број програма којима се 
реализују активности 
школског спорта 13,000 13,000 13,000 0,000 88.000.000 0 88.000.000

Број деце укључен у спортске 
активности у односу на 
укупан број школске деце 100.000,000 25,000 26,000 0,000 0 0 0

13010004

Функционисање 
локалних спортских 
установа

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

 Обезбеђење услова за 
рад установа из области 
спорта

Број програма које реализују 
установе из области спорта 140,000 150,000 160,000 0,000 269.240.000 0 269.240.000
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Број спортских организација 
које користе услуге установе 
из области спорта 145,000 150,000 155,000 0,000 0 0 0

13010005
Спровођење омладинске 
политике

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

 Подршка активном 
укључивању младих у 
различите друштвене 
активности

Број понуђених програмских 
садржаја 187,000 189,000 191,000 0,000 65.000.000 0 65.000.000

Број младих корисника услуга 
мера омладинске политике 4.620,000 4.700,000 4.750,000 0,000 0 0 0

13010005
Спровођење омладинске 
политике

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

 Успостављени 
институционални услови у 
граду/општини за подршку 
активном укључивању 
младих, подршку 
различитим друштвеним 
активностима младих и 
креативном испољавању 
њихових потреба

 Број корисника услуга КЗМ 
(разврстан по  полу) 5.600,000 5.700,000 5.800,000 0,000 56.414.070 0 56.414.070

Број организованих 
активности и финансираних 
пројеката КЗМ 150,000 170,000 180,000 0,000 0 0 0

 Унапређена запошљивост 
младих

Број младих који је прошао 
обуку предузетништва 600,000 700,000 750,000 0,000 0 0 0
Проценат младих који се 
одлучио да покрене 
сопствени бизнис изражено у 
процентима 12,000 15,000 20,000 0,000 0 0 0
Број успешно основаних 
предузећа младих 30,000 35,000 37,000 0,000 0 0 0

 Побољшано 
информисање младих

Број брошура намењених 
информисању младих 12,000 15,000 17,000 0,000 0 0 0
Број вести и информација 
пружених кроз канале 
информисања КЗМ-а(веб 
сајт, фејсбук страница, 
твитер, мејлинг листа..) 1.000,000 1.000,000 1.000,000 0,000 0 0 0

13010500

Административна 
подршка пројектима 
спорта

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 обезбеђивање пројектно-
техничке документације

Број израђених пројектно-
техничких документација 0,000 1,000 0,000 1,000 7.000.000 5.908.000 12.908.000

 успешно спроведен 
конкурс Добијено Идејно решење 0,000 1,000 0,000 0,000 0 0 0

13011015
Друштвена одговорност 
младих

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ  Унапређење безбедносне 
културе младих

Број кампања и програма који 
доприносе освешћивању 
младих 25,000 30,000 35,000 0,000 1.800.000 0 1.800.000
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Број младих који су прошли 
обуку која доприноси 
освешћењу безбедносне 
културе 310,000 320,000 330,000 0,000 0 0 0

 Креирање и унапређење 
програма неформалног 
образовања прилагођених 
и доступних особама са 
инвалидитетом

Број младих особа са 
инвалидитетом који користи 
програме неформалног 
образовања 55,000 60,000 65,000 0,000 0 0 0

Број младих особа са 
инвалидитетом који учествује 
у креирању програма 10,000 15,000 20,000 0,000 0 0 0

13011017 Тренинг Центар

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

 Унапређени програми који 
младима омогућавају да 
стичу практична знања, 
вештине и компетенције 
које су потребне за 
унапређе запошљивости  Број програма 2,000 3,000 4,000 0,000 600.000 0 600.000

 Број младих који су успешно 
завршили обуку 120,000 150,000 170,000 0,000 0 0 0

13011020 БГ пракса и фондација
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

 Унапређени капацитети и 
развијени програми 
стручне праксе за младе Број пријављених практикана 310,000 320,000 330,000 0,000 21.000.000 0 21.000.000

Број практикатната који 
обављају праксу 300,000 300,000 300,000 0,000 0 0 0
Број институција у којима се 
обавља стручна пракса 45,000 45,000 45,000 0,000 0 0 0
Број жена практиканата на 
пројекту БГ Пракса 155,000 160,000 165,000 0,000 0 0 0

Број мушкараца практиканата 
на пројекту БГ Пракса 155,000 160,000 165,000 0,000 0 0 0

13011026 Заузми став развиј идеју КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 0,000 0,000 0,000 0,000 0 10.000.000 10.000.000

1501

Програм 03 - 
Локални економски 
развој 1501

Програм 03 - Локални 
економски развој

 Повећање запослености 
на територији 
града/општине

Број становника 
града/општине који су 
запослени на новим радним 
местима, а налазили су се на 
евиденцији НСЗ (разврстаних 
по полу и старости) 0,000 0,000 0,000 0,000 108.000.000 0 108.000.000

Број евидентираних 
незапослених лица на 
евиденцији НСЗ (разврстаних 
по полу и старости) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
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 Отварање нових 
предузећа и 
предузетничких радњи на 
територији Града/општине

Број отворених / број 
затворених предузећа 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број отворених/затворених 
предузетничких радњи 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број 
предузетника/предузетница 
по становнику у 
граду/општини у односу на 
просек РС 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Број предузетничких радњи 
активних након прве две 
године од оснивања; 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

15010001

Унапређење привредног 
и инвестиционог 
амбијента

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ

 Унапређење 
административних 
процедура и развој 
адекватних сервиса и 
услуга за пружање 
подршке постојећој 
привреди

Број унапређених процедура 
ради лакшег пословања 
привреде на локалном нивоу 10,000 15,000 0,000 0,000 68.000.000 0 68.000.000
Број предузећа која су 
користила услуге и сервисе 
града у односу на укупан број 
предузећа 25,000 30,000 0,000 0,000 0 0 0

 Развој манифестација из 
области привреде Број полазника 65,000 70,000 75,000 80,000 0 0 0

Број посетилаца 
манифестације 5.500,000 6.000,000 6.500,000 7.000,000 0 0 0

15010002
Мере активне политике 
запошљавања

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ 0,000 0,000 0,000 0,000 40.000.000 0 40.000.000

1502
Програм 04 - Развој 
туризма 1502

Програм 04 - Развој 
туризма

 Повећање прихода од 
туризма

Проценат повећања броја 
ноћења 0,000 0,000 0,000 0,000 282.904.835 787.428.165 1.070.333.000
Проценат повећања укупног 
броја гостију 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Пораст прихода од 
боравишне таксе 20.000.000,000 20.000.000,000 0,000 0,000 0 0 0

 Повећање смештајних 
капацитета туристичке 
понуде

Проценат пораста 
регистрованих пружалаца 
услуга ноћења у 
граду/општини 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број новорегистрованих 
кревета 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

15020001
Управљање развојем 
туризма

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ  Промоција 

категоризованог смештаја

Број регистрованих пружаоца 
услуга смештаја (физичка и 
правна лица) - приватни 
смештај 620,000 650,000 750,000 810,000 47.000.000 20.000.000 67.000.000
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Број категоризованих соба, 
апартмана, кућа и сеоских 
домаћинства 1.300,000 1.400,000 1.600,000 1.800,000 0 0 0
Број кревета у објектима 
категоризованог приватног 
смештаја 3.300,000 3.500,000 3.900,000 4.100,000 0 0 0

 Повећање броја 
манифестација и конгреса 
у Београду

Број организованих 
манифестација 12,000 15,000 17,000 19,000 0 0 0

Приходи од боравишне таксе 294.000.000,000 308.700.000,000 371.000.000,000 398.000.000,000 0 0 0
Број конгреса 8,000 10,000 12,000 14,000 0 0 0

15020001
Управљање развојем 
туризма

УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ 
ТУРИЗМА

 Повећање квалитета 
туристичких услуга које се 
пружају на територији 
града/општине

Број регистрованих 
пружалаца услуга ноћења у 
граду/општини 1.495,000 1.602,000 1.602,000 1.800,000 105.755.000 0 105.755.000

Број уређених и на адекватан 
начин обележених 
(туристичка сигнализација) 
туристичких локалитета у 
граду/општини 45,000 50,000 55,000 60,000 0 0 0
Број категоризованих соба, 
апартмана, кућа и сеоских 
домаћинства 1.300,000 1.400,000 1.400,000 1.500,000 0 0 0

 Повећање 
препознатљивости 
туристичке понуде 
града/општине на циљна 
тржишта

Број учешћа ТОБ-а на 
сајмовима 20,000 22,000 27,000 29,000 0 0 0
Износ буџета за промоцију 
Града 75.881.980,000 75.881.980,000 136.369.000,000 140.000.000,000 0 0 0

 Стварање партнерства и 
сарадње са окружењем

Број туристичких 
организација из региона са 
којима се сарађује 17,000 20,000 24,000 25,000 0 0 0
Број пропагандног 
материјала дистрибуиран 
инфо центрима ТОС-а 300.000,000 350.000,000 400.000,000 450.000,000 0 0 0

15020002
Промоција туристичке 
понуде

УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ 
ТУРИЗМА

 Повећање 
информисаности о 
туристичкој понуди 
града/општине на 
Интернету и друштвеним 
медијима Број посетилаца веб сајта 1.000.000,000 1.200.000,000 1.000.000,000 1.100.000,000 129.245.000 12.000.000 141.245.000

 Број различитих друштвених 
мрежа на којима ТО има 
налог, ажурираност web 
портала, садржај преведен 
минимум на један страни 
језик 10,000 10,000 10,000 15,000 0 0 0
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Укупан број 
чланова/пратилаца на 
друштвеним мрежама 60.000,000 70.000,000 90.000,000 100.000,000 0 0 0

 Адекватна промоција 
туристичке понуде 
града/општине на 
циљаним тржиштима

Број догађаја који промовишу 
туристичку понуду у 
иностранству на којима 
учествује ТО града/општине 55,000 60,000 70,000 75,000 0 0 0

Број одржаних промотивних 
акција са туристичким 
организацијама из региона са 
којима се сарађује 37,000 40,000 40,000 45,000 0 0 0

 Повећање 
информисаности јавности 
на домаћем тржишту о 
туристичкој понуди 
града/општине кроз 
активности ТО и стратешка 
партнерства

Број пропагандног 
материјала дистрибуиран 
инфо центрима ТОС-а 300.000,000 350.000,000 350.000,000 400.000,000 0 0 0
Број пропагандног 
материјала дистрибуиран у 
инфо центрима суседних 
градова и општина 100.000,000 100.000,000 100.000,000 110.000,000 0 0 0

Број одржаних промотивних 
акција са туристичким 
организацијама из региона са 
којима се сарађује 37,000 40,000 40,000 45,000 0 0 0

15021006
Изградња гондоле у 
Београду

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 0,000 100,000 0,000 0,000 51.000 720.000.000 720.051.000

15021007

Изградња објекта јавне 
намене у оквиру платоа 
Славија

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 100,000 100,000 0,000 0,000 853.835 35.428.165 36.282.000

1801

Програм 12 - 
Здравствена 
заштита 1801

Програм 12 - 
Здравствена заштита

 Унапређење здравља 
становништва

Покривеност становништва 
примарном здравственом 
заштитом 184,000 0,000 0,000 0,000 1.066.274.879 169.030.147 1.235.305.026

18010001

Функционисање 
установа примарне 
здравствене заштите

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗДРАВСТВО

 Унапређење доступности, 
квалитета и ефикасности 
ПЗЗ

Проценат реализације 
планова инвестирања у 
објекте и опрему установа 
ПЗЗ 75,000 78,000 85,000 0,000 600.292.000 0 600.292.000

18010002 Мртвозорство
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗДРАВСТВО 0,000 0,000 0,000 0,000 21.000.000 0 21.000.000

18010003

Спровођење активности 
из области друштвене 
бриге за јавно здравље

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗДРАВСТВО

 Стварање услова за 
очување и унапређење 
здравља становниптва.

Проценат реализованих у 
односу на планираних 
посебних програма и 
пројеката из области јавног 
здравља 100,000 0,000 0,000 0,000 247.906.300 0 247.906.300
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18011006

Изградња објекта 
здравствене станице 
Угриновци, Дом здравља 
Земун

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике израде техничке 
документације

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 90,000 100,000 0,000 0,000 45.459.705 1.000 45.460.705

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 0,000 0,000 100,000 0,000 0 0 0

18011008

Изградња новог крила 
објекта Дома здравља 
Обреновац

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 70,000 100,000 0,000 0,000 40.452.000 169.028.147 209.480.147

18011010

Изградња објекта 
здравствене станице у 
Борчи ДЗ Палилула

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике израде техничке 
документације

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 90,000 100,000 0,000 0,000 111.164.874 1.000 111.165.874

 Изврсење планиране 
динамике реализације Динамички план 0,000 0,000 100,000 0,000 0 0 0

2001

Програм 08 - 
Предшколско 
васпитање и 
образовање 2001

Програм 08 - 
Предшколско васпитање 
и образовање

 Повећање обухвата деце 
предшколским васпитањем 
и образовањем

Проценат деце која су 
уписана у предшколске 
установе (Број деце која су 
уписана у предшколске 
установе у односу на укупан 
број деце у граду/општини 
(јаслена група, предшколска 
група и ППП) 0,000 0,000 0,000 0,000 15.630.218.114 948.573.737 16.578.791.851
Проценат уписане деце у 
односу на број укупно 
пријављене деце 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Унапређење доступности 
предшколског васпитања 
за децу из осетљивих 
група

Проценат деце са додатним 
образовним потребама која 
су укључена у редовне 
програме ПОВ у односу на 
укупан број деце. 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Проценат објеката који су 
прилагодили простор за децу 
са инвалидитетом у односу 
на укупан број објеката ПУ 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Проценат Рома који похађају 
предшколски програм у 
односу на укупан број ромске 
деце 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

20010001

Функционисање и 
остваривање 
предшколског васпитања 
и образовања

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ 
ЗАШТИТУ

 Обезбеђење и 
унапређење услова за 
предшколско васпитање и 
образовање

Учешће средстава буџета 
који се издваја за текуће 
трошкове предшколским 
установама у односу на 
стварне потребе изражено у 
процентима 94,000 94,000 95,000 0,000 3.187.511.100 0 3.187.511.100
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20010001

Функционисање и 
остваривање 
предшколског васпитања 
и образовања

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
 Обезбеђење и 
унапређење услова за 
предшколско васпитање и 
образовање

Учешће средстава буџета 
који се издваја за текуће 
трошкове предшколским 
установама у односу на 
стварне потребе изражено у 
процентима 98,000 98,000 98,000 0,000 12.231.563.819 909.933.069 13.141.496.888

Учешће средстава буџета 
који се издваја за инвестиције 
и инвестиционо одржавање 
предшколским установама у 
односу на стварне потребе 
изражено у процентима 43,000 74,000 74,000 0,000 0 0 0
Процент деце ослобођене од 
пуне цене услуге у односу на 
укупан број деце 30,000 100,000 100,000 0,000 0 0 0

20010500

Административна 
подршка пројектима 
предшколског васпитања 
и образовања

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ  обезбеђивање пројектно-

техничке документације
Број израђених пројектно-
техничких документација 0,000 0,000 1,000 0,000 615.000 20.000 635.000

20011016

Изградња објекта КДУ и 
Централне кухиње у 
Овчи

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике израде техничке 
документације

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 90,000 100,000 0,000 0,000 10.127.195 0 10.127.195

20011018

Завршетак изградње 
објекта КДУ у насељу 
Алтина

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 100,000 100,000 0,000 0,000 135.000 12.984.000 13.119.000

20011020

 Адаптација објекта 
старе школе за потребе 
ПУ "Сурчин", ГО Сурчин

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ  Извршење планиране 

динамике реализације Динамички план 1,000 0,000 100,000 0,000 24.000 25.636.668 25.660.668

20011025

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ  Извршење планиране 

динамике реализације Динамички план 1,000 0,000 100,000 0,000 242.000 0 242.000

20011026

Предшколско 
образовање Изградња 
објеката предшколских 
установа

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 
ПОСЛОВЕ

 Изградња 16 објеката за 
предшколско образовање 
на територији 10 Градских 
општина

Предшколско образовање- 
Изградња објеката 
предшколских установа / ком. 0,000 8,000 8,000 0,000 200.000.000 0 200.000.000

2002

Програм 09 - 
Основно 
образовање и 
васпитање 2002

Програм 09 - Основно 
образовање и васпитање

 Потпуни обухват основним 
образовањем и 
васпитањем

Обухват деце основним 
образовањем (разложено 
према полу) 0,000 0,000 0,000 0,000 3.890.283.485 316.256.248 4.206.539.733
Стопа прекида основног 
образовања (разложено 
према полу) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
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 Унапређење доступности 
основног образовања деци 
из осетљивих група

Проценат деце која се 
школују у редовним основним 
школама на основу 
индивидуалног образовног 
плана ( ИОП2 ) у односу на 
укупан број деце 
одговарајуће старосне групе 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Број објеката који су 
прилагодили простор за децу 
са инвалидитетом у односу 
на укупан број објеката 
основних школа 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Унапређен квалитет 
основног образовања

Просечан број поена на 
матурском испиту 
(математика/српски/ општи 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Проценат ученика који је 
учествовао на републичким 
такмичењима 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

20020001
Функционисање 
основних школа

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ 
ЗАШТИТУ

 Обезбеђење и 
унапређење услова за 
основно образовање 
сваког детета и ученика, у 
складу са његовим 
узрастом и развојним 
потребама

Проценат буџета који се 
издваја за текуће трошкове 
основних школа у односу на 
стварне потребе 84,000 79,000 80,000 0,000 3.770.273.251 200.000.000 3.970.273.251
Проценат буџета који се 
издваја за текуће и 
инвестиционо одржавање 
објеката основних школа у 
односу на стварне потребе 12,000 52,000 53,000 0,000 0 0 0
Проценат буџета који се 
издваја за набавку опреме за 
основне школе у односу на 
стварне потребе изражено у 
процентима 3,000 66,000 66,000 0,000 0 0 0

20020500

Административна 
подршка пројектима 
основног васпитања и 
образовања

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ  обезбеђивање пројектно-

техничке документације
Број израђених пројектно-
техничких документација 0,000 0,000 1,000 0,000 2.760.000 240.000 3.000.000

 успешно спроведен 
конкурс Добијено Идејно решење 0,000 1,000 0,000 0,000 0 0 0

20021006

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике израде техничке 
документације

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 100,000 100,000 0,000 0,000 82.146.234 0 82.146.234

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 0,000 0,000 100,000 0,000 0 0 0
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Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности / 

пројекта

Назив програмске 
активности/пројекта Назив буџетског корисника Циљ Индикатор Вредност у базној 

години 2018

Вредност у 
текућој години 

2019

Вредност у 
наредној 

години 2020

Вредност у 
наредној 

години 2021
План извор 01 Средства из 

осталих извора Укупна средства

20021011

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 30,000 100,000 0,000 0,000 21.000 79.988.248 80.009.248

20021016

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ  Извршење планиране 

динамике Динамички план 100,000 100,000 0,000 0,000 12.000 36.028.000 36.040.000

20021017

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ  Извршење планиране 

динамике реализације Динамички план 1,000 0,000 100,000 0,000 251.000 0 251.000

20021018

Изградња фискултурне 
сале у комплексу ОШ 
"Карађорђе", Вука 
Караџића, Чукарица

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ  Извршење планиране 

динамике реализације Динамички план 0,000 100,000 0,000 0,000 34.820.000 0 34.820.000

2003

Програм 10 - 
Средње 
образовање и 
васпитање 2003

Програм 10 - Средње 
образовање и васпитање

 Повећање обухвата 
средњошколског 
образовања

Број деце која су обухваћена 
средњим образовањем 
(разложен по и полу) 0,000 0,000 0,000 0,000 1.975.281.599 152.130.476 2.127.412.075
Стопа прекида средњег 
образовања (разложено 
према полу) 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

 Унапређење доступности 
средњег образовања

Број објеката који су 
прилагодили простор за децу 
са инвалидитетом у односу 
на укупан број објеката 
средњих школа 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Проценат деце која се 
школују у редовним средњим 
школама на основу 
индивидуалног образовног 
плана ( ИОП2 ) у односу на 
укупан број деце 
одговарајуће старосне групе 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0

20030001
Функционисање средњих 
школа

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ 
ЗАШТИТУ

 Обезбеђење и 
унапређење услова за 
средње образовање сваког 
детета и ученика, у складу 
са његовим узрастом и 
развојним потребама

Проценат буџета који се 
издваја за текуће трошкове 
средњих школа у односу на 
стварне потребе 87,000 91,000 92,000 0,000 1.975.248.599 100.000.000 2.075.248.599
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Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности / 

пројекта

Назив програмске 
активности/пројекта Назив буџетског корисника Циљ Индикатор Вредност у базној 

години 2018

Вредност у 
текућој години 

2019

Вредност у 
наредној 

години 2020

Вредност у 
наредној 

години 2021
План извор 01 Средства из 

осталих извора Укупна средства

Проценат буџета који се 
издваја за текуће и 
инвестиционо одржавање 
објеката средњих школа у 
односу на стварне потребе 9,000 61,000 62,000 0,000 0 0 0
Проценат буџета који се 
издваја за набавку опреме за 
средње школе у односу на 
стварне потребе 4,000 61,000 62,000 0,000 0 0 0

20031002

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 100,000 100,000 0,000 0,000 12.000 22.799.600 22.811.600

20031003

Пeтa бeoгрaдскa 
гимнaзиja - сaнaциja 
фaсaдe

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план 100,000 100,000 0,000 0,000 21.000 29.330.876 29.351.876

2101

Програм 16 - 
Политички систем 
локалне 
самоуправе 2101

Програм 16 - Политички 
систем локалне 
самоуправе

 Ефикасно и ефективно 
функционисање органа 
политичког система 
локалне самоуправе 0,000 0,000 0,000 0,000 161.156.000 3.367.415 164.523.415

21010001
Функционисање 
скупштине СКУПШТИНА ГРАДА  Функционисање локалне 

скупштине
Број седница извршних 
органа 4,000 4,000 0,000 0,000 81.530.000 0 81.530.000
Број усвојених аката 975,000 975,000 0,000 0,000 0 0 0
Број седница сталних радних 
тела 80,000 80,000 0,000 0,000 0 0 0

21010002
Функционисање 
извршних органа

ГРАДОНАЧЕЛНИК И 
ГРАДСКО ВЕЋЕ

 Функционисање извшних 
органа

Број седница 
градског/општинског већа 47,000 47,000 0,000 0,000 79.626.000 3.367.415 82.993.415
Број донетих аката 4.302,000 4.302,000 0,000 0,000 0 0 0

UKUPNO 0,000 0,000 0,000 0,000 89.195.356.735 20.903.829.785 110.099.186.520
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4.     Расходи и издаци буџета по изворима финансирања 
 
 Планирани расходи и издаци буџета града Београда по изворима финансирања исказани су 
у табели 7 – Расходи и издаци буџета по изворима финансирања и њихова структура. 

у дин.

Шифра 
извора 
финанс
ирања

Назив извора финансирања

Предлог  Одлуке 
о буџету града 

Београда за 
2019. годину 

Ст
ру

кту
ра

 ра
сх

од
а

01 Приходи из буџета 89.195.356.735 81,01
04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.223.266.500 1,11
06 Донације од међународних организација 74.931.901 0,07
07 Трансфери од других нивоа власти 1.042.666.569 0,95
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1.000.900.000 0,91
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 4.743.675.000 4,31
11 Примања од иностраних задуживања 2.435.800.400 2,21
12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 5.000.000 0,00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.375.944.625 9,42
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 1.644.790 0,00

УКУПНО: 110.099.186.520 100,00  
 

Укупно процењени приходи и примања буџета остварена по основу продаје нефинансијске 
имовине за 2019. годину износе 97.280,8 милиона динара. Укупно планирани расходи и издаци за 
набавку нефинансијске имовине износе 106.343,2 милиона динара. Из тог разлога пројектован је 
буџетски дефицит у износу од 9.062,4 милион динара.  

За покриће буџетског дефицита у износу од 9.062,4 милиона динара али и за обезбеђење 
средстава за издатке за отплату главнице дуга и за набавку финансијске имовине, укупно у износу од 
3.756,0 милиона динара, планирана су примања од задуживања у износу од 2.435,8 милиона динара, 
примања од продаје финансијске имовине у износу од 5,0 милиона динара и средства процењеног 
суфицита из 2018. године и из претходних година у износу 10.377,6 милиона динара.  

Највеће учешће у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2019. годину имају 
расходи и издаци финансирани из извора финансирања 01 – Приходи из буџета. Средства овог 
извора (општи приходи и примања буџета) планирана су у обиму од 89.195,4 милиона динара што 
чини 81,01% 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. Расходи и издаци финансирани из овог извора 
планирана су у обиму од 1.223,3 милиона динара. 

Процењена средства донација и трансфера од других нивоа власти, извори финансирања 06 
– Донације од међународних организација у износу од 74,9 милиона динара, 07 – Трансфери од 
других нивоа власти у износу од 1.042,7 милиона динара и 08 – Добровољни трансфери од физичких 
и правних лица у износу од 1.000,9 милион динара користиће се наменски за финансирање пројеката 
уговорених са донаторима, односно у складу са решењима органа који одобрава трансфер.  

Из средстава планираних у оквиру извора финансирања 06 – Донације од међународних 
организација, односно донације од ЕБРД финансираће се, преко Секретаријата за инвестиције 
следеће намене: 
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- стручни надзор над извођењем радова у Улици 27. марта, Улици Цара Душана и Улици 
Џорџа Вашингтона, у износу од 58,4 милиона динара,  

- стручни надзор над извођењем радова у Булевару Ослобођења и Тргу Славија, у износу од 
1,9 милиона динара и 

- стручни надзор на реконструкцији улице Кнеза Милоша, у износу 13,8 милиона динара. 
Из истог извора, преко раздела Градоначелника и Градског већа, планирају се средства у 

износу од 0,8 милиона динара по основу донације Рокфелер фондације а 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 – пројекат „100 отпорних градова“. 

Из средстава планираних да се остваре у оквиру извора финансирања 07 - Трансфери од 
других нивоа власти у укупном износу од 1.042,7 милиона динара, планирано је да се финансирају 
следеће намене: 

- пројекти из области културе са којима установе културе, основане од стране града 
Београда, конкуришу у оквиру конкурса који расписује Министарство културе и пројекти из области 
културе у вези програмске заштите културних добара,  

- за финансирање припремног предшколског програма од Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и за трошкове боравка у предшколским установама деце без родитељског 
старања и деце ометене у развоју, од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања. 

Из средстава планираних да се остваре у оквиру извора финансирања 08 - Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица, планирано је да се финансирају следеће намене: 
  - прибављање и опремање грађевинског земљишта на локацији ''Лазаревац – Кусадак'', а у 
циљу реализације програма пресељења насеља Вреоци, из средстава донација од ЈП 
''Електрипривреда Србије'' у износу од 1.000,0 милиона динара преко Секретаријата за Комуналне и 
стамбене послове, 

- поклон прворођеној деци у Београду у 2019. години, а на основу уговора између града 
Београда и донатора у износу од 0,6 милиона динара и 

- средства планирана од стране Прихватилиште за стара и болесна лица као  сопствени 
приход у износу од 0,3 милиона динара у оквиру Секретаријата за социјалну заштиту. 

Примањима од продаје нефинансијске имовине – извор финансирања 09, планирано је 
финансирање расхода и издатака буџета у укупном износу од 4.743,7 милиона динара, једним делом 
за реализацију Програма Уређивања и доделе грађевинског земљишта, за исплату накнада за 
експроприсано земљиште, за одржавање саобраћајне инфраструктуре, за одржавање јавног 
осветљења, 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 2.435,8 милиона 
динара. То су пројекти: „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“ и 
пројекат везан за набавку трамваја за ГСП Београд. 

Примањима од продаје финансијске имовине, извор финансирања 12 у износу од 5,0 
милиона динара, планирано је да се у оквиру Секретаријата за комуналне и стамбене послове врши 
набавка грађевинског земљишта – исплата накнаде за експроприсано земљиште. 

Процењена суфицитна средства у износу од 10.377,6 милиона динара планирана су за 
покриће расхода и издатака буџета у 2019. у оквиру раздела директних буџетских корисника . У 
структури ових средстава налази се извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у 
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износу од 10.375,9 милиона динара из којих средстава су планиране различите намене, како расходи 
тако и издаци буџета, и извор финансирања 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година у 
износу од 1,6 милиона динара планирана за наставак започетог пројекта „100 отпорних градова“. 
 

5.  Расходи и издаци буџета по организационој класификацији 
 

Укупни расходи и издаци буџета града Београда за 2019.годину планирани су у складу са 
организационом класификацијом  на следећи начин: 

у дин.

Раздео Назив раздела

Предлог  Одлуке о 
буџету града 

Београда за 2019. 
годину 

Ст
ру

кт
ур

а 
ра

сх
од

а

1 Скупштина Града 81.530.000 0,07
2 Градоначелник и Градско веће 82.993.415 0,08
3 Секретаријат за опште послове 5.499.908.480 5,00
4 Секретаријат за финансије 5.707.457.673 5,18
5 Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 8.000.000 0,01
6 Секретаријат за комуналне и стамбене послове 15.890.438.256 14,43
7 Секретаријат за имовинске и правне послове 1.099.319.000 1,00
8 Секретаријат за саобраћај 7.831.121.417 7,11
9 Секретаријат за заштиту животне средине 983.122.051 0,89
10 Секретаријат за привреду 1.075.300.000 0,98
11 Секретарија за културу 4.383.860.000 3,98
12 Секретаријат за образовање и дечју заштиту 22.402.729.838 20,35
13 Секретаријат за спорт и омладину 1.120.287.224 1,02
14 Секретаријат за здравство 869.198.300 0,79
15 Секретаријат за социјалну заштиту 4.601.032.350 4,18
16 Секретаријат за енергетику 3.313.168.725 3,01
17 Секретаријат за инспекцијске послове 176.540.000 0,16
18 Секретаријат за информисање 225.368.500 0,20
19 Градско јавно правобранилаштво 104.295.040 0,09

20
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и 
координацију односа са грађанима 225.439.065 0,20

21 Заштитник грађана 20.950.000 0,02
22 Секретаријат за инвестиције 6.477.691.515 5,88
23 Секретаријат за управу 63.518.441 0,06
24 Служба за централ.  јавне набавке и контр.набав. 54.596.750 0,05
25 Служба за буџетску инспекцију 35.224.400 0,03
26 Служба за интерну ревизију 49.091.561 0,04
27 Канцеларија за младе 89.814.070 0,08
28 Секретаријат за јавни превоз 27.600.000.000 25,07
29 Секретаријат за јавне приходе 27.190.449 0,02

УКУПНО: 110.099.186.520 100,00  
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Директним корисницима буџетских средстава, за финансирање Законом, Статутом града 
Београда и Одлуком о Градској управи града Београда утврђених надлежности у 2019. години, 
буџетом су планирана укупна средства у износу од 110.099,2 милиона динара. У структури укупно 
планираних расхода и издатака највећи обим средстава планиран је за Секретаријат за јавни превоз, 
коме је опредељен износ од 27.600,0 милиона динара, што чини 25,07% укупних средстава буџета. 
Значајна средства опредељена су и Секретаријату за образовање и дечју заштиту, у износу од 
22.402,7 милиона динара, што чини 20,35% укупних средстава буџета. Такође, за Секретаријат за 
комуналне и стамбене послове, планиран је износ од 15.890,4 милион динара односно 14, 43% 
укупних расхода и издатака буџета. Сходно наведеном, за ова три директна корисника, у складу са 
својим надлежностима, планирано је готово 60% укупно процењених прихода и примања буџета у 
2019. 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 81.530.000,00 

  
 

21010001 Функционисање скупштине 81.530.000,00 
      УКУПНО: 81.530.000,00 
 

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 за овог корисника буџетских средстава износе 81,5 милиона 

динара. За плате запослених издвојиће се 11,0 милиона динара, док ће се за исплате накнада 
одборницима Скупштине града за вршење одборничке функције издовојити износ од 65,0 милиона 
динара. 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“ издвојиће се 14,9 милиона динара. 
Остатак средстава у износу од 1,6 милиона динара планиран је за сталне трошкове, накнаде 
члановима управних и надзорних одбора и накнаде комисијама. 
 

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 82.993.415,00 

  
 

21010002 
Функционисање извршних 
органа 82.993.415,00 

      УКУПНО: 82.993.415,00 
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Градоначелник и Градско веће као учесник Програма 16 - Политички систем локалне 
самоуправе планира своје активности у оквиру програмске активности - „Функционисање извршних 
органа“, која произилази из делокруга рада овог буџетског корисника. 

Укупни расходи које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 83,0 
милиона динара од чега се планирају расходи за плате и доприносе, исплату функционалног додатка 
за чланове Градског већа, као и остале дотације по закону - привремено умањење зараде 
запослених (10%) у износу од 37,5 милиона динара. Значајна средстава издвојена су за учешће у 
трошковима 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“ у износу од 35,0 милиона динара. Остатак средстава у износу од 10,5 милиона 
динара планиран је за сталне трошкове, трошкове путовања, исплате члановима управних и 
надзорних одбора, угоститељске услуге, услуге репрезентације, новчане казне и пенале по решењу 
судова. 

 
 

 
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 5.499.908.480,00 

    06020001 

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa 5.471.228.480,00 

    06020502 
Пружање угоститељских 
услуга 28.680.000,00 

      УКУПНО: 5.499.908.480,00 
 

Секретаријат за опште послове у Програму 15 - Опште услуге локалне самоуправе, 
планира укупне расходе и издатке у износу од 5.499,9 милиона динара, који произилазе из 
надлежности корисника, а које су дефинисане Одлуком о градској управи. 

У оквиру програмске активности 06020001 - Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, корисник планира укупне расходе у износу од 5.471,0 милиона динара највећим делом за 
плате запослених и доприносе у износу од 2.469,0 милиона динара, а остатак средстава планиран је 
за накнаде, сталне трошкове и остало како би се обезбедио несметан рад Градске управе.  

Планирају се и капитални издаци у износу од 719,4 милиона динара за куповину активне 
мрежне опреме, куповину лиценци, набавку компјутерске и друге опреме, као и за капитално 
одржавање зграда Градске управе.  

У оквиру програмске активности 06020502 - Пружање угоститељских услуга, планирани су 
укупни расходи у износу од 28,7 милиона динара. 
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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 5.707.457.673,00 

    06020001 

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa 

 
 

444.716.829,00 

    06020003 Сервисирање јавног дуга 
 

4.750.860.000,00 

    06020009 Текућа буџетска резерва 
 

497.880.844,00 

    06020010 Стална буџетска резерва 
 

2.000.000,00 

    06021027 

Пројекат -ЈПП 
Паркиралишта - подземне 
гараже 

 
 

12.000.000,00 
      УКУПНО: 5.707.457.673,00 

 
Секретаријат за финансије у оквиру Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе, 

планира четири програмске активности и то: „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 у оквиру Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе износе 
5.707,4 милиона динара.  
 У оквиру програмске активности „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ 
билансирана су средства у износу од 444,7 милиона динара. Планирана средства распоређена су за 
сталне трошкове, трошкове по уговору, накнаде за социјалну заштиту из буџета, дотације 
невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу 
судова, накнаде за штету и нематеријалну имовину.  

Средства за сталне трошкове планирана су у износу од од 80,0 милиона динара и односе се 
на трошкове платног промета за покриће директног задуживања рачуна извршења буџета од стране 
Управе за трезор Министарства финансија.  

Трошкови за услуге по уговору обухватају услуге израде софтвера за сектор рачуноводства 
одељења станова у износу од 4,5 милиона динара, затим произвођачко одржавање САП-ЕРП 
лиценци за софтверски пакет САП-ЕРП у износу од 65,8 милиона динара (Градска управа града 
Берограда, градске општине и предшколске установе), услуге успостављања кредитног рејтинга 
града и пренетих обавеза по основу успостављања кредитног рејтинга у износу од 5,8 милиона 
динара, накнаде члановима управних и надзорних одбора  и финансирање рада комисија у износу од 
4,5 милиона динара. Поред наведеног, планирани расходи обухватају и трошкове за консултантско 
сервисне услуге за софтверски пакет САП-ЕРП решења за потребе Градске управе града Берограда, 
градске општине и предшколске установе у износу од 79,8 милиона динара, као и за имплементацију 
САП-ЕРП решења на нивоу индиректних буџетских корисника – установе културе, установе 
социјалне заштите и Туристичке организације Београд, у износу од 85,0 милиона динара.  
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Средства планирана за накнаде односе се на Награду града Београда заслужним 
појединцима и организацијама за различите области друштвеног и привредног живота у оквиру којих 
су постигнути значајни резултати у износу од  6,8 милиона динара.  

Дотације  невладиним организацијама у износу од 92,8 милиона динара обухватају 
финансирање прославе Београдске славе Спасовдан, редовно финансирање политичких активности 
за одборнике Скупштине Града, и финансирање рада Регионалне агенције за развој и европске 
интеграције Београд.  

Средства за порез на додату вредност за извршене услуге директних корисника, новчане 
казне и пенали по решењу судова као и за накнаде по извршним судским решењима, планирана су у 
износу од 18,0 милиона динара. 

У оквиру програмске активности – Сервисирање јавног дуга, планирана су средства у 
укупном износу од 4.750,0 милиона динара. Средства су распоређена на трошкове банкарских 
услуга, отплата камата домаћим пословним банкама, отплата камата ЕБРД, таксе које проистичу из 
задуживања, отплата главнице домаћим пословним банкама и отплата главнице ЕБРД.  
 Трошкови банкарских услуга за које су опредељена средства у износу од 10,0 милиона 
динара односе се на ино провизије Народној банци Србије по основу сервисирања обавеза по 
кредитима ЕИБ-а и ЕБРД-а и свих трошкова који из тих послова произилазе, накнаде за извршење 
налога и трошкова SWIFT-a као и других послова везаних за плаћање ино обавеза.  
 Средства планирана за плаћање обавеза обрачунатих камата по кредитима добијеним од 
Уникредит банке (преостале партије кредита одобрених за финансирање пројеката из области 
основног и предшколског образовања који су се реализовали са раздела Секретаријата за 
инвестиције и Секретаријата за дечју заштиту и образовање, за финансирање програма 
рехабилитације улица, општинских путева на територији града Београда и бивших регионалних 
путева који су прешли у надлежност града Београда а који су се реализовали са раздела 
Секретаријата за саобраћај) износе 21,5 милиона динара. 
 Расходи по основу отплата страних камата, у износу од  935,9 милиона динара обухватају 
плаћања доспелих камата за кредите овог кредитора преко Народне банке Србије по следећим 
пројектима: изградња моста на Ади и приступних рампи; набавка 30 нових трамваја; реконструкција 
трамвајских шина и обнављање главних градских булевара; изградња подземног паркинга, као и по 
пројектима реконструкције трамвајских шина, реновирање постојеће структуре плочника, пешачких 
стаза и ваздушних контактних водова, постављање нове јавне расвете, саобраћајне сигнализације 
и система управљања на главним булеварима града.  
 У оквиру расхода за отплату страних камата  планирана су и средства у износу од  680,5 
милиона динара за плаћање доспелих камата према ЕИБ-у за кредите преко Народне банке Србије 
по пројектима: Пројекат обнове града Београда, Пројекат изградње моста преко Саве са прилазним 
путевима ка мосту/А и Пројекат изградње моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/Б. 
  Средства планирана за таксе које проистичу из задуживања, планирана по основу обавеза 
које проистичу из уговора по ино кредиту са ЕБРД – за средства која се односе на преузету обавезу 
Града да плати провизију за ангажовање на онај део зајма који није исплаћен граду или отказан као 
и све трошкове и готовинске издатке за спољног правног саветника које има ЕБРД у вези са 
зајмом, износе 27,5 милиона динара.  
  Отплата главнице домаћим кредиторима у износу од 525,9 милиона динара односи се на 
планирана средства за отплату главнице преосталих партија по Уговорима са Уникредит банком 
чија последња рата по овим кредитима доспева  2019. године. 
   Планирана средства за отплату главнице страним кредиторима износе 3.230,0 милиона 
динара и односе се на отплату главнице ЕБРД у износу од 1.702,9 милиона динара и  ЕИБ у износу 
од  1.527,1 милион динара. 
  Отплата главнице за ЕБРД обухвата Пројекат изградња моста на Ади и приступних рампи, 
набавка 30 нових трамваја, реконструкција трамвајских шина и обнављање главних градских 
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булевара; изградња подземног паркинга, Пројекат реконструкције трамвајских шина, реновирање 
постојеће структуре плочника, пешачких стаза и ваздушних контактних водова, постављање нове 
јавне расвете, саобраћајне сигнализације и система управљања на главним булеварима града.  

Средства опредељена  за отплату главнице ЕИБ обухватају: Пројекат обнове града 
Београда, који представља интегрисан програм реконструкције трамвајских шина и главних 
артерија уличне мреже Београда и обухвата нацрт, изградњу и надзор и обнову трамвајских 
возила, Пројекат изградње моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту /А и Пројекат 
изградње моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/Б. 

Средства за програмску активност – Текућа буџетска резерва, планирана су у износу од 
497,9 милиона динара. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле 
довољне. Текућа буџетска резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава током 
фискалне године. 

Прогарамска активност – Стална буџетска резерва, обухвата средства која се планирају у 
буџету и користе се за  финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних 
околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, 
животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде које могу да 
угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Стална буџетска резерва 
планирана је на нивоу од 2,0 милиона динара. 
 У оквиру Пројекта „ЈПП Паркиралишта - подземне гараже“  планирана су средства у износу 
од 35,0 милиона динара намењена за консултантске услуге које по извршеној верификацији од 
стране града Београда, Европска банка за обнову и развој („EBRD“), рефундира Граду.  
  

 
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 8.000.000,00 

    11010001 
Просторно и 
урбанистичко планирање 8.000.000,00 

      УКУПНО: 8.000.000,00 
 

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 8,0 
милиона динара, од чега 7,3 милиона динара опредељених за исплату накнада члановима Комисије 
за планове, коју је именовала Скупштина града на основу Закона о планирању и изградњи и 0,7 
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. 
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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 453.586.461,00 

    04010004 Управљање отпадним водама 453.586.461,00 

1101 

Програм 01 - Становање, 
урбанизам и просторно 
планирање 1101 

Програм 01 - Становање, 
урбанизам и просторно 
планирање 9.468.843.256,00 

    11010003 
Управљање грађевинским 
земљиштем 8.006.142.256,00 

    11010500 Одржавање зграда 1.424.200.000,00 

    11010501 

Означавање назива улица, 
тргова и зграда кућним 
бројевима 37.000.000,00 

    11011035 Поправимо заједно 1.001.000,00 

    11011036 

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

1102 
Програм 2 - Комуналне 
делатности 1102 

Програм 2 - Комуналне 
делатности 5.540.008.539,00 

    11020002 
Одржавање јавних зелених 
површина 2.874.602.000,00 

    11020003 
Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене 1.808.003.000,00 

    11020003 
Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене 222.931.875,00 

     
    11020004 Зоохигијена 568.100.000,00 

    11020005 
Уређивање, одржавање и 
коришћење пијаца 2.000,00 

    11020008 
Управљање и снабдевање 
водом за пиће 66.369.664,00 

1201 
Програм 13 –    Развој 
културе и информисања 1201 

Програм 13 –    Развој културе 
и информисања 228.000.000,00 

  12010003 

Унапређење система очувања 
и предстваљања културно-
историјског наслеђа 228.000.000,00 

2001 
Програм 08 – 
Предшколско образовање 2001 

Програм 08 – Предшколско 
образовање 200.000.000,00 

  20011026 Предшколско образовање 200.000.000,00 

      УКУПНО: 15.890.438.256,00 
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Секретаријат за комуналне и стамбене послове учествује у реализацији пет Програма и укупно 
планирана средста за овог директног буџетског корисника износе 15.890,4 милиона динара по 
изворима финансирања: 
 

01 - Приходи из буџета 8.510 милиона динара 
08 – Добровољни трансфери 1.000 милиона динара 
09 - Примања од продаје нефинасијске имовине 2.443 милиона динара 
12 – Примања од отплате датих кредита        5 милиона динара 
13 – Примања од отплате датих кредита    3.932 милиона динара. 

 
У оквиру Програма 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање, корисник планира 

укупне расходе и издатке у износу од 9.468,8 милиона динара кроз следеће програмске активности и 
пројекте: 

Програмска активност „Управљање грађевинским земљиштем“ планирана је у укупном 
износу 8.006,1 милиона динара у највећем обиму: 

- У оквиру апропријације 424 – Специјализоване услуге, планира се износ од 639,8 милиона 
динара за услуге у складу са Програмом специјализованих и стручних послова у обављању 
комуналне делатности у 2019. 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 520,6 милиона динара за реализацију Програма коришћења 
текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. 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 6.083,6 
милиона динара, а у оквиру апропријације 541 - Земљиште планира се износ од 694,4 милиона 
динара за реализацију Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину ЈП 
„Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“. 

У оквиру програмске активности „Одржавање зграда“, планирају се расходи и издаци у 
укупном износу од 1.424,2 милиона динара за услуге стручног надзора над извођењем радова на 
спровођењу мера техничке заштите на објектима у просторним културно-историјским целинама, 
затим извођење радова у оквиру III ФАЗЕ Програма спровођења мера техничке заштите објеката и 
просторних културно-историјских целина на територији града Београда, као и за новчане казне и 
пенале по решењу судова. 

Програмскa активност „Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима“: 
директном буџетском кориснику обезбеђена су средства у укупном износу од 37,0 милиона динара за 
означавање зграда постављањем табли са кућним бројевима. У складу са чл. 111. став 4. Закона о 
државном премеру и катастру (Сл. гласник РС бр. 96/15) означавање зграда и грађевинских парцела 
обавља Републички геодетски завод. У складу са чл. 111. став 5. Закона о државном премеру и 
катастру означавање назива насељених места, улица и тргова обавља јединица локалне 
самоуправе, а у складу са чланом 6а. став 1. Закона о јавним набавкама Секретаријат за комуналне 
и стамбене послове спроводи мешовиту јавну набавку чији је основни предмет уговора - набавка 
табли са називима улица на територији града Београда. 

Кроз програмскa активност „Поправимо заједно“ Секретаријат за комунално стамбене 
послове обезбеђује 70% средстава од вредности изведених радова на поправкама лифтова (6 
лифтова у 3 стамбене зграде), 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 1,0 милиона динара. 
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У оквиру Пројекта Формирање јединствене евиденције стамбеног фонда на територији града 
Београда планирана су средства у износу од 0,5 милиона динара за потребе вођења Регистра 
стамбених једница према територијалној надлежности. 

 
У оквиру Програма 02 - Комуналне делатности корисник планира укупне расходе и издатке  

кроз програмске 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 2019. години, у оквиру 
наведеног програма, износе 5.540 милиона динара, од чега: 

- За програмску активност „Одржавање јавних зелених површина“, за потребе реализације 
Програма одржавања јавних зелених површина у 2019. години и стручни надзор над извођењем 
радова на уређењу паркова опредељен је износ од 2.779,6 милиона динара, а за Програм 
одржавања излетничких шума града Београда ЈП „Србија шуме“ износ од 95,0 милиона динара; 

- Програмска активност „Одржавање чистоће на површинама јавне намене“, планирана у 
износу од 2.030,9 милиона динара, за финансирање Програма одржавања чистоће јавних површина 
у 2019.години, који спроводи ЈКП „Градска чистоћа'', у износу од 1.440 милиона динара, док се за 
капиталне субвенције издваја 350,0 милиона динара у складу са  Програмом коришћења капиталних 
субвенција из буџета града Београда за 2019. годину за ЈКП „Градска чистоћа“. За Програм 
одржавања јавних фонтана и јавних чесми које извршава ЈКП „Водовод и канализација“ и израду 
пројекта санације, реконструкције и адаптације јавних фонтана и чесми опредељена су средства у 
износу од 222,9 милиона динара док су за радове на реконструкцији, санацији и адаптацији објеката 
на територији Аде циганлије, опредељена средства у износу од 18,0 милиона динара; 

- Програмска активност „Зоохигијена“, планирана је у износу од 568,1 милиона динара, од 
којих је за реализацију годишњег Програма делатности зоохигијене који спроводи ЈКП ''Ветерина 
Београд'' планиран износ од 448,0 милиона динара. 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 120,1 милиона 
динара; 

- Програмска активност „Управљање и снабдевање водом за пиће“ обухвата средства од 66,3 
милиона динара, за санацију, адаптацију и реконструкцију водоводног система у својини града 
Београда. 

 
У оквиру Програма 06 - Заштита животне средине, корисник буџетских средстава планира 

програмску активност „Управљање отпадним водама“ 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 за ову програмску активност у 
2019. години, износе 453,6 милиона 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 350,0 милиона динара. 

У оквиру исте програмске активности финансијска средства од 103,5 милиона 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. 

У оквиру Програма 13 – Развој културе и информисања, корисник буџетских средстава 
планира програмску активност „Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 
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наслеђа“ која произилази из надлежности овог буџетског корисника које су дефинисане Одлуком о 
градској управи града Београда. 

Укупни расходи и издаци које корисник планира у 2019. години у оквиру ове програмске 
активности износе 228,0 милиона динара. Планирано је финансирање Програма коришћења текућих 
субвенција из буџета града Београда за 2019. годину ЈП „Београдска тврђава“, у складу са Законoм о 
комуналним делатностима и Статутом града Београда у износу од 70,0 милиона динара, као и 
капиталне субвенције за извођење радова на објектима ЈП „Београдска тврђава“ у износу од 158,0 
милиона динара. 

У оквиру Програма 08 – Предшколско образовање, корисник буџетских средстава планира 
пројекат „Предшколско образовање“ који произилази из надлежности овог буџетског корисника које 
су дефинисане Одлуком о градској управи града Београда. 

Издаци у оквиру овог пројекта планирани су у износу од 200,0 милиона динара за изградњу 
15 објеката за потребе предшколског образовања на територији 10 градских општина. 
 

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 1.099.319.000,00 

  
 

06020001 

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa 211.655.000,00 

  
 

06020001 

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa 810.145.000,00 

  
 

06021017 Модернизација софтвера 12.519.000,00 

1101 

Програм 01 - Становање, 
урбанизам и просторно 
планирање 1101 

Програм 01 - Становање, 
урбанизам и просторно 
планирање 65.000.000,00 

  
 

11010003 
Управљање грађевинским 
земљиштем 65.000.000,00 

      УКУПНО: 1.099.319.000,00 
 

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

послове износе 1.099 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 наведене програмске активности, укупно планирани расходи од 65,0 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“. 
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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 520,0 
милиона динара намењен је за измирење обавеза за ПДВ, из основа остварених прихода од закупа 
стамбеног и пословног простора. Преостала средства опредељена су за текуће поправке и 
одржавање стамбених објеката, услуге вештачења, услуге спровођења исељења бесправно 
усељених лица из станова, трошкове озакоњења бесправно изграђених објеката, средства за 
плаћање пореза на пренос апсолутних права по уговорима, сталне трошкове (електрична енергија, 
централно грејање, водовод и канализација, чишћење), осигурање имовине, новчане казне, као и за 
набавку и уградњу дизел агрегата, уградњу видео надзора, замену ТТ централе и куповину 
софтвера. 

 За Пројекат – „Модернизација софтвера“ опредељених 12,5 милиона динара односи се на 
сервисирање и одржавање софтвера ИСПП, одржавање апликације и базе података за станове 
солидарности, ГИС софтвер, одржавање и унапређење базе БГ-НЕП  и база података стамбених 
конкурса са пратећим апликацијама, одржавање мањих апликација и база података за потребе 
Секретаријата.  
 

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 

7.831.121.417,00 

    

07010002 Управљање и 
одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 

7.831.121.417,00 

      УКУПНО: 7.831.121.417,00 
 

Секретаријат за саобраћај као учесник овог програма 07 - Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура, 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 
7.831,1 милион динара (укључени сви извори финансирања), од чега: на апропријацији 421 – Стални 
трошкови у износу од 51,0 милион динара за осигурање радова и месечна плаћања рачуна. Износ од 
187,9 милиона 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 
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саобраћај а ради поузданог рада система, за обуку запослених, за уговоре у вези са саобраћајном 
сигнализацијом, прегледом мостова, за спровођење кампања из области безбедности саобраћаја 
итд. На апропријацији 424 – Специјализоване услуге, планирано је укупно 571,0 милиона динара, а 
средства су предвиђена за електроенергетске сагласности, 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 одржавање система надзора семафорске сигнализације (ЕУРОНАДЗОР и SITRAFFIC 
SCALA), услуге одржавања традиционалних манифестација у Београду, за стручно усавршавање 
васпитача и учитеља у области безбедности саобраћаја и набавка публикација, увођење пешачке 
зоне на потрезу Славија - Краља Милана - Теразије - Коларчева и др.. Највећи износ планиран је на 
апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање и износи 5.822,9 милиона 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 93,0 милиона динара. Износ од 86,7 милиона 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, а исплаћује се 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 379,1 милион динара. Ова 
средства су намењена за постављање саобраћајне сигнализације на уличној мрежи и модернизацију 
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 2019. 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), набавка софтвера и лиценци 
AutoCAD, израда и ажурирање катастра саобраћајне сигнализације II фаза, израда 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. 
 Секретаријат за саобраћај реализује програмску активност из средства са извора 01 - 
Приходи из буџета, у износу од 5.431,1 милион динара, извора 09 - Примања од продаје 
нефинансијске имовине у износу од 500,0 милиона динара и извора 13 - Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година, у износу од 1.900,0 милиона динара. 
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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 983.122.051,00 

  04010001 Управљање заштитом животне средине 58.492.148,00 

  04010002 Праћење квалитета елемената животне 
средине 99.340.297,00 

  04010003 Заштита природе 273.024.878,00 

  04010005 Управљање комуналним отпадом 108.351.601,00 

  04010006 Управљање осталим врстама отпада 316.500.000,00 

  04010500 
Јачање капацитета информисања 
јавности и популаризација значаја 
животне средине 

29.005.400,00 

  04011020 Израда Плана генералне регулације 
система зелених површина Београда 1.026.186,00 

  04011049 
Суфинансирање  извођења радова на 
санацији одлагалишта отпада и 
превенције настанка нових депонија на 
територији града Београда 

15.000.000,00 

  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 

  04011057 
Израда Плана детаљне регулације за 
изградњу надземних водова 110 kv 
ради прикључења постројења за 
управљање отпадом у Винчи на мрежу 

16.834.652,00 

  04011058 
Прикључење грејних инсталација 
објеката јавне намене на систем 
даљинског грејања или дистрибутивни 
систем природног гаса 

45.090.076,00 

  04011063 План детаљне регулације за изградњу 
вода 35КБ од ТС 35/10КВ „Винча“ 8.889.415,00 

  04011064 
УРБфорДАН – „Управљање и 
коришћење урбаних шума као 
природног наслеђа у градовима 
Дунавског региона“ 

11.467.398,00 

   УКУПНО: 983.122.051,00 
    

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру програма 06 - Заштита 
животне средине износе 983,1 милион динара, за 6 програмских активности и 7 пројеката из области 
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заштите животне средине, које произилазе из делокруга рада овог буџетског корисника и 
распоређени су на следећи начин: 
- „Управљање заштитом животне средине“, планирано је са 58,4 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 за образовање 
разних Техничких комисија и ангажовање независних стручњака. 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 
екосистема климатским променама на подручју града Београда“, „Ревитализација језера на 
локалитету Трешња са постављањем система плутајућих острва“, и за израду студија: 
„Идентификација и мониторинг генофонда ретких, рањивих и угрожених врста биљака СП „Шума 
Кошутњак“, „Утицај нових дрвореда на квалитет животне средине у Београду“, „Утицај квалитета 
садница на успех оснивања заштитних плантажа и „Бафер зона“ на подручју територије Београда“, 
израда техничке документације за: уређење зеленог крова на објекту ЈП „Градско стамбено“, за 
зелене површине у школским двориштима и за уређење водотока другог реда, за трошкове 
котизације за семинаре и стручна усавршавања и трошкове дневница, превоза и смештаја на 
службеном путу. 
- „Праћење квалитета елемената животне средине“, финансира се са 99,3 милиона динара. У оквиру 
ове програмске активности, реализују 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 273,0 милиона динара, се односи на Програме управљања 
заштићеним подручјима (Академски парк, Космај, Бојчинска шума, Бајфордова шума, Велико ратно 
острво, Звездарска шума, Земунски лесни профил, Група стабала храста лужњака код Јозића 
Колибе, Обреновачки забран, Пионирски парк, Авала и др.), за спровођење планова пошумљавања 
подручја и озелењавања објеката и површина. 
- „Управљање комуналним отпадом“, финансира се у износу 108,3 милиона динара, за израду плана 
детаљне регулације отпада путем Јавно приватног партнерства у Винчи, ГО Младеновац, ГО Сопот 
од стране ЈУП „Урбанистички завод“, за субвенције ЈКП „Градска чистоћа“ за спровођење поступка 
јавних набавки, за набавку комбинованих мултифункционалних машина и подземних контејнера. 
- „Управљање осталим врстама отпада“, у износу од 316,5 милиона динара, за санацију одлагалишта 
отпада на територији града Београда, односно уклањање дивљих депонија коју спроводи ЈКП 
„Градска чистоћа“, за набавку возила - камиона за пражњење подземних контејнера, набавку 
камиона за бочни утовар и камиона за сакупљање рециклабилног отпада носивости до 12 м3, за 
потребе опремања рециклажних центара контејнерима и другом опремом (план за опремање у 
2019.години – 2 рециклажна центра) и за набавку аброл контејнера. 
-„Јачање капацитета информисања јавности и популаризација значаја животне средине“, финансира 
се са 29,0 милиона динара, за услуге припреме и штампања годишње Публикације „Квалитет 
животне средине у Београду“ и за финансирање јавног конкурса НВО- еколошки пројекти, пројекат 
ГИС квалитета чинилаца – формирање централне базе података. 
 - „Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда“, у износу од 1,0 
милиона динара, за израду Плана генералне регулације који ће се дефинисати Анексом V са ЈУП 
„Урбанистички завод Београда“. 
- „Суфинансирање извођења радова на санацији одлагалишта отпада и превенције настанка нових 
депонија на територији града Београда“, у износу од 15,0 милиона динара, у циљу превенције 
настанка нових дивљих депонија закучењем Анекса III за 2019.годину и набавку контејнера за 
одлагање отпада. 
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- „Пројекат јавно-приватног партнерства града Београда у пружању услуге третмана и одлагања 
комуналног отпада“, планиран је у износу од 0,1 милион динара. 
- „Израда Плана детаљне регулације за изградњу надземних водова 110 kv ради прикључења 
постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу“, у износу од 16,8 милиона динара. 
- „Прикључење грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем природног гаса“, у износу од 
45,0 милиона динара. 
- „План детаљне регулације за изградњу вода 35КВ од 35/10КВ Винча до подручја санитарне 
депоније Винча ГО Гроцка“, планиран је са 8,8 милиона динара, за закључење уговора са ЈУП 
„Урбанистички завод“ за израду плана за реализацију пројекта Јавно приватног партнерства за избор 
стратешког партнера за пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада. 
- УРБфорДАН - „Управљање и коришћење урбаних шума као природног наслеђа у градовима 
Дунавског региона“, реализује се са 11,4 милиона динара, на име трошкова дневница, превоза, 
смештаја и осталих трошкова за пословна и службена путовања у иностранство, за остале стручне и 
опште услуге, набавку канцеларијског материјала, рачунарске опреме и трошкове за остала 
заштићена права и интелектуалну имовину. Пројекат се финансира из ЕУ фонда са 85%, док је 
учешће Града Београда 15%. Циљ пројекта је уређење дела заштићеног подручја природног добра 
„Авала“. У име Града Београда градоначелник града Београда је потписао Анекс IV.1 Декларације о 
приступању партнерству у оквиру Дунавско - транснационалног програма Европске уније, Града 
Београда са градом Љубљаном који је носилац – лидер програма и који окупља неколико европских 
градова Беч (Аустрија), Загреб (Хрватска), Будимпешта (Мађарска), Цуљ (Румунија), Ивано-
Франкивск (Украјина), ФАО (Италија), Подгорица (Црна Гора), Сарајево (БиХ) и Праг (Чешка). 
              Секретаријат за заштиту животне средине реализује програмске активности и пројекте из 
средства са извора 01 - Приходи из буџета, у износу од 793,1 милиона динара, извора 09 - Примања 
од продаје нефинансијске имовине у износу од 90,0 милиона динара и извора 13 - Нераспоређени 
вишак прихода из ранијих година, у износу од 100,0 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 205.701.000,00 

  
01010001 

Подршка за спровођење 
пољопривредне политике  у 
локалној заједници 5.701.000,00 

  
 

01010002 Мере подршке руралном развоју 200.000.000,00 

0602 

Програм 15 - 
Опште услуге 
локалне 
самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште услуге 
локалне самоуправе 447.599.000,00 

  
 

06020001 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општинa 82.599.000,00 

  06020011 Робне резерве 15.000.000,00 

  
 

06020503 
Управљање и одржавање 
водотока другог реда 350.000.000,00 
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1501 

Програм 03 - 
Локални 
економски развој 1501 

Програм 03 - Локални економски 
развој 108.000.000,00 

  
 

15010001 
Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента 68.000.000,00 

  15010002 
Мере активне политике 
запошљавања 40.000.000,00 

1502 
Програм 04 - 
Развој туризма 1502 Програм 04 - Развој туризма 314.000.000,00 

    15020001 Управљање развојем туризма 105.755.000,00 
  15020001 Управљање развојем туризма 67.000.000,00 
    15020002 Промоција туристичке понуде 141.245.000,00 

      УКУПНО: 1.075.300.000,00 
 

Финансијским планом Секретаријата за привреду за 2019. годину, предвиђена су средства у 
укупном износу од 1.075,3 милиона динара од чега је само за Секретаријат планирано 828,3 милиона 
динара, док је за Туристичку организацију Београда, индиректног буџетског корисника, планирано 
247,0 милиона динара. Секретаријат за привреду планира своје расходе и издатке у оквиру четири 
Програма: Програм 3 – Локални економски развој; Програм 4 – Развој туризма; Програм 5 – 
Пољопривреда и рурални развој и 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 68,0 милиона динара, а намењени су, превасходно, за измирење 
обавеза за комуналне услуге ЈП „Сава Центар“ и то износ од 36,0 милиона динара; 7,0 милиона 
динара за 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); 5,0 милиона динара опредељено је Социјално – економском 
савету, док је 20,0 милиона динара планирано за спровођење програма у циљу промоције 
предузетништва и запошљавања. 

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 оквиру горе наведене 

програмске активности, износе 67,0 милиона динара и планирани су на следећи начин: 20,0 милиона 
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планирано је за уређење обале језера Ресник, 20,0 милиона динара за унапређење угоститељско 
туруистичке понуде града Београда, 20,0 милиона динара за суфинсирање конгреса, манифестација, 
фестивала, изложби и едукација у туризму, док се 5,0 милиона динара планира за израду Стратегије 
развоја туризма 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 105,7 милиона динара,  
употребиће се највећим делом за плате и накнаде запослених и то износ од  69,8 милиона динара, 
трошкове редовног пословања 9,5  милиона динара, разне услуге по уговору 6,6 милиона динара, 
текуће поправке и одржавање пословног простора 4,6 милиона динара, док се 5,9 милиона динара 
планира за куповину и опремање инфо центара компјутерском и електронском опремом. 

Промоција туристичке понуде за чије спровођење је намењено 141,2  милиона динара, од 
чега 21,5  милиона динара за закуп простора на сајмовима туризма у земљи и иностранству, 32,5 
милиона на трошкове планираних активности за сајмове, конгресне берзе, конференције, 
презентације, као и студијска путовања у 2019. години. За даљу реализацију новог концепта 
креативнијег промотивног наступа на домаћем и страном тржишту планирано је 49,8 милиона 
динара, док се 18,0 милиона динара планира за покриће разних услуга из области културе за 
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“ – 5,7 милиона 

динара, највећим делом за учешће града Београда на Етно сајму хране и пићa 2,1 милиона динара и 
Учешће на међународном сајму пољопривреде у Новим Саду такође 2,1 милиона динара. 

„Мере подршке руралном развоју“ – 200,0 милиона динара, превасходно за подстицаје: у 
области воћарства и повртарства 65,0 милиона динара, у области механизације 70,0 милиона 
динара, у области пчеларства 25,0 милиона динара и у области сточарства 40,0 милиона динара.  
       

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 
Секретаријат за привреду као учесник у овом програму, планира укупне расходе и издатке у 

оквиру три програмске активности и то: 
„Функционисање лoкалне самоуправе и градских општина“, за коју је планиран износ од 82,5 

милиона динара, који ће у највећој мери бити утрошен за изградњу два градска понтона на подручју 
насеља Гроцке и Винче на реци Дунав (43,2 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 10,0 
милиона динара., док се 12,0 милиона динара планира за потребе управљања и одржавања градских 
понтона и организовања линијског речног речног саобраћаја на рекама Сави и Дунаву. и За  
одржавање система за наводњавање у Гроцкој  определиће се износ од 12,0 милиона  динара. 

„Робне резерве“ - За трошкове складиштења градских робних резерви издвојиће се 15,0 
милиона динара. 

„Управљање и одржавање водотока другог реда“ за коју је планиран износ од 350,0 милиона 
динара, опредељених за Програм уређења водотока на водама другог реда на територији града 
Београда за 2019. годину, који подразумева активности на уређењу нерегулисаних и регулисаних 
делова појединих водотока на водама другог реда, санацију одређених запуштених деоница 
регулисаних и нерегулисаних бујичних водотока, као превенцију за настанак поплава, одржавање и 
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поправку уливних грађевина колектор – водоток, као и радови по налогу водне инспекције и хитне 
интервенције, у складу са стањем и потребама на терену. 
 
 

5.11. Секретаријат за културу 
 

Програм Назив програма Шифра 
Назив програмске 
активности/пројекта 

Укупна 
средства 

1201 

Програм 13 - 
Развој културе и 
информисања 1201 

Програм 13 - Развој културе и 
информисања 4.383.860.000 

    12010002 
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 845.600,00 

    12010001 
Функционисање локалних установа 
културе 2.459.821.033,00 

    12010002 
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 728.771.366,00 

    12011001 Манифестације 349.667.601,00 

      УКУПНО: 4.383.860.000,00 
 
 Секретаријат за културу као учесник Програма 13 - Развој културе и информисања овог 
програма планира програмску активност „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“, 
“Функционисање локалних установа културе” и пројекат „Манифестације“, које произилазе из 
надлежности буџетског корисника које су дефинисане Одлуком о Градској управи.       
 Укупни расходи и издаци планирани у оквиру Програма - Развој културе и информисања 
износе 4.383,9 милиона динара и обухватају активности и потребе 30 установа културе чији је 
оснивач град Београд и јавног предузећа „Београдска тврђава“. Програмске активности корисника 
реализују се у оквиру секретаријта и установа културе. 

За програмску активност „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ која се 
реализујеј у оквиру Секретаријата, планирана су средства у укупном износу од 845,6 милиона 
динара.  

Од укупног износа, за реализацију програма у области културе опредељена су средства у 
износу од 158,0 милиона динара и односе се на средства планирана за реализацију програма по 
конкурсу секретаријата за јавна и друга предузећа у износу од 16,0 милиона динара, за текуће 
трансфере нивоу Репулике за програме и пројекте у области културе - установа културе чији је 
оснивач Репулика Србија и за ниво општина ради реализације пројеката индиректних корисника 
нивоа општина по конкурсу који спроводи Секретаријат за културу за индиректне кориснике других 
нивоа власти  у износу од 28,0 милиона динара, као и за реализацију програма и манифестација по 
конкурсу Секретаријата за културу у области културе по спроведном конкурсу у износу од 114,0 
милиона динара. 

Средства за измирење сталних трошкова за легате, покретне и непокретне, који су уговором 
о поклону поверени граду, планирана су у износу од 1,0 милион динара.  

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2,0 милиона 
динара односе се на ЈП ''Београдска тврђава''.  
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Преостала средства у износу од 4,6 милиона динара планирана су за измирење трошкова 
вештачења, надокнаде за рад члановима комисија, накнаде ауторима за израду идејних решења, и 
остале услуге за потребе издавања услова за јавно комунално предузеће као и за друге опште 
услуге. Покриће трошкова установа културе по судским решењима и принудној наплати и 
непредвиђени трошкови за накнаду штете износи 1,0 милион динара.  

Средства за дотације уметничким удружењима за уплату доприноса за ПИО самосталних 
уметника планирана су у износу од 203,0 милиона динара. 

Средстава планирана од других нивоа власти, Републике Србије, за програмску заштиту 
културних добара износе 476,0 милиона динара.  

Установе културе као учесници овог програма планирају две програмске активности 
(„Функционисање локалних установа културе“ и „Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва“), као и пројекат „Манифестације“, који произилазе из делокруга рада буџетског 
корисника. Укупни расходи и издаци планирани у оквиру Програма 13 - Развој културе и 
информисања, износе 3.538,3 милиона динара и планирани су да се финансирају из буџета, 
сопствених прихода и трансфера других нивоа власти. Средства планирана у буџету за Установе 
културе у износу од 2.658,8 милиона динара распоређена су за редовно функционисање у износу од 
2.020,5 милиона динара и за реализацују програма и манифестација у износу од  637,7 милиона 
динара. Планирана средства из сопствених извора за редовно функционисање износе 431,3 милиона 
динара, а за програме и манифестације  износе 308,7 милиона динара. Трансфери од других нивоа 
власти за редовно функционисање планирани су у износу од 8,0 милиона динара, а за  програме и 
манифестације у износу од 132,0 милиона динара.  
 Средства за програмску активност - Функционисање локалних установа културе опредељена 
у буџету износе 2.020,5 милиона динара, од чега највећи део средстава односи се на плате, додатке 
и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.097,7 милиона 
динара. Маса средстава за плате планира се са увећањем од 7% у односу на 2018.годину. Укупна 
маса плата запослених у установама културе износи 41.29% у односу на укупна издвојена средства 
за установе културе. Накнаде запосленима у складу са подзаконским актима који се односе на 
накнаде за превоз, јубиларне накнаде и исплате отпремнина износе 67,3 милиона динара. 
 Финансирање сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору као и 
специјализованих услуга установа културе, врши се на основу одредби Закона о култури и Одлуке о 
одређивању установа културе од значаја за град Београд, чији се рад, одржавање и остваривање 
програма финансира у целини или већим делом из буџета града Београда.  

Стални трошкови у износу од 440,5 милиона динара обухватају енергетске услуге, комуналне 
услуге, услуга комуникације, трошкове закупа, платног промета, осигурања и остале опште трошкове. 
Планирана средства за трошкове путовања из сопствених прихода  износе 31,5 милиона динара, a 
трошкови административних услуга, компјутерских услуга, информисања, штампе (програмски 
флајер, каталог, публикација, city lights, плакат, услуге инфоримисања јавности о програмима 
установа – оглашавање програма у медијима, односи са јавношћу, услуге рекламе и пропаганде, као 
и медијске услуге), правних, адвокатских, финансијских услуга, као и  надокнаде за рад комисија за 
откуп књига и часописа, управних и надзорних одбора, као и услуга културе и осталих општих и 
специјализованих услуга, планирани су у буџету у износу од 164,6 милиона динара, док је остатак 
средстава у износу од 182,3 милиона динара планиран из сопствених прихода.   

Средства планирана у буџету за текуће поправке и одржавање установа  културе износе 45,8 
милиона динара, док је износ од 24,0 милиона планиран из сопствених прихода, и обухватају  текуће 
поправке и одржавање објеката и зграда у 30 установа културе (који користе преко 150 објеката за 
обављање делатности). Планирани су најнеопходнији радови за обезбеђење најоптималнијих услова 
за обављање делатности установа и то: грађевински, грађевинско-занатски, радови на 
ревитализацији водоводних и канализационих инсталација, термотехничких и електроинсталација. У 
оквиру текућих поправи и одржавања машина и опреме планирано је сервисирање разноврсне 
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опреме (рачунарске, светлосне, административне, тонске и др.). Такође су планирана средства за 
редовно и ванредно одржавање, односно сервисирање опреме за противпожарну заштиту, као и 
великих система и централа за дојаву и гашење пожара, сервисирање лифтова и теретних 
платформи. Имајући у виду број објеката који користе установе културе, средства за ове намене 
планирана су само за неопходне интервенције у објектима установа и редовно одржавање опреме. 
Трошкови административног материјала, материјала за културу, одржавања хигијене и материјала за 
посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар и сл.) планирани су у 
износу од 60,5 милиона динара од чега je из приходa буџета планиран износ од 22,5 милиона 
динара, а из сопствених прихода - износ од 38,0 милиона динара. Средства опредељена на основу 
законске обавезе враћања умањених зарада  од 5% по закону и новчаних казни по решењу судова 
износе 73,1 милион динара. 

Укупна средства планирана за трошкове основних средстава износе 168,1 милион динара и 
обухватају средства за зграде и објекте у износу од 72,0 милиона динара, опрему 90,0 милиона 
динара и нематеријалну имовину 6,4 милиона динара. 

Трошкови у износу од 72,0 милиона динара планирани су за рестаурацију интарзираног 
паркета Завичајног музеја Земуна – Спиртина кућа, санацију равног дела крова ЈДП, израду 
прикључка канализације и изградњу заштитне ограде око Центра за ликовно образовање, партерно 
уређење матичног објекта библиотеке Милутин Бојић, декоративно осветљење фасаде Педагошког 
музеја, сређивање биоскопске сале и галерије Културног центра Београда. У наведени износ 
укључени су трошкова прибављања услова Јавно комуналних предузећа, за израду пројекта 
реконструкције и пренамене простора објекта Музеја града Београда, Музеја афричке уметности и 
градске галерије на Косанчићевом венцу. Наведени трошкови планирани су из прихода буџета у 
износу од  66,0 милиона динара, трансфера од других нивоa власти у износу од 5,0 милиона динара 
и сопствених прихода у износу од 0,4 милиона динара. 

Трошкови у износу од 90,0 милиона динара планирани су за набавку административне, 
телекомуникационе, светлосне, сценске, тонске, рачунарске опреме, као и за опрему за јавну 
безбедност  већег броја установа културе, опреме за  културу музејских објеката и легата установа 
културе, као и за позоришта  и библиотеке.  

Наведени трошкови планирани су из прихода буџета у износу од 71,8 милиона динара, 
трансфера од других нивоa власти у износу од 3,0 милиона динара и сопствених прихода у износу од 
15,2 милиона динара. 

Планирана средства за нематеријалну имовину у износу од 6,4 милиона динара односе се  
на средства која се обезбеђују у складу са одредбама Закона о култури и Закона о библиотечкој и 
информационој делатности за набавку књига, часописа, откуп музејских предмета као и за набавку 
лиценце за рачуноводствено и књиговодствено пословање. Наведени трошкови планирани су из 
прихода буџета у износу од 5,6 милиона  динара и сопствених прихода у износу од 0,8 милиона 
динара  
  Програмска активност – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва подразумева 
очување, представљање и унапређење програма у области уметничког стваралаштва, заштите 
културних добара и  баштине.  

Укупно планирана средства за редовне програме 30. установа културе износе 728,8 милиона 
динара. Од укупно планираних средстава у оквиру ове програмске активности 417,6 милона 
планирано је у буџету, 217,2 милиона динара из сопствених прихода и 94,0 милиона динара од 
трансфера других нивоа власти. 

За трошкове закупа имовине и опреме, гостовања установа, компјутерских, стручних, 
административних услуга, информисања, трошкове програма установе, позоришних премијера, 
изложби, културно образовних и ликовних програма, специјализованих услуга које се односе на 
реализацију програмских активности установа и бројних јубилеја, са наведених извора планиран је 
износ од 629,0 милиона динара. 
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Планирани расходи текућих поправки и одржавања, за које се средства планирају из 
сопствених извора и трансфера других нивоа власти, износе 4,3 милиона динара. 

За трошкове програма установа за набавку административног материјала, материјала за 
културу и материјала за посебне намене, планиран је износ од 40,0 милиона динара који се 
обезбеђује из буџета у износу од 30,0 милиона динара и сопствених прихода у износу од 10,0 
милиона динара.  

За трошкове програма установа за набавку неопходне опреме, књига за библиотеке и 
музејских предмета планирана су средства у укупном износу од 54,0 милиона динара, односно из 
прихода буџета планиран је износ од 43,0 милиона динара док је износ од 6,0 милиона планиран из 
трансфера од осталих нивоа власти, а износ од  5,4 милиона динара из сопствених прихода.  

У оквиру пројекта – Манифестације за 10 редовних манифестација од значаја за град Београд -  
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 планирана су средства у 
укупном износу од 349,6 милиона динара. Средства у износу од 220,0 милиона динара планирана су 
из прихода буџета, 91,5 милиона динара из сопствених извора и 38,0 милиона динара из трансфера 
од других нивоа власти. 

Трошкови у овкиру пројекта – Манифестације обухватају трошкове програма културних 
манифестација установа културе за комуникацију, закупа имовине и опреме, гостовања, 
административних услуга, информисања, стручних услуга, специјализованих услуга и трошкове 
набавке опреме. 
 
 

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 3.200.000,00 

    06020001 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општинa 3.200.000,00 

0901 

Програм 11 - 
Социјална и дечја 
заштита 0901 

Програм 11 - Социјална и дечја 
заштита 25.000.100,00 

    09011002 Студентске стипендије 25.000.000,00 

2001 

Програм 08 - 
Предшколско 
васпитање и 
образовање 2001 

Програм 08 - Предшколско 
васпитање и образовање 16.329.007.988,00 

    20010001 

Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и 
образовања 16.329.007.988,00 
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2002 

Програм 09 - 
Основно 
образовање и 
васпитање 2002 

Програм 09 - Основно 
образовање и васпитање 3.970.273.251,00 

    20020001 Функционисање основних школа 3.970.273.251,00 

2003 

Програм 10 - 
Средње образовање 
и васпитање 2003 

Програм 10 - Средње 
образовање и васпитање 2.075.248.599,00 

    20030001 Функционисање средњих школа 2.075.248.599,00 
      УКУПНО: 22.402.729.838,00 
 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира износе 22,402,7 милиона 
динара (извор 01, извор 04,  извор 13, извор 7).  

 
Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање 
Од укупно планираних средства у оквиру предметног програма, за Секретаријат за 

образовање и дечју заштиту планирана су средства у износу од 3.187 милиона динара, од чега је 
највећи део, 1,900,0 милиона динара, намењен финансирању дела економске цене боравка деце у 
предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице које поседује решење о 
верификацији издато од стране надлежног министарства. Ова одклука ступила је на снагу 01. 
септембра 2015. године. 

Остатак средстава у износу од 1.130,0 милиона динара планиран је за принудну наплату по 
тужбама родитеља због високе цене услуге боравка деце у предшколским установама у периоду од 
2011-2014. године. 

У оквиру истог програма, за корисника – Предшколске установе, укупно је планирано 
средстава у износу 13.141,5 милиона динара (извор финансирања 01, 04, 07) од чега је већи део 
планиран на:  

апропријацији 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, у износу од 6.533,9 милиона 
динара. Средства су планирана за исплату зарада запослених у предшколским установама у 2019. 
години увећаних за 7%.,  

апропријацији 421 – Стални трошкови, у износу од 1.285,8 милиона динара,  
апропријацији 426 – Материјал, у износу од 1.468,5 милиона динара, 
апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 234,5 милиона динара, и 
апропријацији 512 - Машине и опрема, у износу од 481,8 милиона динара. 

 
Програм 09 - Основно образовање и васпитање  
Од укупно планираних средства у оквиру предметног програма, за Секретаријат за 

образовање и дечју заштиту планирана су средства у износу од 3.970,2 милиона динара (извор 01). 
Навјећи део средстава планиран је на апропријацијама 4631 - Текући трансфери осталим нивоима 
власти, у износу од 3.310,0 милиона динара  и на апропријацији 4632 - Капитални трансфери  
осталим нивоима власти, у износу 243,1 милиона динара. Поред трансфера планирани су и расходи 
на: 

  апропријацији  511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 333,3 милиона динара као и  
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апропријацији 421 – Стални трошкови, у износу од 25,0 милиона динара. Средства су 
неопходна за измирење уговорених обавеза по спроведеном поступку јавне набавке услуга 
осигурања школске имовине.  

Планирана средства су распоређена на основу потреба школа, а у складу са чланом 189. 
Закона о основама система васпитања и образовања (Сл.гласник РС“ бр. 88/17), по позицијама 
финансијског плана. 

 
Програм 10 - Средње образовање и васпитање 
Укупно планирана средства за потребе средњег образовања у 2019. години распоређена су у 

висини од 2.075,2 милиона динара (извор 01 и извор 13). Највећи део средстава планиран је на 
апропријацији 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу од 1.797,5 милиона 
динара, на апропријацији 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти, у износу од 118,1 
милиона динара, и на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 141,3 милиона 
динара.  На апропријацији 421 – Стални трошкови, у износу од 12,0 милиона динара планирана су 
средства неопходна за измирење уговорених обавеза по спроведеном поступку јавне набавке услуга 
осигурања школске имовине. 

Планирана средства су распоређена на основу потреба школа и члана 189. Закона о 
основама система васпитања и образовања (“Сл.гласник РС“ бр. 88/17) по позицијама финансијског 
плана. 

 
 

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 1.120.287.224,00 

    13010001 

Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 698.047.224,00 

    13010002 
Подршка предшколском и 
школском спорту 88.000.000,00 

    13010004 
Функционисање локалних 
спортских установа 

269.240.000,00 
 

    13010005 Спровођење омладинске политике 65.000.000,00 
      УКУПНО: 1.020.287.224,00 

 
Укупни расходи и издаци у 2019. години које овај буџетски корисник планира у оквиру 

Програма 14 - Развој спорта и омладине, износе 1.020,2 милиона  динара  од чега: 
У оквиру програмске активности: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима 

и савезима, планирана су средства у износу 698,0 милиона динара. Наведена средства највећим 
делом су билансирана на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама (дотације 
осталим удружењима грађана). Секретаријат за спорт и омладину суфинансираће програмске 
активности београдских спортских савеза у циљу повећања квалитета рада са младим спортистима. 
С обзиром да је 2019. година предолимпијска, предложено је увећање годишњег програма за 10% у 
складу са категоријом спорта и буџета који су имали прошле године. 

У оквиру програмске активности: Подршка предшколском и школском спорту, планирана су 
средства у износу 88,0 милиона динара и то највећим делом на апропријацији 472 - Накнада за 
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социјалну заштиту из буџета. Средства су планирана за финансирање бесплатних спортско-
рекреативних програма који се реализују за време летњег и зимског распуста. 

У оквиру програмске активности: Функционисање локалних спортских установа, планирана су 
средства у износу 269,2 милиона динара. Наведена средства највећим делом су билансирана на 
апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и то за 
следећа правна лица: „Арена Београд“, ЈП “Хиподром Београд“, СЦ Ташмајда („Ледена дворана“), 
„БГ хала“, ЈП “Хиподром Београд“, „Фајнал фор Београд 2018“, СРЦ „Пионирски град“, ГЦФК (Градски 
центар за физичку културу). 

У оквиру програмске активности: Спровођење омладинске политике, планирана су средства у 
износу од 65,0 милиона динара и то на апроријацији 481 - Дотације невладиним организацијама, у 
износу од 40,0 милиона динара. Средства са ове позиције се распоређују установама, удружењима, 
њиховим савезима, научноистраживачким институтима и непрофитним организацијама, а које 
реализују програмске/пројектне садржаје за које су заинтересовани млади. Остала средства су 
планирана на апропријацији 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета, а предвиђено је за 
програме и пројекте који се дотављају по Јавном позиву а све у складу са одредбама Одлуке о 
финансирању и суфинансирању програма и пројеката у областима омладинског сектора у граду 
Београду. 

 
 

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 869.198.300,00 

  
  

18010001 
Функционисање установа 
примарне здравствене 
заштите 600.292.000,00 

    18010002 Мртвозорство 21.000.000,00 

  
  

18010003 
Спровођење активности из 
области друштвене бриге 
за јавно здравље 247.906.300,00 

      УКУПНО: 869.198.300,00 
 

Секретаријат за здравство, као учесник Програма 12 - Здравствена заштита, 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 
869,2 милиона динара, од чега: 

- У оквиру програмске активности: Функционисање установа примарне здравствене заштите, 
планирано је 600,3 милиона динара. Од овог износа, 589,2 милиона динара 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). Износ од 
11,0 милиона динара намењен је за хитну медицинску помоћ за НН лица, трансфере по судским 
решењима као и за судске пресуде, за озакоњење пројеката ГЗНМП, као и за таксе за инвестиционе 
радове (апропријација 465 – Остале дотације и трансфери). Остатак средстава у изосу од 0,1 
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милиона динара, на апропријацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планиран је за 
обавезе по судским решењима. 

- У оквиру програмске активности: Мртвозорство, планирано је 21,0 милиона 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 247,9 милиона 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 (7,5 
милиона динара). 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 
(59,9 милиона динара). Затим за финансирање програма здравствених установа из плана мреже на 
територији града Београда у 2019. години, тематска област – здравствена едукација просветних 
радника и сарадника за рад са ученицима основних школа на територији града Београда, у циљу 
превенције злоупотребе психоактивних супстанци (5,0 милиона динара). Такође, у оквиру ове 
програмске активности, средства су планирана и за сузбијање штетних организама на територији 
града Београда (160,5 милиона динара). За поменуте намене опредељено је укупно 232,9 милиона 
динара у оквиру апропријације 424 - Специјализоване услуге. Остатак средстава у оквиру ове 
програмске активности, у износу од 15,0 милиона динара, опредељен је у оквиру апропријације 481 – 
Дотације невладиним организацијама, 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 4.601.032.350,00 

  
 

09010001 
Једнократне помоћи и други 
облици помоћи 2.456.142.919,00 

  
 

09010002 

Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте 
смештаја 86.444.210,00 

  
 

09010002 

Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте 
смештаја 127.223.010,00 

  
 

09010003 Дневне услуге у заједници 94.650.000,00 

  
 

09010004 
Саветодавно-терапијске и 
социјално-едукативне услуге 12.815.000,00 

  
 

09010006 
Подршка деци и породици са 
децом 1.174.506.000,00 

  
 

09010008 
Подршка особама са 
инвалидитетом 649.251.211,00 

      УКУПНО: 4.601.032.350,00 
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Укупно планирана средства за Секретаријат за социјалну заштиту износе 4.601,0 милиона 

динара, у оквиру кога се извршавају расходи и издаци који се односе на сам Секретаријат (4.461,0 
милиона динара) али и на индиректне кориснике у надлежности Секретаријата - Установе социјалне 
заштите (140,0 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 2.456 милиона динара. Свакако, највећи део расхода у оквиру ове 
програмске активности предвиђен је у оквиру функције 070 – Социјална помоћ угроженом 
становништву, некласификована на другом месту. У оквиру спровођења Интервентних мера заштите 
најугроженијих категорија грађана у 2019. години, планирана су средства у износу од 1.071  милиона 
динара, за измирење рачуна  ЈКП „Инфостан технологије“ по основу одобрених попуста корисницима 
који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга. Средства у износу од 672,5 милиона динара, 
планирана су за плаћање трошкова припреме и дистрибуције оброка за материјално угрожене 
кориснике са територије града Београда, који стичу то право на основу Решења Градског центра за 
социјални рад. Сталне новчане помоћи од 17,0 милиона динара биће опредељена као помоћ деци 
која су изашла из хранитељских породица и домова. 195,0 милиона динара планирано је за исплату 
материјалне помоћи најугроженијим категоријама становништва, док ће се за интервентне новчане 
помоћи определити 46,0 милиона динара. За помоћ женама корисницама Сигурне куће планирано је 
8,5 милиона динара. 
  У оквиру функције 040 – Породица и деца, укупно планирани расходи од 102,3 милиона 
динара, односе се превасходно на ученичке и студентске стипендије и то 70,5 милиона динара, 
јенократне помоћи за куповину школског прибора 9,0 милиона динара као и помоћ једнородитељским 
породицама 9,0 милиона динара.  
 У оквиру програмске активности „Породични и домски смештај, прихватилишта и друге 
врсте смештаја “, укупно планирани расходи износе 86,4 милиона динара. У оквиру трансфера за 
установе социјалне заштите за плате и за финансирање програма рада Установа планиран је укупан 
расход од 43,2 милиона динара, док се за трошкове Сигурне женске куће планира 23,0 милиона 
динара. 
 У оквиру програмске активности „Дневне услуге у заједници“ укупно планирани расходи 
износе 94,6 милиона динара, од чега 76,6 милиона динара за реализацију по расписаном јавном 
Конкурсу из области социјалне заштите, док се 18,0 милиона динара планира за дотације борачко-
инвалидским удружењима. 
 У оквиру програмске активности „Подршка деци и породици са децом“ укупно планирани 
расходи износе 1.174 милиона динара. У оквиру трансфера Установама социјалне заштите и за 
финансирање програма рада Установа планиран је укупан расход од 123,6 милиона динара, док се 
за плате запослених планира 310,0 милиона динара. На услуге личног пратиоца, а по решењу 
Градског центра за социјални рад, издвојиће се 250,0 милиона динара, док ће се за једнократне 
помоћи незапосленим и запосленим породиљама са територије града Београда издвојити 480,0 
милиона динара.  
 У оквиру програмске активности „Подршка особама са инвалидитетом“ укупно планирани 
расходи износе 649,2 милиона динара. У оквиру трансфера за Установе социјалне заштите и за 
финансирање програма рада и плата запослених у Установи планиран је укупан расход од 519,2 
милиона динара, за услуге персоналналне асистенције усмерене ка одржавању и унапређењу 
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квалитета живота корисника 50,0 милона динара, док је за посебно организовани превоз особа са 
инвалидитетом планирано 70,0 милиона динара. 
  
 Установе социјалне заштите као учесник у програму 11, планира две програмске 
активности: 
 У оквиру програмске активности „Породични и домски смештај, прихватилишта и друге 
врсте смештаја“, укупни расходи и издаци износе 127,2 милиона динара, од чега у оквиру функције 
040 – Породица и деца, укупно 40,0 милиона динара за установу „Прихватилиште за децу Београда“, 
док се у оквиру функције 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 
другом месту, планирају  расходи и издаци од 87,2 милиона динара, од чега 34,7 милиона динара за 
плате запослених, 10,1 милиона динара за куповину намирница и лекова неопходних за неометани 
рад Прихватилишта, 7,4 милиона за трошкове одржавања рачунарске опреме (софтвера и 
хардвера), 6,1 милион за трошкове комуналних услуга, док се 3,6 милиона планира за исплату 
средстава за личне потребе корисника. 
 У оквиру програмске активности „Саветодавно-терапеутске и социјално-едукативне 
услуге“, укупни расходи и издаци износе 12,8 милиона динара, од чега за плате 6,2 милиона динара, 
за исплате зарада запосленима, 2,9 милиона динара за услуге по уговору, док се 1,1 милиона динара 
планира за плаћање рачуна утрошене електричне енергије у објекту. 
 
 

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 265.840.000,00 

    05010001 Енергетски менаџмент 265.840.000,00 

1102 
Програм 2 - 
Комуналне 
делатности 

1102 
Програм 2 - Комуналне делатности 3.047.328.725,00 

    11020001 Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 3.046.828.725,00 

    11020007 Производња и дистрибуција 
топлотне енергије 500.000,00 

      УКУПНО: 3.313.168.725,00 
 
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру наведених програма 

износе 3.313,1 динара (укључени сви извори финансирања 01,09,13 ), од чега: 
У оквиру Програма 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, укупни 

планирани износ је 265.8 милона динара и то највећим делом на апропријацију 511 - Зграде и 
грађевински објекти, односно капитално одржавање пословних зграда и пословног простора (ГО 
Вождовац, установа Вождовачки центар Шумице, енергетска санација ОШ “Свети Сава“ Врчин, 
планирано пројектовање ПУ, Спровођење енергетских прегледа у 17 општина, енергетска типологија 
зграда, уградња система за грејање и хлађење топлотним пумпама и соларним колекторима) 
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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 3.047,3 милиона  динара.  

Програмска активност 11020001 - Упраљање/одржавање јавним осветљењем, највећим 
делом се односи на услуге за електричну енергију. Утрошак електричне енергије подразумева 
испоруку електричне енергије за потребе јавног (декоративног и функционалног) осветљења на 
територији 10 централих градских општина са утврђеним календаром паљења и гашења јавнох 
осветљења, усвојеним од стране Скупштине града. 

На апропријацији 425 – Текуће поправке и одржавање, билансирана су средства у укупном 
износу од 730,0 милиона динара за финансирање радова из Програма I -  одржавање јавног 
осветљења.   

На апропријацији 511 – Зграде и објекти, планирана су средства у укупном износу од 740,0 
милиона динара за финансирање радова на унапређењу и адаптацији јавног функционалног и 
декоративног осветљења и 12,0 милиона динара за вршење стручног надзора над извођењем 
радова које спроводи ЈКП „Јавно осветљење“. 

Програмска активност 11020007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије, планирана 
је у укупном износу од 0,5 милиона динара а на име повраћаја средстава грађанима који су уплатили 
средства по Уговору о прикључењу станова на даљински систем грејања, који су у међувремену 
раскинути. 
 
 

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 121.540.000,00 

    06020006 Инспекцијски послови 121.540.000,00 
      УКУПНО: 121.540.000,00 

 
Секретаријат за инспекцијске послове, у Програму 15 - Опште услуге локалне самоуправе, 

планира укупне расходе и издатке од 121,5 милиона динара за програмску активност - Инспекцијски 
послови, која произилази из надлежности овог буџетског корисника и која је дефинисана Одлуком о 
Градској управи. 

Средстава у износу од 51,1 милиона динара, планирана су за финансирање извршења 
решења грађевинске инспекције преко другог лица, а која се односе на уклањање бесправно 
изграђених објеката и делова објеката као и других грађевинских интервенција по решењима 
грађевинске инспекције у складу са Законом о планирању и изградњи. Средства за ову намену 
опредељена су на апропијацији 423 – Услуге по уговору. 

На апропријацији 424 – Специјализоване услуге, опредељен је износ од 61,5 милиона 
динара. Овај расход односи се на административно (принудно) извршење решења које доносе 
овлашћени инспектори Секретаријата, из оквира своје надлежности. 

Износ од 6,0 милиона динара планиран је у оквиру апропријације 463 – Трансфери осталим 
нивоима власти. Од тога 1,0 милион динара су средства која је Секретаријат дужан пренети у буџет 
Републике Србије, а односе се на приходе који се остварују извршењем заштитних мера (трајно 
одузимање возила затечених у прекршају у области ауто - такси превоза) изречених одлукама 
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Прекршајног суда, које је по налогу суда, дужан извршити Секретаријат продајом возила. Према 
Закону о прекршајима, средства остварена продајом су приход буџета Републике Србије, ако је 
возило одузето од власника. Остатак у износу од 5,0 милиона динара опредељен је за извршење 
решења комуналних инспектора свих 17 градских општина. 
 На апропријацији 482 – Порези, обавезне таксе и казне, планирано је 0,2 милиона динара за 
обавезу измирења пореза на додату вредност у поступку продаје односно уступања одузете робе, за 
коју је утврђена обавеза плаћања ове врсте пореза. 

За евентуалне трошкове по основу накнаде штете које изричу судови, планирано је 2,5 
милиона динара на апропријацији 485 – Накнада штете за повреде или штету од стране државних 
органа. 
 
 

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 225.368.500,00 

  
 

12010004 

Остваривање и унапређивање јавног 
интереса  у области јавног 
информисања 225.368.500,00 

      УКУПНО: 225.368.500,00 
 

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 које овај буџетски корисник планира износе 225,3 милиона динара од чега: 
102,0 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 суфинансирањe пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на основу Конкурса који ће Секретаријат за информисање расписати у складу 
са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању наведених 
пројеката; 15,0 милиона динара штампање и дистрибуцију Службеног листа града Београда чији је 
издавач Секретаријат за информисање у коме се објављују сви акти које доноси Скупштина града 
Београда, градске општине, јавна комунална предузећа и друге организације током целе године, док 
се 10,0 милиона динара планира за различите информативно-пропагандне делатности значајне за 
град Београд. 
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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 104.295.040,00 

    06020004 
Општинско / градско 
правобранилаштво 104.295.040.00 

      УКУПНО: 104.295.040,00 
 

Укупни расходи и издаци Градско правобранилаштво града Београда планира у оквиру 
Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе, износе 104,2 милиона динара, од чега највећи део 
планиран за исплату плата и додатака запослених у износу од 76,0 мил. динара, као и за социјалне 
доприносе на терет послодавца, у износу од 13,0 мил. динара. Износ од 4,1 милиона динара 
планиран је на апропријацији 423 - Услуге по уговору, и 465 - Текуће дотације од 8,0 милиона динара 
за обавезе предвиђене Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата. 
 
 

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 225.439.065,00 

   06020001 Функционисање локалне самоуправе 
и градских општинa 204.534.065,00 

    06020014 Управљање у ванредним ситуацијама 20.905.000,00 
      УКУПНО: 225.439.065,00 

 
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију 

односа са грађанима као учесник Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе, 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 наведеног програма 
износе 225,4 милиона динара (укључени сви извори финансирања), од чега за: 

- програмску активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планирано 
је 204,5 милиона динара. У оквиру апропријације 421 - Стални трошкови, планирано је 8,0 милиона 
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 41,8 милиона 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 одржавања софтвера који 
користи Секретаријат путем спровођења поступка јавне набавке у складу са чл.36, став 1, тачка 2, 
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Закона о јавним набавкама - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 
за закључивање уговора који због природе расхода захтевају плаћање у више година, за услугу 
одржавања компјутера које користи Секретаријат што подразумева превентивну дијагностику 
постојећих рачунара, сервисирање, набавку и уградњу резервних делова, за услугу информисања 
јавности за услугу израде промо материјала у вези са учешћем Секретаријата у координацији 
извођења инфраструктурних радова и организацији манифестација од значаја за Град Београд што 
подразумева припрему за израду дизајна по графичким стандардима, израду и испоруку промо 
материјала, за обезбеђивање урадништва софтверског модула „Сениор клуб“, фото и видео праћење 
догађаја за шта се обезбеђује професионално видео снимање и фотографисање са земље и из 
ваздуха као и „он лајн“ објављивање, најава и информисање о догађајима путем билборда, услуга 
пројектовања и презентације визуелног материјала у циљу реализације догађаја - мапирање зграда, 
објеката високо градње и промоција „4к пројекције“. 

У оквиру апропријације 424 - Специјализоване услуге, планирано је 99,2 милиона динара, а 
средства су намењена за услугу испаљивања ватромета на више локација у граду Београду на 
отвореном простору са сценско визуелним ефектима за пратећом пиротехничком опремом, 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, затим за 
потребе спровођења поступка јавне набавке и средства за израду апликације за „паметне уређаје“ - 
телефоне, таблете и сл., а која име за циљ подизање еколошке свести за пријављивање неуређених 
површина. На апропријацији 426 - Материјал, планирана су средства за реализацију поступка јавне 
набавке за куповину биоразградивих кеса за кућне љубимце за пропадајућим носачем – држачем у 
сврху одржавања комуналне хигијене и чистоће на јавним површинама.  У оквиру апропријације 512 
– Рачунарска опрема, планиран је износ од 1,5 милиона динара за куповину рачунарске опреме - 
серверских дискова. На апропријацији 515 - Компјутерски софтвер, средства у износу од 47,9 
милиона динара, намењена су за израду софтверског модула која има за циљ да повеже - умрежи 
кол центре свих општина на територији града Београда са софтвером Београдског позивног центра. 
За потребе усклађивања са информатичко безбедносним прописима Европске уније и Законом о 
заштити података о личности, потребно је спровести поступак јавне набавке ради усклађивања 
софтера Београдског позивног центра са законодавством ЕУ у вези са обрадом података о личности; 

 
 - програмску активност - Управљање у ванредним ситуацијама, планирано је 20,9 милиона 

динара. У оквиру апропријације 424 - Специјализоване услуге, планиран је износ од 1,2 милиона 
динара, за услугу геотехничког истраживања са израдом геотехничког елабората и предлогом мера 
санације за оштећене објекте у улицама: Новоградска број 19/1, Новоградска број 18-24, 
Добановачка 34д и Добановачка број 36, Земун, по фазама. У оквиру апропријације 426 - Униформе, 
планирана су средства у износу од 3,2 милиона динара за набавку униформи за чланове градског 
штаба за ванредне ситуације. У оквиру апропријације 481 - Дотације осталим удржењима грађана, 
планиран је износ од 11,0 милиона динара за реализацију програма и активности Ватрогасног савеза 
Београд 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), и реализацију Програма и активности Црвеног крста 
Београда. На апропријацији 512 - Машине и опрема, планирана су средства у износу од 5,5 милиона 
динара за спровођење поступка јавне набавке за куповину агрегата за струју за потребе штаба за 
ванредне ситуације и за потребе догађаја и манифестација од значаја за град Београд у 
организацији града Београда и у координацији Секретаријата. 

 Програмске активности се реализују из средства са извора 01 - Приходи из буџета. 
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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 20.950.000,00 

    06020005 Омбудсман 20.950.000,00 
      УКУПНО: 20.950.000,00 
 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру Програма 15 - Опште 
услуге локалне самоуправе, износе 20.9 милиона динара, од чега се највећи део односи на плате, 
доприносе и социјална давања за запослене и износи 14,4 милиона динара, разне услуге по уговору 
у укупном износу од 1,9 милиона динара и текуће дотације по закону (у складу са Законом о 
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата) у износу од  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 45.786.550,00 

    01011001 

Изградња система за 
наводњавање пољопривредног 
земљишта општине Гроцка 45.786.550,00 

0401 

Програм 06 – 
Заштита животне 
средине 0401 

Програм 06 – Заштита животне 
средине 143.208.000,00 

  04011062 
Санирање клизишта на депонији 
Винча 143.208.000,00 

0602 

Програм 15 - 
Опште услуге 
локалне 
самоуправе 0602 

Програм 15 - Опште услуге 
локалне самоуправе 131.331.000,00 

  06020501 
Административна подршка 
пројектима 131.131.000,00 

    06021001 ЕРП Пројекат 200.000,00 
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0701 

Програм 07 - 
Организација 
саобраћаја и 
саобраћајна 
инфраструктура 0701 

Програм 07 - Организација 
саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 3.825.951.142,00 

  07010501 
Административна подршка 
пројектима путне инфраструктуре 10.600.000,00 

    07011002 

Реконструкција Улице војводе 
Степе од Аутокоманде до 
окретнице на Бањици 666.000,00 

    07011004 Реконструкција Рузвелтове улице 38.315.264,00 

    07011005 

Реконструкција Булевар 
Ослобођења са уређењем Трга 
Славија 123.428.990,00 

    07011007 Набавка трамваја за ГСП Београд 14.388.480,00 

    07011008 
Саобраћајни мастер план (Смарт 
план) 1.192.006,00 

    07011009 

Реконструкција улица Краљице 
Марије, 27.марта, Џорџа 
Вашингтона и Цара Душана 2.833.780.376,00 

    07011015 
Провера могућности изградње на 
локацији града Београда 19.032.026,00 

    07011016 

Реконструкција и изградња улице 
Кнеза Милоша са изградњом 
подземне гараже 143.542.400,00 

    07011017 
Реконструкција Трга Николе 
Пашића 50.480.000,00 

    07011018 
Уређење и поплочавање 
отворених јавних простора 417.445.000,00 

    07011019 
Реконструкција Главне улице у 
Земуну 19.374.000,00 

    07011021 Реконструкција Кеј Ослобођења 14.468.000,00 

    07011022 
Реконструкција Београдске улице 
и Старине Новака 21.997.600,00 

    07011023 
Реконструкција  улице Тадеуша 
Кошћушка и Париске  улице 23.464.000,00 

    07011024 

Реконструкција  улице Булевар 
краља Александра (од Таковске до 
Рузвелтове) са гаражом 73.375.000,00 

    07011027 

Реконструкција улица у ужем 
центру Земуна (Прерадовићева, 
Косовска, Петра Зринског, 
Београдска, Давидовићева, Др 
Петра Марковића) 3.825.951.142,00 
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0901 

Програм 11 - 
Социјална и дечја 
заштита 0901 

Програм 11 - Социјална и дечја 
заштита 31.962.253,00 

  09010500 

Административна подршка 
пројектима социјалне и дечје 
заштите 4.120.000,00 

    09011004 

Реконструкција, адаптација и 
пренамена простора у објекту 
прихватилишта за децу и младе, 
ул. Живка Давидовића број 64, ГО 
Звездара 19.258.253,00 

    09011005 

Испитивање и отклањање 
недостатака - Објекат "Предах 
плус" 8.584.000,00 

1101 

Програм 01 - 
Становање, 
урбанизам и 
просторно 
планирање 1101 

Програм 01 - Становање, 
урбанизам и просторно планирање 165.843.287,00 

    11011010 

Изградња стамбено-пословног 
објекта ПФЦ 5, у блоку 61, уз 
Војвођанску улицу, Нови Београд 
отклањање недостатака по 
примедбама корисника у 
гарантном року 9.742.160,00 

    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 18.529.000,00 

    11011013 

Изградња стамбено-пословног 
објекта социјално-непрофитног 
становања на локацији западно од 
улуце др Ивана Рибара VII фаза 2.000,00 

    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 

    11011016 
Изградња стамбеног комплекса на 
локацији 1.7 у насељу Камендин 58.402.627,00 

    11011018 

Изградња стамбеног комплекса 
социјалног становања у насељу 
Овча 64.175.500,00 
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1102 

Програм 02 - 
Комуналне 
делатности 1102 Програм 2 - Комуналне делатности 406.830.000,00 

    11021034 
Набавка и уградња јарбола са 
заставама 406.830.000,00 

1201 

Програм 13 - 
Развој културе и 
информисања 1201 

Програм 13 - Развој културе и 
информисања 253.217.736,00 

  12010500 
Административна подршка 
пројектима културе 54.230.000,00 

    12011008 

Уградња теретног лифта и 
система за климатизацију и 
вентилацију објеката БИТЕФ 
ТЕАТРА 2.085.600,00 

    12011013 

Реконструкција објекта у Улици 
Ресавска број 40б и пренамена  у 
Музеј града Београда 30.128.940,00 

    12011014 

Климатизација, вентилација, 
микроклима, систем за стабилно 
гашење пожара и осветљење 
депоа објекта Историјског архива 
града Београда 154.285.916,00 

    12011016 
Реконструкција Централне куле на 
Старом сајмишту 4.837.280,00 

    12011021 

Реконструкција, санација и 
адаптација објекта Позоришта 
„Бошко Буха“ 7.327.000,00 

    12011027 

Реконструкција и адаптација 
објекта Музеја града Београда - 
Музеја Младеновца 323.000,00 

1301 

Програм 14 - 
Развој спорта и 
омладине 1301 

Програм 14 - Развој спорта и 
омладине 12.908.000,00 

    13010500 
Административна подршка 
пројектима спорта 12.908.000,00 

 1502 
Програм 04 – 
Развој туризма  1502 Програм 04 – Развој туризма  756.333.000,00 

    15021006 Изградња гондоле у Београду 720.051.000,00 

  15021007 
Изградња објекта јавне намене у 
оквиру платоа Славија 36.282.000,00 
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1801 

Програм 12 - 
Здравствена 
заштита 1801 Програм 12 - Здравствена заштита 366.106.726,00 

    18011006 

Изградња објекта здравствене 
станице Угриновци, Дом здравља 
Земун 45.460.705,00 

    18011008 
Изградња новог крила објекта 
Дома здравља Обреновац 209.480.147,00 

    18011010 
Изградња објекта здравствене 
станице у Борчи ДЗ Палилула 111.165.874,00 

2001 

Програм 08 - 
Предшколско 
васпитање и 
образовање 2001 

Програм 08 - Предшколско 
васпитање и образовање 49.783.863,00 

    20010500 

Административна подршка 
пројектима предшколског 
васпитања и образовања 635.000,00 

    20011016 
Изградња објекта КДУ и 
Централне кухиње у Овчи 10.127.195,00 

    20011018 
Завршетак изградње објекта КДУ у 
насељу Алтина 13.119.000,00 

    20011020 

 Адаптација објекта старе школе 
за потребе ПУ "Сурчин", ГО 
Сурчин 25.660.668,00 

    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 236.266.482,00 

  20020500 

Административна подршка 
пројектима основног васпитања и 
образовања 3.000.000,00 

    20021006 

Реконструкција и доградња објекта 
ОШ "Светислав Голубовић 
Митраљета" у Батајници, Земун 82.146.234,00 

    20021011 

ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка, 
Чукарица изградња фискултурне 
сале и реконструкција и 
адаптација постојећег објекта 80.009.248,00 

    20021016 

Изградња фискултурне сале ОШ 
"Душан Вукасовић Диоген", 
Бечмен, ГО Сурчин 36.040.000,00 

    20021017 

Завршетак изградње фискултурне 
сале ОШ "Стеван Сремац" 
Добановци, ГО Сурчин 251.000,00 
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  20021018 

Изградња фискултурне сале у 
комплексу ОШ ''Карађорђе'', Вука 
Караџића, Чукарица 34.820.000,00 

2003 

Програм 10 - 
Средње 
образовање и 
васпитање 2003 

Програм 10 - Средње образовање 
и васпитање 52.163.476,00 

    20031002 

Адаптација спрата са 
реконструкцијом инсталација 
објекта Техничке школе 
Младеновац, ГО Младеновац 22.811.600,00 

    20031003 
Пeтa бeoгрaдскa гимaзиja - 
сaнaциja фaсaдe 29.351.876,00 

      УКУПНО: 6.477.691.515,00 
 

Секретаријат за инвестиције као уесник у 14 програма, за 2019. годину планира расходе и 
издатке у износу од 6.477,7 милиона динара. 

 
У оквиру Програма 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање, корисник 

реализује 6 пројеката из области станоградње са планираним расходима и издацима у износу од 
165,8 милиона динара. 

Пројекат - Изградња стамбено - пословног објекта ПФЦ 5, у блоку 61, уз Војвођанску улицу, 
Нови Београд, Секретаријат за инвестиције у 2019. години планира износ од 9,7 милиона динара за 
уговор за извођење радова на санацији процуривања гараже 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. 
Опредељени расходи и издаци за овај пројекат у 2019. години у износу од 18,5 милиона динара 
односе се на непредвиђене радове које је извођач извео. 

У оквиру пројекта „Партерно уређење простора са инфраструктуром и саобраћајницама у 
оквиру комплекса непрофитних и социјалних станова на ГП1 западно од улице Др.Ивана Рибара VIII 
фаза“, планирана су средства у износу 15,0 милиона динара. Пројекат је завршен. Средства се 
односе на изведене радове на партерном уређењу, спољној и кабловској инфраструктури и 
надкривеног паркинга са припадајуим делом партерног уређења, саобраћајницама и инсталацијама у 
оквиру комплекса непрофитних станова на ГП1 западно од улице др Ивана Рибара. Радови су 
завршени и за њих је добијена употребна дозвола. Извоћач није наплатио непредвиђене радове, а 
извео их је, и у току је судски поступак којим извођач потражује вредност изведених радова. 

Пројекат - Изградња стамбеног комплекса на локацији 1.7 у насељу Камендин. На локацији 
Камендин 1.7 постоје две групације стамбних објеката. На првој је завршена изградња станова за 
лица у статусу избеглица, интерно расељених лица и социјално угрожена лица из локалне заједнице, 
укупно 45 станова, а све на основу Меморандума о сарадњи између УНХЦР, Града, Центра за 
социјални рад и Комесаријата за избеглице и миграције. 

Другу групацију чине станови за лица у статусу избеглица са могућношћу откупа. Укупно 270 
станова на површини од 14.250 м2, а на основу Меморандума о сарадњи између Града и 
Комесаријата за избеглице и миграције. Изградња станова финансира се из средства из Фонда 
Регионалног стамбеног програма преко Банке за развој Савета Европе. Обавеза Града је да 
спроведе јавну набавку за извођење радова на спољном уређењу терена. Извођач је уведен у посао. 
Укупно планирана средства на овом пројекту износе 58,4 милиона динара. 
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За пројекат - Изгрaдња стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча, 
планирана су укупна средства у износу од 64,2 милиона динара. Средства су намењена за окончану 
ситуацију за извођење радова на објектима 2б и 2ц - 68 станова, које финансира Град. ЈУП Београд -
Комесаријат за избеглице, финансира изградњу објеката 2а и 2д. 

 
У оквиру програма Програма 5 - Пољопривреда и рурални развој, корисник планира 

један пројекат из области развоја пољопривреде - Пројекат „Изградња система за наводњавање 
пољопривредног земљишта општине Гроцка“. 

У питању је пројекат извођења радова на постављању система за наводњаве, друга фаза, 
земљишта у Гроцкој. Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог 
пројекта износе 45,8 милиона динара. 

 
У оквиру Програма 8 - Предшколско васпитање и образовање, Секретаријат за 

инвестиције као учесник овог програма планира једну програмску активност и четири пројекта из 
области предшколског васпитања. Програм укључује активности које се односе на изградњу нових 
објеката предшколског образовања, као и на реконструкцију, санацију и адаптацију постојећих 
објеката предшколског образовања, у циљу остварења потребних капацитета. 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 
49,8 милиона динара и реализује се кроз следеће пројекте програмске активности и пројекте: 

- Програмска активност: “Административна подршка пројектима предшколског васпитања и 
образовања”, као подршка инвестиционој фази за програм 8 - Предшколско васпитање и 
образовање, а планирана средства износе 0,6 милиона динара. 

- Пројекат “Изградња објекта КДУ и Централне кухиње у Овчи“ - С обзиром на број од 2000 
уписане деце у насељима Борча, Овча и Крњача, постоји потреба за проширењем капацитета. 
Насеље Овча нема наменски објекат, већ деца користе учионицу у основној школи која је при том 
тражила њихово исељење из објекта. Пројектом се планира изградња око 3.000 м2 простора, за 200-
240 деце и централне кухиње у којој би се спремало око 1500-2000 оброка. Планирана расходи и 
издаци су 10,1 милион динара за техничку документацију. Архитектонско - урбанистички конкурс је 
спроведен, изабрано је најбоље идејно решење и на основу њега ће се радити пројектни задатак. 

- За завршетак изградње објекта КДУ у насељу Алтина, корисник у 2019. години планира 
износ од 13,1 милиона динара, који ће бити употребљен за исплату окончане ситуације. 

- За Пројекат „Адаптација објекта старе школе за потребе ПУ "Сурчин", ГО Сурчин“, 
планирано је 25,7 милиона динара. ПУ „Сурчин“ има проблем недостајућих капацитета за смештај 
заинтересоване деце са територије Општине. На последњем конкурсу остало је неуписано око 200 
деце. Предшколска установа не располаже ни управном зградом. Адаптацијом објекта старе школе 
био би решен проблем листе чекања за децу предшколског узраста. Техничку документацију, 
обезбедила је ГО Сурчин. По прибављању 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. БРГП објекта је 942м2, спратност П+1. 
Покретање ЈН планирано је за почетак 2019 године. 

- Пројекат „Адаптација објекта ОШ ''Сутјеска'' за потребе ПУ ''Др Симо Милошевић'', ГО 
Земун“. Секретаријат за образовање и дечју заштиту, у сарадњи са Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја, предузима 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. Адаптацијом објекта ОШ „Сутјеска“ отворило би се око 175 
места за смештај деце предшколског узраста. Јавну набавку за израду техничке документације 
спроводи предшколска установа, након чега ће Секретаријат за образовање и дечју заштиту 
приступити прибављању одобрења за извођење радова. Секретаријат за инвестиције ће, након тога, 
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приступити спровођењу јавних набавки за избор извођача радова и пратеће услуге. БРГП објекта је 
1.500м2, спратност П+2. Средства је потребно обезбедити по Протоколу који је потписан са 
Секретаријатом за образовање и дечију заштиту. Укупно планирана средства на овом пројекту за 
2019. годину износе 49,8 милиона динара. 

 
У оквиру Програма 9 - Основно образовање и васпитање, Секретаријат за инвестиције 

планира једну програмску активност и пет пројеката из области основног образовања. 
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 

236,3 милиона динара. 
Буџетски корисник реализује следеће програмске активности и пројекте: 
- У оквиру програма отворена је Програмска активност „Административна подршка 

пројектима основног васпитања и образовања“, као подршка инвестиционој фази за овај програм, а 
планирана средства износе 3,0 милиона динара. 

- Пројекат “Реконструкција и доградња објекта ОШ "Светислав Голубовић Митраљета" у 
Батајници, ГО Земун“ – за реализацију овог пројекта директни корисник планира средства у износу 
од 82,1 милиона динара. Основна школа "Светислав Голубовић Митраљета" у Батајници је постојеће 
бруто површине 2720 м2 и похађа је 1016 ученика у две смене, распоређених у 35 одељења. Школа 
је изграђена 1965. год. 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. Секретаријат за инвестиције је обезбедио 
пројектну документацију. За почетак 2019. године планирано је спровођење поступка ЈН за извођење 
радова. 

- Пројекат ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка, Чукарица - изградња фискултурне сале и 
реконструкција и адаптација постојећег објекта - ОШ "Доситеј Обрадовић" је саграђена шездесетих 
година прошлог века, а дограђена седемдесетих, укупне површине 1360м2. У периоду од 2000.-2012. 
у школи су вршени грађевински радови на санацијама. С обзиром на то да школа нема фискултурну 
салу, потребно ју је изградити. Планирана површина сале са пратећим садржајима је око 800м2. У 
поступку ЈН изабран је извођач радова који је уведен у посао. Радови теку у складу са планираном 
динамиком. За ову намену, у 2019. години планирано је 80,0 милиона динара. 

- За пројекат „Изградња фискултурне сале ОШ ''Душан Вукасовић Диоген'' у Бечмену ГО 
Сурчин“, опредељена су средства у износу од 36,0 милиона динара. ОШ ''Душан Вукасовић Диоген'' у 
Бечмену похађа 500 ученика. Школа од оснивања нема фискултурну салу, па се реализација наставе 
физичког васпитања отежано одвија. Техничку документацију обезебедила је  ГО Сурчин. БРГП 
објекта је око 797м2, спратност П. У поступку ЈН изабран је извођач радова који је уведен у посао. 
Радови теку у складу са планираном динамиком. 

 - Пројекат „Завршетак изградње фискултурне сале ОШ „Стеван Сремац“ у Добановци ГО 
Сурчин“ - ОШ „Стеван Сремац“ у Добановцима похађа 682 ученика. Школа од оснивања нема 
фискултурну салу, па се реализација наставе физичког васпитања отежано одвија. Секретаријат за 
образовање и дечју заштиту сваке године издваја значајна средства за закуп фискултурне сале, како 
би се одржала настава за ученике виших разреда. Техничку документацију обебеђује ГО Сурчин. По 
прибављању 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. БРГП објекта је око 1.500м2, спратност П. Укупно планирана средства на 
овом пројекту за 2019. годину износе 0,2 милиона динара и односе се на покретање поступка јавне 
набавке за извођење радова и вршење услуге стручног надзора. Реализација наведених уговора 
планирана је за 2020. годину. 

- Пројекат „Изградња фискултурне сале у комплексу ОШ ''Карађорђе'', Вука Караџића, Чукарица“ -  
ОШ „Карађорђе“ у Остружници је једна од најстаријих школа у Србији, основана је пре више од 200 
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година. Школу похађа око 340 ученика, који наставу физичког васпитања обављају у неадекватним 
условима. У циљу обезбеђења једнаких услова за похађање наставе у свим београдским основним 
школама, неопходно је изградити фискултурну салу у оквиру комплекса школе. Планирана средства 
износе 34,8 милиона динара, за спровођење поступка ЈН за извођење радова и вршење услуге 
стручног надзора. Покретање поступка ЈН планирано за почетак 2019. године. 

 
Секретаријат за инвестиције као учесник Програма 11 - Социјална и дечја заштита, 

планира једну програмску активност и два пројекта из области социјалне и дечје заштите.  
Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 

32,0 милиона динара. 
Буџетски корисник реализује следеће програмске активности и пројекте: 
- У оквиру програма отворена је Програмска активност „Административна подршка 

пројектима социјалне и дечје заштите“, као подршка инвестиционој фази за овај програм, а 
планирана средства износе 4,1 милиона динара. 

- Пројекат „Реконструкција, адаптација и пренамена простора у објекту прихватилишта за 
децу и младе, ул. Живка Давидовића број 64, ГО Звездара“ - По протоколу који је потписан између 
Секретаријата за социјалну заштиту и Секретаријата за инвестиције, планирна су средства за 
извођење радова на овом пројекту. С обзиром да постојећи објекат не располаже капацитетом који 
може да задовољи неопхопдне услове и стандарде за несметан боравак деце и омладине, потребно 
је обезбедити средства за извођење радова на реконструкцији, санацији и адаптацији објекта. 
Радови се приводи крају. Планирана средства за ову намену у 2019. години износе 19,3 милиона 
динара. 

- Пројекат „Испитивање и отклањање недостатака – Објекат „Предах плус““ - Након изградње 
објекта за привремени и повремени боравак деце у Шекспировој улици, потребно је извести радове 
на успостављању новог режима рада система за грејање објекта. У поступку јавне набавке избаран је 
извођач радова, зведен је у посао и радови теку у складу са планираном динамиком. У 2019. години 
предвиђена су средства у износу од 8,6 милиона динара. 

 
У оквиру Програма 10 – Средње образовање, Секретаријат за инвестиције планира два 

пројекта. Укупно планирана средства за реализацију овог програма износе 52,2 милиона динара. 
- Пројекат „Адаптација спрата са реконструкцијом инсталација објекта Техничке школе 

Младеновац, ГО Младеновац“ - Део објекта предвиђен за адаптацију изведен је 1977. године са 
унутрашњим преградним панелима који су временом дотрајали и не испуњавају основне услове за 
одвијање наставе. Пројектом је предвиђена њихова замена, као и замена свих унутрашњих облога – 
подова и плафона, столарије. Такође, пројектом је предвиђена замена водоводне и канализационе 
мреже, као и електроинсталација. Техничку документацију обебедила је Техничка школа 
Младеновац. БРГП објекта је око 6.490м2, спратност П+2. Секретаријат за инвестиције је спровео 
поступак ЈН за избор извођача радова. Извођач радова је уведен у посао. Радови се приводе крају. 
За наплату је остао коначни обрачун у 2019. години. За ове намене планирано је 22,8 милиона 
динара. 

- Пројекат „Пeтa бeoгрaдскa гимнaзиja - сaнaциja фaсaдe“ - По потписаном протоколу са 
Секретаријатом за образовање и дечију заштиту, ради се санација фасаде на објекту који је под 
заштитом споменика, у коју није улагано дуги низ година. У поступку ЈН изабран је извођач радова, 
уведен је у посао и радови теку у скалду са планираном динамиком. За 2019. годину за овај пројекат 
планирано је 29,4 милиона динара. 

У оквиру Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе, директни буџетски корисник 
планира једну програмску активност и један пројекат. За овај програм планирана су средства у 
укупном износу од 131,3 милиона динара. 
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- Програмска активност „Административна подршка пројектима“ - Ова програмска активност 
је отворена као подршка инвестиционој фази за остале програме који се налазе у финансијском 
плану Секретаријата за инвестиције. За ове намене опредељено је 131,1 милиона динара. У оквиру 
ове програмске активности планирани су следећи трошкови: плаћање месечних рачуна за утрошену 
електричну енергију до момента предаје изграђеног објекта надлежном директном буџетском 
кориснику (апропријација 421 – Стални трошкови, износ 4,3 милиона динара), плаћање пореза на 
пренос апсолутни права, приликом склапања купопродајних уговора које је потписао Град Београд и 
купац непрофитног стана. Стамбене објекте за 244 непрофитна стана изградио је Секретаријат за 
инвестиције, конкурс за доделу станова спроводи Секеретаријат за имовину (апропријација 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне, износ од 111,4 милиона динара). 

- Пројекат „ЕРП пројекат“ - Реализацијом овог пројекта имплементирана су ЕРП решења у 
јавна предузећа. У оквиру овог пројекта планира се 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 0,2 
милиона динара. 

 
Секретаријат за инвестиције као учесник у Програму 07 - Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, планира једну програмску активност и шеснаест пројеката из области 
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре.  

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 
3.825,9 милиона динара. За реализацију овог програма обезбеђена су значајна средства средства из 
извора 11 - Примања од иностраних задуживања и то у износу 2.435,8 милиона динара. 

Буџетски корисник реализује следеће програмске активности и пројекте: 
- У оквиру програма отворена је Програмска активност „Административна подршка 

пројектима путне инфраструктуре“, као подршка инвестиционој фази за овај програм, а планирана 
средства износе 10,6 милиона динара. 

- Пројекат „Реконструкција Улице војводе Степе од Аутокоманде до окретнице на Бањици“ у 
износу од 0,7 милиона динара за плаћање техничког прегледа. 

- Пројекат „Реконструкција Рузвелтове улице“ - Реконструкција улица је завршена, 
опредељени износ од 38,3 милиона динара, планиран је за пренете обавезе из 2018. године. 

- Пројекат „Реконструкција Булевара oслобођења са уређењем Трга Славија“ - 
Реконструкција Трга и улице је завршена, расходи и издаци у износу од 123,4 милиона динара 
планирани су за плаћање окончане ситуације и ПДВ-а за изведене радове и надзор. 

- Пројекат „Набавка трамваја за ГСП Београд“ - Директни буџетски корисник планира 
средства у износу од 14,4 милиона динара за плаћање банкарских услуга насталих по основу 
плаћања банкарских трансакција фирми CAF, по основу Уговора за набавку 30 тамваја за ГСП 
Београд. 

- Пројекат „Саобраћајни мастер план (Смарт план)“ - Планирана су средства за извршавање 
остатка обавезе по закљученом уговору са Урбанистичким заводом Београда, за измену и допуну 
Регионалног просторног плана административног подручја града Београда за потребе ажурирања 
Транспортног модела Београда у укупном износу од 1,2 милиона динара. 

- Пројекат „Реконструкције Краљице Марије, 27.марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана“ - 
На овом пројекту планирана су укупна средства у износу од 2.833,8 милиона динара (највећи део је 
из извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања, износ од 2.200,1 милиона 
динара). 

- Пројекат „Провера могућности изградње на локацији града Београда“ - За овај пројекат 
планирано је укупно 19,0 милиона динара и то за израду урбанистичког пројекта за израду 
микролокацијске анализе повољности локације за реализацију јавне гараже на Тргу Републике и 
израду елабората за заштиту животне средине. 
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- Пројекат „Реконструкција и изградња улице Кнеза Милоша са изградњом подземне гараже“ - 
На овом пројекту планирана су укупна средства у износу од 143,5 милиона динара. 

- Пројекат „Реконструкција Трга Николе Пашића“ - Планирана су средства за плаћање израде 
пројектне документације и техничку контролу у износу од 50,5 милиона динара. 

- Пројекат „Уређење и поплочавање отворених јавних простора“ - Укупно планирана средства 
износе 417,4 милиона динара и то за плаћање израде пројектне документације и техничку контролу, 
извођење радова и надзор над извођењем радова. 

- Пројекат „Реконструкција Главне улице у Земуну“ - За овај пројекат, у 2019. години, 
планирано је 19,4 милиона динара. Средства су планирана за плаћање израде пројектне 
документације и техничку контролу. 

- Пројекат „Реконструкција Кеј Ослобођења“ - Планирана средства износе 14,5 милиона 
динара и предвиђена су за плаћање израде пројектне документације и техничку контролу. 

- Пројекат „Реконструкција Београдске улице и Старине Новака“ - Укупно планирана средства 
за овај пројекат износе 22,0 милиона динара и предвиђена су за плаћање израде пројектне 
документације и техничку контролу. 

- Пројекат „Реконструкција улице Тадеуша Кошћушка и Париске улице“ - Укупно планирана 
средства износе 23,5 милиона динара и предвиђена су за плаћање израде пројектне документације и 
техничку контролу. 

- Пројекат „Реконструкција улице Булевар краља Александра (од Таковске до Рузвелтове) са 
гаражом“ - За овај пројекат у 2019. години планирано је 73,4 милиона динара. Средства су планирана 
за плаћање израде пројектне документације и техничку контролу. 

- Пројекат „Реконструкција улица у ужем центру Земуна (Прерадовићева, Косовска, Петра 
Зрињског, Београдска, Давидовићева, Др Петра Марковића)“ - Планиран износ је 20,4 милиона 
динара, а намењен је за плаћање израде пројектне документације и техничку контролу. 

 
Секретаријат за инвестиције учествује у Програму 12 - Здравствена заштита, у склопу 

кога се реализују три пројекта. Укупно планирана средства за овај програм износе 366,1 милиона 
динара. 

- Пројекат „Изградња објекта здравствене станице Угриновци, Дом здравља Земун“ - За овај 
пројекат планирано је 45,5 милиона динара. Средства су намењена за покретање поступка ЈН и 
почетак изградње. 

- Пројекат „Изградња новог крила објекта Дома здравља Обреновац“ - Планирају се средства 
у износу од 209,5 милиона динара. Планира се доградња крила уз постојећи објекат (проширење 
педијатрије, хитног пријема, гинекологије) око 1000м2 због преоптерећености капацитета Дома 
здравља. У поступку ЈН за извођење радова и вршење услуге стручног надзора изабрани су извођач 
и надзор који су уведени у посао. Радови теку у складу са планираном динамиком. Рок за завршетак 
радова је половина 2019 године. 

- Пројекат „Изградња објекта здравствене станице у Борчи, ДЗ Палилула“ - Укупно планирана 
средства у износу од 111,2 милиона динара опредељена су за покретање поступка ЈН и почетак 
изградње. 

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

информисања, планира једну програмску активност и 6 пројеката. Укупно планирани расходи и 
издаци за реализацију овог програма су 253,2 милиона динара. 

Буџетски корисник реализује следеће програмске активности и пројекте: 
- У оквиру програма отворена је Програмска активност Административна подршка пројектима 

културе и за ту намену планирано је 54,2 милиона динара. 
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- Пројекат „Уградња теретног лифта и система за климатизацију и вентилацију објекта 
БИТЕФ ТЕАТРА“ - За овај пројекат у 2019. години, издвојено је 2,1 милиона динара за поступак јавне 
набавке за израду техничке документације и техничку контролу исте. 

- Пројекат „Реконструкција објекта у Улици Ресавска број 40б и пренамена у Музеј града 
Београда“ - Планирана средства за 2019. годину износе 30,1 милиона динара. У току је реализација 
уговора за разраду идејног решења, као и уговора за истраживање могућности експлоатације бунара. 
Највећи део средстава односи се на покретање поступка јавне набавке за израду техничке 
документације за цео објекат, као и за техничку контролу исте. Реализација овог угвоора планирана 
је за 2019. и 2020. годину. 

- Пројекат „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. године. Имајући у виду непроцењиву вредност архивске грађе која се у депоу Историјског 
архива Београда чува, директни буџетски корисник за овај пројекат планира укупна средства 154,3 
милиона динара. Опредељени износ је за извођење радова након спроведеног поступка јавне 
набавке. Рок за завршетак радова је шест месеци од увођења извођача у посао. 

- Пројекат „Реконструкција Централне куле на Старом сајмишту“ - За реализацију овог 
пројекта, у 2019. години, планирано је укупно 4,8 милиона динара за јавну набавку за израду 
техничке документације за цео објекат, као и за техничку контролу исте. 

- Пројекат „Реконструкција, санација и адаптација објекта Позоришта ''Бошко Буха'' - 
Планирана средтства износе 7,3 милиона. У поступку јавне набавке за израду техничке 
документације изабран је вршилац услуге као и вршилац услуге техничке контроле. Реализација 
уговора је у току. 

- Пројекат „Реконструкција и адаптација објекта Музеја града Београда - Музеја Младеновца“ 
- Планирају се расходи и издаци у износу од 0,3 милиона динара. Током 2018 године, објекат је 
завршен, за наплату је остала само обавеза за технички преглед по уговору. 

 
Секретаријат за инвестиције као учесник у Програму 14 - Развој спорта и омладине, 

планира једну програмску активност. Средства за реализацију овог програма износе 12,9 милиона 
динара.У оквиру програма отворена је Програмска активност Административна подршка пројектима 
спорта. Планирана средства у износу од 12,9 милиона динара се односе на спровођење поступака 
јавних набавки за израду техничке документације и техничку контролу исте, како би се обезбедили 
пројекти за извођење радова на објектима који припадају овом програму. 

 
Секретаријат за инвестиције као учесник у Програму 06 – Заштита животне средине, 

планира један пројекат. Средства за реализацију овог програма износе 143,2 милиона динара. 
- Пројекат „Санирање клизишта на депонији Винча“ - На основу Протокола са Секретаријатом 

за заштиту животне средине, пројекат се налази у финансијском плану Секретаријата за инвестиције. 
Услед обилних падавина и поплава током 2014. године, дошло је до појаве пукотина и клизишта тела 
комуналне депоније у Винчи, чији оператер је ЈКП ''Градска чистоћа'', као и клизишта земљишта 
испод тела депоније. Посебно је на чеоном делу депоније као и у њеном северном и јужном делу 
дошло до покретања (клизања) депонованог материјала дуж косина, који је затрпао део постојећег 
канала и ободне саобраћајнице. Висина ожиљка клизишта је од 2-15 м. Покренути материјал са 
депоније затрпао је ободне канале и саобраћајницу и тако онемогућио да се процедне воде из тела 
депоније дренирају. Затрпан је и сепаратор као главни рецепијент за прикупљање процедних вода. 
Отпадне воде из тела депоније сада се неконтролисано процеђују низ падину ка Дунаву. Клизна тела 
које се налазе на ободној саобраћајници онемогућавају прилаз депонији, нарочито у чеоном делу, 
који такође клизи по водом засићеној подлози (Ошљански поток који је испод тела депоније). У 
поступку ЈН избаран је извођач радова, уведен је у посао и радови теку у складу са планираном 

123



динамиком. Планирани износ за пројекат у 2019. години износи 143,2 милиона динара и намењен је 
за реализацију уговора и уговарање вишкова и непредвиђих радова. 
 

Секретаријат за инвестиције као учесник у Програму 02 – Комуналне делатности, 
планира један пројекат. Средства за реализацију овог програма износе 406,8 милиона динара. 

- Пројекат „Набавка и уградња јарбола са заставама“ - Планирана је изградња јарбола 
висине 120 метара у парку Ушће. На основу урађеног пројекта, Секретаријат за инвестиције 
спроводи поступак јавне набавке за уградњу јарбола. 

 
Секретаријат за инвестиције као учесник у Програму 04 – Развој туризма, планира два 

пројекта. Средства за реализацију овог програма износе 756,3 милиона динара. 
 
- Пројекат „Изградња гондоле у Београду“ - Планиран износ за овај пројекат, износи 720,0 

милиона динара. На основу Споразума и Анекса Споразума о сарадњи између Репиблике Србије – 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Града Београда и ЈП ''Скијалишта Србије'', 
планирана су средства за наведени пројекат. У питању је заједничко финансирање између Града и 
Републике. Учешће Града у пројекту је 720,0 милиона динара, док је учешће Републике 1.200,0 
милиона динара. У питању је заједничка јавна набавка коју спроводе Град и Минстартсво. Завршетак 
радова планиран је у 2019. години. 

- Пројекат „Изградња објекта јавне намене у оквиру платоа Славија“ - Планирана средства 
износе 36,3 милиона динара. Пројекат је издвојен из пројекта Реконструкција Трга Славија. 
Подразумева извођење радова на објекту јавне намене. Опредељени износ је планиран за 
реализацију уговора о изградњи и вршењу стручног надзора. 
 
 

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 63.518.441,00 

    06020001 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општинa 430.000,00 

    06020001 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општинa 63.088.441,00 

      УКУПНО: 63.518.441,00 
 

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 
63,5 милиона динара, од чега значајни расходи се односe на набавку извода и уверења из матичних 
књига, штампани материјал са заштитом од фалсификовања.  

Корисник планира и набавку канцеларијског материјала за рад матичара, накнаде члановима 
ГИК-а затим штампање билтена и Статистичког годишњака Београда. 
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5.24. Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 

 

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

0602 
Програм 15 - 
Опште услуге 
локалне 
самоуправе 

0602 Програм 15 - Опште услуге 
локалне самоуправе 54.596.750,00 

  
  

06020001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских општинa 54.596.750,00 

      УКУПНО: 54.596.750,00 
 

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки као учесник Програма 15 - 
Опште услуге локалне самоуправе, планира једну програмску активност која произилази из 
надлежности овог буџетског корисника које су дефинисане Одлуком о Градској управи града 
Београда. 

Укупни расходи и издаци планирани у оквиру овог програма износе 54,5 милиона динара и 
распоређени су у оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина. 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 46,4 милиона 
динара). За трошкове дневница, превоза, смештаја, накнаде за употребу сопственог возила и остале 
трошкове за службена путовања у земљи и иностранству, планирано је 0,2 милиона  динара. Износ 
од 3,1 милиона 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 0,6 милиона динара. Средства у 
износу од 3,0 милиона динара планирана су за потребе измирења обавеза према буџету РС на име 
умањења плата за разлику од 10% између укупног износа плата обрачунатих применом основице 
која није умањена са урачунатим допиносима, који се исплаћују на терет послодавца и укупног 
износа плата обрачунатих применом умањене основице са урачунатим доприносима, који се такође 
исплаћују на терет послодавца у складу са прописима. 
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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 35.224.400,00 

    06020006 Инспекцијски послови 35.224.400,00 
      УКУПНО: 35.224.400,00 
 

Служба за буџетску инспекцију у овом програму планира једну програмску активност: 
„Инспекцијски послови“, која је дефинисана Одлуком о Градској управи града Београда. 

Укупни расходи које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 35.2 
милиона динара, од чега је највећи део, 29.2 милиона динара за плате и доприносе запослених 
(апропријације 411 и 412). На апропијацији 423 – Услуге по уговору, планирано је 1,7 милиона динара 
за услуге образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре и стручна саветовања. Од 
већих износа, треба поменути апропријацију 465 – Остале дотације и трансфери, где је планирано 
3,0 милиона динара за обавезе у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун 
и исплату плата. 

 
 

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 49.091.561,00 

    06020001 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општинa 49.091.561,00 

      УКУПНО: 49.091.561,00 
 

Служба за интерну ревизију у овом програму планира једну програмску активност: 
Функционисање локалне самоуправе и градских општинa, која је дефинисана Одлуком о Градској 
управи града Београда. 

Укупни расходи које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 49.1 
милиона динара, од чега је највећи део, 39,6 милиона динара за плате и доприносе запослених 
(апропријације 411 и 412). За социјална давања запосленима, апропријација 414 – Социјална давања 
запосленима, планирано је 0,2 милиона динара. Планирани износ за трошкове путовања (дневнице, 
превоз, смештај, итд) је 0,6 милиона динара и опредељен је на апропријацији 422 – Трошкови 
путовања. На апропијацији 423 – Услуге по уговору, планирано је 4,6 милиона динара за услуге 
образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре и стручна саветовања, као и 
средства планирана за уговорене накнаде по основу уговора о привременим и повременим 
пословима за укупно 2 лица у 2019. години а у складу са Законом о одређивању максималног броја 
запослених у јавном сектору. Средства на апропријацији 425 – Текуће поправке и одржавање, у 
износу 0,2 милиона динара, планирана су за потребе текућих поправки и одржавања десктоп 
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рачунара, лап топ рачунара, штампача и фотокопир апарата који се налазе на разделу Службе за 
интерну ревизију града Београда, као и за набавку пројектора који је неопходан за рад Службе. На 
апропријацији 426 – Материјал, планирано је 0,5 милиона динара за канцеларијски материјал, 
стручну литературу, резервне делове за рачунаре, итд. Од већих износа, треба поменути 
апропријацију 465 – Остале дотације и трансфери, где је планирано 3,3 милиона динара за обавезе у 
складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата. 
 
 

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 89.814.070,00 

    13010005 Спровођење омладинске политике 56.414.070,00 
    13011015 Друштвена одговорност младих 1.800.000,00 
    13011017 Тренинг Центар 600.000,00 
    13011020 БГ пракса и фондација 21.000.000,00 
  13011026 Заузми став развиј идеју 10.000.000,00 
      УКУПНО: 89.814.070,00 
 

Канцеларија за младе, у оквиру Програма 14 - Развој спорта и омладине, планира укупне 
расходе и издатке у износу од 89,8 милиона динара, и то за: 

- програмску активност „Спровођење омладинске политике“, за коју је опредељено 56,4 
милиона динара.  

Средства која се односе на трошкове зарада запослених, планирана су у износу од 15,2 
милиона динара. 

За инкубатор „Гнездо“ у пословној згради „Београђанка“ за трошкове одржавања веб 
странице и трошкове бежичне мреже веб и мобилни „CLOUD“ и закуп опреме – бине и бинске 
опреме, аудио и видео опреме планирано је 0,6 милиона динара.  

Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 23,4 милиона динара и у највећем делу  
се односе на Платформу Београдска академија предузетништва са 16,0 милиона динара. Остатак се 
односи на административне услуге, услуге штампања, рекламе и пропаганде, одржавање веб 
странице, угоститељске услуге, поклоне – статуа у оквиру пројекта „Београдске звезде“, услуге 
продукције, снимања видео материјала и монтаже, трошкове пројеката „Само од тебе зависи“,  „Сам 
свој газда“, „Школа новинарства“, „Школа језика за преводиоце“, „Основи омладинске политике“ , 
услуге одржавања тренинга за писање пројеката, курс Јавни наступ и вештине презентације и 
креирање водича за бруцоше. 

Средства у износу од 16,2 милиона динара планирана су за доделу организацијама цивилног 
друштва на јавном конкурсу који ће се спровести у 2019. години. 

 Дотације републичком нивоу власти по основу привременог умањења зарада запослених за 
10%, планиране су у износу од 1,0 милион динара. 

- У оквиру пројекта 1301-1015 „Друштвена одговорност младих“  планирана  су  средства  у 
износу од 1,8 милиона динара за закуп пословног простора за одржавање „Самита младих“, 
трошкове реализације пројекта „Дан младих“, кампање „Или возиш или пијеш“, кампање „НЕ - говору 
мржње“, кампање „Родна равноправност“. 

- Средства за пројекат 1301-1017 „Тренинг центар“ планирана су средства у укупном износу 
од 0,6 милиона динара за „Школу рачунара“. 
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- У оквиру пројекта 1301-1020 „БГ пракса и Фондација“ планирана су средства у укупном 
износу од 21,0 милиона динара и то 3,0 милиона динара за БГ праксу и 18,0 милиона динара за 
Фондације које се баве младим талентима. 

- У оквиру пројекта 1301-1026 „Заузми став, развиј идеју“ планирана су средства у укупном 
износу од 10,0 милиона динара и то 5,0 милиона динара за услуге промоције пројекта и 5,0 милиона 
динара за такмичење за најбољу женску иновациону предузетничку идеју. 
 
 

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 27.600.000.000,00 

    07010004 
Јавни градски и приградски превоз 
путника – Функција 451 25.957.238.000,00 

    07010004 
Јавни градски и приградски превоз 
путника – Функција 453 1.556.500.000,00 

    07010500 Ауто - такси превоз путника 48.762.000,00 

  07011028 
Набавка и монтажа стајалишних 
надстрешница 2018-2020 37.500.000,00 

      УКУПНО: 27.600.000.000,00 
 

Секретаријат за јавни превоз као учесник овог Програма 07 - Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура, планира две програмске активности и један пројекат у оквиру 
надлежности која је дефинисана Одлуком о Градској управи града Београда. 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 
27.600,0 милиона динара (укључени сви извори финансирања), од чега: 

- У оквиру програмске активности Јавни градски и приградски превоз путника (функција 451 - 
Друмски саобраћај), планирана укупна средства износе 26.043,5 милиона динара.  

Средства у износу од 25.688,5 милиона динара на апропријацији 423 – Услуге по уговору, 
предвиђена су 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“ д.о.о., Београд, Уговор бр.IV08 401.1-
45 од 20.09.2010.године, у процентуалном износу од 8,53% од укупно фактурисаног прихода), израда 
пројекта јавно приватног партнерства превоза путника за ПОТЕЗ 600, ПОТЕЗ 700, ноћни транспорт и 
за обављање комуналне делатности за носиоца посла СП „Ласта“, Београд и „Аррива Литас“ д.о.о., 
израда разних студија, израда катастра стајалишта и „паметних“ стајалишта, пројекат мерења нивоа 
буке са предлогом решења за њено смањење, пројекат утицај ЕКО ДРАЈВ стила вожње на 
енергетску ефикасност код аутобуса на електрични погон (Е – бус), пројекат: „Анализа стања 
безбедности саобраћаја са предлогом унапређења“, услуге ЈКП „ГСП“ – ИТС, обуке запослених за 
рад у софтверу PTV VISION и AUTOCAD 3D CAD, услуге превођења, одржавање сајта Дирекције за 
јавни превоз, стручно усавршавање запослених – организовање учешћа на курсевима и семинарима 
са котизацијама за семинаре и стручна саветовања у земљи и иностранству, као и на сајмовима, за 
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одржавање информационог садржаја на стајалиштима, пројекат „Интерактивна кампања за 
повећање броја претплатника у јавном линијском превозу у Београду“, плаћање трошкова 
организовања регионалног скупа на тему: „Организација система јавног превоза“, израда видео 
спотова, радио џинглова и визуала за јавни превоз, емитовање спотова на ТВ, радио станицама и 
интернету. Апропријација 424 – Специјализоване услуге планирана је са 18,7 милиона динара за 
потребестручног надзора на одржавању и пројектовању стајалишта, за потребе чишћења снега и 
леда на стајалиштима. На апропријацији 425 – Текуће поправке и одржавање планирано је 35,2 
милиона динара, за поправке и одржавање заливних система и стајалишта, одржавање стајалишног 
мобилијара и дисплеја, набавка и уградња стајалишних стубова. На апропријацији 451 - Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељено је укупно 71,0 милиона динара, 
за капиталне субвенције за набавку 10 нових нископодних соло аутобуса путем финансијског лизинга 
(44,0 милиона динара) и куповину електричних возила за пешачку зону (27,0 милиона динара) у 
складу са планираним Програмом пословања ЈКП ГСП „Београд“. На апропријацији 454 - Субвенције 
приватним предузећима планирано је 10,8 милиона динара за извршен ноћни превоз. У оквиру 
апропријације 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, 
планиран је износ од 48,2 милиона динара и односи се на плаћање накнаде по очекиваној пресуди 
суда за извршене услуге превоза за обавезе у 2019. и 2020.години. За грађевинску адаптацију 
саобраћајних површина, стајалишта и окретница ЈП, за набавку и монтажу стајалишних 
надстрешница, планирана су укупна средства у износу од 59,4 милиона динара и то на апропријацији 
511 – Зграде и грађевински објекти. На апропријацији 515 – Нематеријална имовина планирана су 
средства у износу од 11,1 милион динара за набавку три софтвера PTV VISION, AUTOCAD 3D CAD и 
AUTO TURN PRO. 

- У оквиру програмске активности Јавни градски и приградски превоз путника (функција 453 - 
Железнички саобраћај), планирана укупна средства износе 1.556,5 милиона динара, за потребе 
спровођења и израде стручних послова у вези пројектовања, изградње и развоја Метроа и градске 
железнице у Београду на апропријацији 423 – Услуге по уговору и 511 – Зграде и грађевински објекти 
576,0 милиона динара за израду студије изводљивости са идејним пројектом, израду геотехничког 
елабората и елабората заштите животне средине за коридор за две линије метроа све у сврху 
изградње метро система за ЈКП „Београдски метро и воз“.  

- У оквиру програмске активности Ауто – такси превоз путника, планирана су средства у 
износу 48,7 милиона динара и предвиђена су за обављање редовних активности ауто – такси 
превоза путника, набавку електронске опреме путем финансијског лизинга, израду студије 
„Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду“, за куповину картица са 
грбом Града Београда за ауто-такси превознике (17.000 комада). 

- У оквиру пројекта набавка и монтажа стајалишних надстешница 2018-2020 , планирана 
укупна средства износе 37,5 милиона динара, за реализацију јавних набавки надстрешница за 
стајалишта на широј градској територији у сврху заштите шутника од атмосферског утицаја.  
 Програмске активности и пројекат се реализују из средства са извора 01 - Приходи из буџета, 
у износу од 26.100,0 милиона динара и извора 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 
у износу од 1.500,0 милиона динара. 
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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 27.190.449,00 

    06020500 
Администрирање изворних 
прихода локалне самоуправе 27.190.449,00 

      УКУПНО: 27.190.449,00 
 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру Програма 15 - Опште 
услуге локалне самоуправе, износе 27,2 милиона динара. 

У оквиру програмске активности „Администрирање изворних јавних прихода локалне 
самоуправе“, у највећем износу и то са 27,0 милион динара, финансирају се обавезе према ЈКП 
„Инфостан и технологије“ у складу са уговором о пружању услуга наплате јавних прихода. Средства 
од 0,1 милион 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. 
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