
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 2020. годину садржан је у члану 

101. ст. 1. и 2. Статута града Београда (,,Службени лист града Београда'', бр. 39/08, 06/10, 23/13, 17/16- 
одлука УС и 60/19), 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, 101/16 – др. закон и 37/19), 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, 95/18, 31/19 
и 72/19), и члана 31. став 1. тачка 2. Статута града Београда, Скупштина града Београда доноси одлуку о 
буџету града Београда за 2020. 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. 

Међутим, у 2019. години Фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. 
годину није донета у законском року. У складу са чланом 36а Закона о буџетском систему, Министарство 
финансија је 12. јула 2019. године, доставило граду Београду Упутство за припрему одлуке о буџету 
локалне власти за 2020. годину и пројекцију за 2021. и 2022. годину, Број: 401-00-2709/2019-03 од 9. јула 
2019. године. 

У оквиру тачке 1. Упутства је наведено да ће се у буџетској 2020. години примењивати  Упутство за 
израду програмског буџета, као и Анекс 5 којим је дефинисана униформна програмска струкура буџета ЈЛС 
за израду одлуке о буџету ЈЛС за 2020. годину као и документ који садржи циљеве програма и програмских 
активности и листу униформних индикатора, који се могу наћи на сајту Министарства финансија 
(www.mfin.gov.rs). 

Указано је да надлежни орган јединице локалне власти треба да преиспита основаност и 
оправданост постојања рачуна сопствених прихода индиректних корисника буџетских средстава (установе 
културе, 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).  

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 
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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 наглашено да, у складу са чланом 28. Закона о буџетском 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. 

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

Дато је упутство да у поступку припреме и доношења буџета, треба планирати расходе за 
реализацију мера и активности утврђених посебним законима, у оквиру одређених програма, програмских 
активности, односно пројеката, с тим што се исти могу извршавати само до висине апропријације утврђене 
одлуком о буџету, без обзира на то да ли су ови приходи остварени у већем или мањем обиму од 
планираног. Такође, планирање висине расхода за намене предвиђене посебним прописима (чије одредбе 
нису 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 су, између осталог, приказане следеће макроекономске претпоставке 
Републике Србије у периоду 2019. – 2022. године, као у табели: 

 

Исказано  у процентима  
    
     2019 

 
2020 

 
      2021 

 
       2022 

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

Потрошачке цене (годишњи   просек)        2,2 1,9 2,4 2,8 

Потрошачке цене ( крај периода)       2,1 2,0 3,7 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 2019. 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 7,6%). 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.  
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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 2020. 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 23/19), 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 104/18), 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 2020. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године, Министар 
финансија је дао смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака, као и ограничења 
расхода и издатака корисника буџетских средстава локалне власти, и то за планирање: 

- масе средстава за плате запослених и броја запослених у 2020. години,  
- осталих расхода за запослене,  
- коришћења услуга и роба, 
- субвенција и 
- осталих расхода.  
У складу са датим смерницама Секретаријат за финансије доставио је своје упутство за 

припрему финансијских планова директним корисницима буџетских средстава буџета града Београда 
указујући на обавезност примене дефинисаних макроекономских показатеља. 

 
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. 
 
У оквиру тачке 8. Упутства је предвиђено достављање одлуке о буџету са образложењем и 

потребним 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 грађана. 

 
На основу наведених планских параметара и смерница предвиђених Упутством за припрему 

одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину, Секретаријат за финансије je за 2020. годину, припремио 
Нацрт одлуке о буџету града Београда у 2020. години, Нацрт одлуке о утврђивању обима средстава за 
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вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду односно градским 
општинама у 2020. години 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 2020. годину I- 03 бр. 4-128/19 од 30.07.2019. године.  

Полазећи од наведеног и података о оствареним приходима и примањима буџета Града у 
периоду јануар-септембар 2019. године, односно процене истих до краја 2019. године планираних Одлуком 
о буџету Града за 2019. годину („Сл. лист града Београда'', бр. 118/18, 09/19 и 61/19), 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 2020. годину, планиран је буџетски дефицит у износу oд  
3.400.073.568 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 2020. години. 
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III  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ СРЕДСТАВА НА КОНСОЛИДОВАНОМ  
РАЧУНУ ТРЕЗОРА ГРАДА 

 
 

А. УКУПНА СРЕДСТВА НА КОНСОЛИДОВАНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА ГРАДА 
 

Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину планирана су укупна средства на Консолидованом 
рачуну трезора града Београда у износу од 128.573.949.801 динар, од чега се 120.512.888.408 динарa 
односи на приходе и примања буџета Града, а 8.061.061.393 динара су пренета средства буџета из 
претходне године и распоређена овом одлуком. 

У следећој табели приказана су укупна средства планирана на Консолидованом рачуну трезора 
града Београда  у 2020. години по изворима финансирања (износи у динарима): 

 
 

Приходи и примања су, у буџету Града, у 2020. години планирани са повећањем од 10,8% у односу 
на процену остварења у 2019. години. Приходи буџета који се евидентирају на извору финансирања 01, а 
односе се на порезе, закупнину, таксе и накнаде и чине 76,9% укупних средстава Консолидованог рачуна 
трезора, планирани су за 5,3% више него што је процењено остварење у 2019. години. Наведено повећање 
прихода се односи на повећање прихода од пореза на доходак грађана, пореза на наслеђе и поклон, 
пореза на пренос апсолутних права, накнаде за промену намене и закуп пољопривредног земљишта, 
пореза на имовину, закупа непокретности у градској својини, добровољних трансфера од физичких и 
правних лица, прихода од новчаних казни, прихода од дела добити јавних предузећа и друго.  

1.
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ПЛАНИРАНА 
ЗА 2020 годину 108.779.924.150 120.512.888.408 93,73 110,8 11.732.964.258

1.1 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 01 93.919.090.349 98.873.972.630 76,90 105,3 4.954.882.281

1.2 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 06 47.667.727 58.132.649 0,05 122,0 10.464.922

1.3 ТРАНСФЕРИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ 07 1.695.068.744 549.865.622 0,43 32,4 -1.145.203.122

1.4
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА 08 12.704.000 188.690.232 0,15 1.485,3 175.986.232

1.5 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕТНИХ КОРИСНИКА 04 1.181.876.330 1.185.969.100 0,92 100,3 4.092.770

1.6 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 09 6.326.417.000 12.378.724.000 9,63 195,7 6.052.307.000

1.7 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 10 4.193.000.000 3.676.600.000 2,86 87,7 -516.400.000

1.8 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНИХ ЗАДУЖИВАЊА 11 1.400.000.000 3.595.934.175 2,80 256,9 2.195.934.175

1.9 ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 12 4.100.000 5.000.000 0,00 122,0 900.000

2 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 8.794.920.214 8.061.061.393 6,27 91,7 -733.858.821

2.1 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ  СУФИЦИТА 13 8.747.544.207 8.055.950.000 6,27 92,1 -691.594.207

2.2

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ПРЕДУЗЕЋА 14 1.971.363 0 0,00 0,0 -1.971.363

2.3
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ НАМЕНСКИ 
РАСПОРЕЂЕНОГ СУФИЦИТА- ДОНАЦИЈА 15 45.404.644 5.111.393 0,00 11,3 -40.293.251

У К У П Н О (1+2) 117.574.844.364 128.573.949.801 100,00 109,4 10.999.105.437

Структура 
плана 

2020.год

Разлика предлога 
буџета за 2020.г   

и процене 
остварења за 

2019

Редни 
бр. УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА

Извор 
финанси

рања

Процена 
остварења за 
2019. годину

Предлог   
буџета за 

2020.годину

Предлог 
буџета за 

2020. год  / 
Процена 

остварења за 
2019.год
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Сопствени приходи индиректних корисника буџета, који се евидентирају на извору финансирања 04, 
повећани су за 0,3% у односу на процену остварења у претходној години.  

Примања од продаје нефинансијске имовине, која се евидентирају на извору финансирања 09, су 
планирана више од процене остварења за 95,7%, а односе се на продају непокретних и покретних ствари у 
градској својини. 

Примања од задуживања код поверилаца у земљи, која се евидентирају на извору финансирања 10, 
планирана су у нижем износу од процене остварења истих у 2020. години за 12,3%. Примања од 
иностраних задуживања, која се евидентирају на извору финансирања 11, планирана су више од процене 
остварења тих средстава у 2019. години за 2.195.934.175 динара.  

На основу приказаних података у табели, укупна средства на Консолидованом рачуну трезора 
планирана су у 2020. години 9,4% више у односу на процену остварења у 2019. години. 

 
Б.  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА 
 
Овом одлуком планирани су приходи и примања буџета Града у 2020. години у износу од 

120.512.888.408 динара или 10,8% више од процене остварења прихода и примања у 2019. години, која је 
основица за план. У оквиру ових средстава 93,96% се односи на укупне приходе и примања по основу 
продаје нефинансијске имовине буџета Града, а 6,04% на примања од продаје финансијске имовине и 
задуживања.  

I   Укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине су Одлуком о буџету 
града Београда за 2020. годину планирани у износу од 113.235.354.233 динара што је више за 9,7% или за 
10.052.530.083 динара, од процене остварења ових прихода у 2019. години. 

Планирани приходи и примања буџета Града за 2020. годину утврђени су на бази остварених текућих 
прихода и примања буџета Града и буџета градских општина у периоду јануар-септембар 2019. године и 
процене остварења истих до краја 2019. године планираних Одлуком о буџету града Београда за 2019. 
годину („Службени лист града Београда", бр. 118/18, 09/19 и 61/19). Приликом планирања узети су у обзир 
и параметри прописани Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти 
за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. 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 2020. години.  

У следећој табели приказан је план прихода и примања буџета Града за 2019. годину, процена 
остварења за период јануар – децембар 2019. године и план за 2020. годину (износи у динарима). 
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А ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  БУЏЕТА 113.176.459.116 92,79 108.779.924.150 96,1 120.512.888.408 93,73 110,8

I 
Укупни приходи и примања остварена по основу 
продаје нефинансијске имовине  (1+2+3) 7+8 106.210.080.016 87,08 103.182.824.150 97,1 113.235.354.233 88,07 109,7

1. Текући приходи 7 97.437.838.516 79,89 95.674.530.820 98,2 99.670.661.133 77,52 104,2

1.1. Уступљени приходи 48.775.963.186 39,99 01 48.360.637.080 99,1 50.611.360.438 39,36 104,7
Порез на доходак грађана 41.171.946.997 33,76 01 41.171.946.997 100,0 44.586.711.637 34,68 108,3
 - на зараде 711111 32.813.669.092 26,90 01 32.813.669.092 100,0 35.601.669.092 27,69 108,5
- на приходе од самосталне делатности 7111 3.007.495.300 2,47 01 3.007.495.300 100,0 3.227.600.462 2,51 107,3
- на друге  приходе 7111 5.350.782.605 4,39 01 5.350.782.605 100,0 5.757.442.083 4,48 107,6
Порез на наслеђе и поклон 7133 228.173.152 0,19 01 228.173.152 100,0 249.320.908 0,19 109,3
Порез на пренос апсолутних права 7134 3.749.603.473 3,07 01 3.749.603.473 100,0 4.036.045.271 3,14 107,6
Накнаде : 1.230.831.558 1,01 960.709.715 78,1 568.017.000 0,44 59,1
 - Накнада за промену намене и закуп пољопривредног 
земљишта

741522 
714543 47.000.000 0,04 01 19.500.000 41,5 67.000.000 0,05 343,6

 - Нaкнаде за загађивање животне средине 7145 1.139.011.843 0,93 01 894.390.000 78,5 442.712.000 0,34 49,5
 - Нaкнада по основу конверзије права коришћења 
грађевинског земљишта у право својине 742144 41.000.000 0,03 01 43.000.000 104,9 57.000.000 0,04 132,6

 -  Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 
741526     
741596 3.819.715 0,00 01 3.819.715 100,0 1.305.000 0,00 34,2

Закуп водног земљишта за постављање плутајућих 
објеката 741543 0 0,00 01 0 0,0 50.000.000 0,04 0,0
Такса за озакоњење објеката 742242 400.000.000 0,33 01 180.000.000 45,0 180.000.000 0,14 100,0
Ненаменски трансфер од Републике Србије прописан 
Законом 733141 1.026.020.000 0,84 07 1.026.020.000 100,0 0 0,00 0,0

Текући трансфер од вишег нивоа власти
733142 
733144 620.977.989 0,51 07 627.180.089 101,0 545.265.622 0,42 86,9

Капитални трансфер од вишег нивоа власти 733241 38.370.018 0,03 07 41.868.655 109,1 0 0,00 0,0
Порез на фонд зарада 7121 40.000 0,00 01 135.000 337,5 0 0,00 0,0
Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне 
преступе у области безбедности саобраћаја 743324 310.000.000 0,25 01 375.000.000 121,0 396.000.000 0,31 105,6

1.2. Изворни приходи 48.661.875.330 39,90 01 47.313.893.740 97,2 49.059.300.695 38,16 103,7

Порез на имовину  7131 15.691.000.000 12,86 01 15.691.000.000 100,0 16.391.000.000 12,75 104,5

Локалне комуналне таксе 
714,716, 

741 2.073.175.000 1,70 01 2.153.175.000 103,9 2.015.131.000 1,57 93,6
Локалне административне таксе 742241 165.000.000 0,14 01 150.000.000 90,9 165.000.000 0,13 110,0
Боравишна такса 7145 408.500.000 0,33 01 408.500.000 100,0 438.500.000 0,34 107,3
Накнаде : 1.751.825.000 1,44 1.251.825.000 71,5 572.733.000 0,45 45,8
- Накнаде за коришћење јавних површина 7145 440.825.000 0,36 01 446.325.000 101,2 417.733.000 0,32 93,6
 - Накнада за заштиту  и унапређивање животне 
средине 714562 735.000.000 0,60 01 300.000.000 40,8 130.000.000 0,10 43,3
 - Накнада за коришћење грађевинског земљишта 741534 59.500.000 0,05 01 89.000.000 149,6 19.500.000 0,02 21,9

 - Накнада за уређивање грађевинског земљишта 742253 500.000.000 0,41 01 400.000.000 80,0 0 0,00 0,0
 - Концесиона накнада 714563 16.500.000 0,01 01 16.500.000 100,0 5.500.000 0,00 33,3

Допринос за  уређивање грађевинског земљишта 741538 6.500.000.000 5,33 01 6.500.000.000 100,0 6.500.000.000 5,06 100,0

Закуп непокретности у градској својини 
742145, 
742152 2.527.904.640 2,07 01 2.495.759.940 98,7 2.542.996.940 1,98 101,9

Закуп грађевинског земљишта 
742143, 
742153 450.000.000 0,37 01 450.000.000 100,0 250.000.000 0,19 55,6

Камате 741141 98.000.000 0,08 01 91.000.000 92,9 91.000.000 0,07 100,0
Приходи које својом делатношћу оствари Градска 
управа 7423 176.000.000 0,14 01 165.000.000 93,8 110.000.000 0,09 66,7

Приходи за боравак деце у предшколским установама 742146 2.364.478.061 1,94 01 2.326.775.518 98,4 2.423.416.874 1,88 104,2

Добровољни трансфери од физичких и правних лица 7441 212.704.000 0,17 08 12.704.000 6,0 188.690.232 0,15 1.485,3
Новчане казне 7433 366.300.000 0,30 01 344.556.000 94,1 1.506.100.000 1,17 437,1
Текуће донације и трансфери 732 19.667.728 0,02 06 19.667.727 100,0 0 0,00 0,0
Капиталне донације и трансфери 732 60.388.901 0,05 06 28.000.000 46,4 58.132.649 0,05 207,6
Приходи од закупнине за стан у градској својини 745144 26.710.000 0,02 01 26.710.000 100,0 32.000.000 0,02 119,8
Део добити јавног предузећа 745143 5.600.000.000 4,59 01 4.859.098.555 86,8 5.600.000.000 4,36 115,2

Остали приходи
742,743  

745 10.100.000.000 8,28 01 10.262.000.000 101,6 10.155.000.000 7,90 99,0

Трансфери од других нивоа власти 733147 45.222.000 0,04 07 45.122.000 99,8 4.600.000 0,00 10,2
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772 25.000.000 0,02 01 33.000.000 132,0 15.000.000 0,01 45,5

2.
Сопствени приходи индиректних буџетских 
корисника из надлежности Града 7 1.223.266.500 1,00 04 1.181.876.330 96,6 1.185.969.100 0,92 100,3

3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 7.548.975.000 6,19 09 6.326.417.000 83,8 12.378.724.000 9,63 195,7

II
Примања од продаје финансијске имовине и 
задуживања 9 6.966.379.100 5,71 5.597.100.000 80,3 7.277.534.175 5,66 130,0

1. Примања од домаћих задуживања 911 4.193.000.000 3,44 10 4.193.000.000 100,0 3.676.600.000 2,86 87,7
2. Примања од иностраних задуживања 912 2.768.379.100 2,27 11 1.400.000.000 50,6 3.595.934.175 2,80 256,9
3. Примања од отплате кредита 921 5.000.000 0,00 12 4.100.000 82,0 5.000.000 0,00 122,0
Б Пренета средства из претходне године 8.794.920.214 7,21 13,14,15 8.794.920.214 100,0 8.061.061.393 6,27 91,7

УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (А+Б) 121.971.379.330 100,00 117.574.844.364 96,4 128.573.949.801 100,00 109,4

ОПИС Екон.  
клас.

План по Одлуци 
о ребалансу  II     
за 2019. год., са 

повећањем 
обима 

Структура 
плана 
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Извор 
финансира

ња

Процена 
остварења            

I-XII 2019. год 

Индекс 
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остварења 
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1.  Текући приходи буџета Града планирани су у 2020. години у износу од 99.670.661.133 

динара, што је 4,2% више од процене остварења прихода у 2019. години.  
1.1 Уступљени приходи буџета Града планирани су на нивоу Града као јединице локалне 

самоуправе, у износу од 57.957.560.438 динара, односно у буџету Града у износу од 50.611.360.438 динарa 
или 4,7% више од процене остварења ових прихода за 2019. годину, на основу процене остварења 
уступљених прихода до краја 2019. године и применом планираних макроекономских пројекција на пореске 
приходе, предвиђених Упутством Министарства финансија за припрему буџета локалне власти за 2020. 
годину.  

У оквиру уступљених прихода порески приходи, на нивоу Града као јединице локалне 
самоуправе, планирани су за 2020. годину са повећањем од 7,6% у односу на процену остварења у 2019. 
години. Планирани износ пореских прихода у буџету Града је утврђен на основу Одлуке којом се утврђује 
расподела средстава са градским општинама за 2019. годину. 

У складу са наведеним, у буџету Града је планиран приход од пореза на доходак грађана у 
износу од 44.586.711.637 динара, што је за 8,3% више у односу на процену остварења овог прихода у 2019. 
години. У складу са Упутством за израду буџета локалне самоуправе и Законом о изменама и допунама 
Закона о буџетском систему (''Сл. Гласник РС'', бр. 72/19), којим је прописано повећање зарада у јавном 
сектору, као и на основу очекиваног већег запошљавања, у 2020. години је повећан порез на зараде за 
2.888.000.000 динара на нивоу града као јединице локалне самоуправе, односно у буџету Града је повећан 
план пореза на зараде за 8,5%. 

Приход од самосталне делатности је, на нивоу града као јединице локалне самоуправе повећан 
за 7,6%, у буџету Града планиран 7,3% више од процене остварења у 2019. години, односно у износу од 
3.227.600.462 динара, а у буџетима градских општина планиран је више за 9,1%, односно у износу од 
596.520.000 динара. Порез на друге приходе пореза на доходак грађана планиран је 7,6% више од процене 
остварења у 2019. години, односно у износу од 5.757.442.083 динара.  

Приход од пореза на наслеђе и поклон је у буџету Града планиран у износу од 249.320.908  
динара, а од пореза на пренос апсолутних права у износу од 4.036.045.271 динар, односно 7,6% више од 
процене остварења у 2019. години, као последица расподеле између Града и градских општина. 

Приходи од уступљених накнада планирани су за 2020. годину у буџету Града и буџетима 
градских општина у износу од 1.254.017.000 динара, од чега у буџету Града у износу од 568.017.000 
динара, што представља смањење од 40,9% у односу на процену остварења у 2019. години. У оквиру 
уступљених накнада највеће смањење се односи на приходе од накнада за загађивање животне средине. 

Приходи од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и приход од 
давања у закуп пољопривредног земљишта су буџетом Града за 2020. годину планирани у износу од 
67.000.000 динара. На основу добијених информација из Секретаријата за привреду, приход од закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини је планиран у износу од 60.000.000 динара, a остварење 
овог прихода зависи од броја поднетих захтева за закуп пољопривредног земљишта. Наиме, од 2020. 
године, за пољопривредно земљиште у државној својини одобраваће се закуп на период од 10 година, што 
ће позитивно утицати на број поднетих захтева за закуп, односно висину прихода по том основу. Приход од 
накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта на територији града Београда планиран 
је  у износу од 7.000.000 динара. Остварење и овог прихода зависи, од броја поднетих захтева 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'', бр. 113/05, 06/07, 08/10, 101/10, 15/12, 
91/12, 30/13- др. правилник, 25/15- др. правилник, 44/16- др. правилник, 43/17- др. правилник и 45/18- др. 
правилник). 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, 
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40% припада буџету Града. У 2020. години, у буџету Града као јединици локалне самоуправе, овај приход 
је планиран у складу са новим решењима, које Министарство заштите животне средине издаје за 2020. 
годину, сходно Закону о накнадама за коришћење јавних добара (,,Службени гласник РС'', бр. 95/18 и 
49/19). 

На основу наведеног, приход од ових накнада је планиран у буџету Града као јединици локалне 
самоуправе за 2020. годину у износу од 742.712.000 динара, што је 45,4% ниже од процене остварења за 
2019. 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 2020. години, дели 
између Града и градских општина, тако да се у буџету Града планира износ од 442.712.000 динара, што је 
50,5% ниже од процене остварења накнадa у 2019. години. 

Накнада по основу конверзије права коришћења грађевинског земљишта у право својине, 
планирана је у буџету Града за 2020. годину у износу од 57.000.000 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 
накнаде по правоснажном решењу, па је остварење овог прихода неизвесно. 

 Приход од  накнада за коришћење шума и шумског земљишта и накнада за коришћење дрвета, у 
буџету Града за 2020. годину планиран је у износу од 1.305.000 динара, на основу процене остварења овог 
прихода од стране ЈП „Србија шуме''. На основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара, који се 
примењује од 1. јануара 2019. године, 30% оствареног прихода од ове накнаде се уступа јединици локалне 
самоуправе. На основу информација добијених од Секретаријата за заштиту животне средине, план за 
2020. годину је нижи од процене остварења за 2019. годину, јер је Србију у текућој години погодило 
невреме и уништило 200 хектара шуме, а по наведеном закону накнада се не обрачунава на површине 
обухваћене санационим планом.     

Приход од закупа водног земљишта за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног 
простора на територији града Београда планиран je за 2020. годину  у износу од 50.000.000 динара. 
Доношење и усвајање Одлуке и Плана постављања плутајућих објеката очекује се крајем 2019. године, на 
основу Уредбе о давању у закуп водног земљишта у јавној својини и Одлуке о утврђивању почетне висине 
закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп, које је донела Влада Републике 
Србије. У првој половини 2020. године град Београд ће расписати јавни позив за закуп водног земљишта 
тако да се остварење овог прихода очекује у другој половини 2020. године. 

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 70% од 
прописаног износа таксе уплаћује у корист јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази 
незаконито изграђени објекат и од 30% у корист буџета Републике Србије. У буџету Града за 2020. годину 
овај приход је планиран у износу од 180.000.000 динара. 

Трансфер од вишег нивоа власти планиран је на укупном нивоу у износу од 545.265.622 динара, 
и то: за програмску заштиту културних вредности, на основу конкурса од стране Министарства културе, 
којим се одобравају средства установама града Београда планирано је 99.500.000 динара и на основу 
планираног преноса средстава од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припремни 
предшколски програм планирано је 445.765.622 динара. 

 
У оквиру уступљених прихода, у 2020. години, планиран је и приход од новчаних казни за 

прекршаје и привредне преступе у области безбедности саобраћаја, у износу од 396.000.000 динара. Овај 
приход се остварује на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 30% уступа јединицама 
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локалне самоуправе, на чијој територији је прекршај учињен, а користи се за поправљање саобраћајне 
инфраструктуре јединице локалне самоуправе и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима.  

1.2. Изворни приходи за 2020. годину планирани су на нивоу Града у износу од 
54.737.878.882 динарa, односно у буџету Града 49.059.300.695 динарa или 3,7% више од процене 
остварења у 2019. години. Наведено повећање прихода је резултат увећаног плана од пореза на имовину, 
локалних административних такси, боравишне таксе, закупа непокретности у градској својини, прихода за 
боравак деце у предшколским установама, прихода од новчаних казни, прихода од закупнине за стан у 
градској својини, дела добити јавних предузећа као и смањења прихода од локалних комуналних такси, од 
уступљених накнада, закупа грађевинског земљишта и  меморандумских ставки. 

Приход од пореза на имовину за 2020. годину планиран је на нивоу Града у износу од 
20.500.000.000 динара, односно са увећањем од 4,1% у односу на процену остварења овог прихода у 2019. 
години. 

За порез на имовину планира се повећање наплате од 800.000.000 динара у односу на 
процењени износ за 2019. годину, јер се очекују даљи ефекти активности општинских одељења јавних 
прихода на повећању обухвата изласком на терен, утврђивањем пореза без позивања пореског обвезника 
да учествује у поступку, у случајевима када порески орган располаже подацима других надлежних органа и 
јавних бележника, спровођењем поступака пореске контроле и предузимањем мера редовне и принудне 
наплате.  

У складу са Одлуком о обиму средстава којом је предвиђена расподела прихода између буџета 
Града и буџета градских општина, у буџету Града за 2020. годину је планиран порез на имовину у износу 
од 16.391.000.000 динара. 

Приход од локалних комуналних такси је, на нивоу Града, у 2020. години планиран у износу нижем 
за 3,3%, у односу на процену остварења у 2019. години. Напомињемо да су поједине таксе, које се односе 
на коришћење јавних површина, укинуте од 1.1.2019. године, применом Закона о накнадама за коришћење 
јавних добара, због чега ће се и у 2020. години наплаћивати само преостали дугови по основу укинутих 
такси, предузимањем мера редовне и принудне наплате. Износи локалне комуналне таксе за истицање 
фирме на пословном простору и локалне комуналне таксе за држање средстава за игру, предвиђени су за 
2020. годину са повећањем од 2%, у складу са планираним растом цена, а  износи локалне комуналне 
таксе која се наплаћује при регистрацији возила, утврђују се у складу са највишим износима таксе за 
регистрацију моторних возила које доноси Влада Републике Србије.  

 На основу процене остварења овог прихода у 2019. години као и планираних активности 
Секретаријата за јавне приходе, у 2020. години планиран је износ локалних комуналних такси на нивоу 
Града као јединице локалне самоуправе, у износу од 2.613.956.000 динара. Одлуком којом се врши 
расподела прихода између Града и градских општина у 2020. години, у буџету Града су планирана 
средства у износу од 2.015.131.000 динара, а у буџетима градских општина у износу од 598.825.000 
динара. 

Приход од локалних административних такси у буџету Града за 2020. годину је планиран у износу 
од 165.000.000 динара, или за 10,0% више у односу на процену остварења у 2019. години, на основу 
остварења у периоду јануар-септембар 2019. године. Износи такси за 2020. годину предвиђени су 
Таксеном тарифом Одлуке о локалним административним таксама (''Службени лист града Београда'', бр. 
85/19), 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 27. септембра 
2019. године, a примењује се у 2020. години, износи такси су повећани за 1,5%, на основу података 
Републичког завода за статистику о индексу потрошачких цена у Републици Србији у периоду јул 2018. - 
јун 2019. године. 
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Приход од боравишне таксе планиран је у износу од 438.500.000 динара, што је више за 7,3% или 
за 30.000.000 динара од процене остварења у 2019. години, на основу информација Секретаријата за 
привреду о повећаном броју посета и ноћења у 2019. години у односу на претходну као и планираном 
повећању износа боравишне таксе у складу са Уредбом о највишем и најнижем износу боравишне таксе на 
основу Закона о угоститељству. 

Приход од накнада за коришћење јавних површина за 2020. годину планиран је на нивоу Града у 
износу од 589.560.000 динара. Накнаде за коришћење јавних површина по основу заузећа јавних 
површина, рекламних паноа и заузећа грађевинским материјалом, планиране су 2% више од процењеног 
износа за 2019. годину, у складу са планираним растом цена. На основу Одлуке којом се врши расподела 
прихода са градским општинама, у буџету Града планиран је приход од накнада за коришћење јавних 
површина у износу од 417.733.000 динара, а у буџетима градских општина 171.827.000 динара. 

Приход од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине планиран је за 170.000.000 
динара мање од процењеног износа за 2019. годину, односно ниже 56,7%, јер су узети у обзир само 
приходи који се могу наплатити по основу преосталих дугова за накнаду која се наплаћивала до 2019. 
године. У 2020. години овај приход планиран је у износу од 130.000.000 динара. 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта  укинута је од 1. јануара 2014. године, али се и 
даље наплаћују дуговања по овом основу, па је планирана у износу од 30.000.000 динара што представља 
смањење од 70,0% у односу на процењени износ за 2019. годину. Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта је у 2020. години планирана на нивоу Града као јединице локалне самоуправе у износу од 
30.000.000 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 19.500.000 динара, а у буџетима градских 
општина 10.500.000 динара. 

Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта је, у укупном буџету Града за 2020. 
годину, на основу информација Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда  Ј.П., планиран  
у износу од 200.000.000 динара. У складу са Одлуком о обиму средстава којом је предвиђена расподела 
прихода између буџета Града и буџета градских општина целокупан износ планиран је у буџетима градских 
општина.  

 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 концесионе накнаде планиран је у 2020. години, на основу Уговора број XXXIV-08-
401.1-6 од 03.06.2019. године, „Јавни Уговор о јавно-приватном партнерству са елементима концесије у 
обављању комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града 
Београда - Партија 1“, који је закључен са Конзорцијумом (Група понуђача). Уговором је планиран приход 
од 187.200 евра, који се уплаћује у четири рате, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на 
дан плаћања. У 2020. години планирано је плаћање четврте рате у износу од 5.500.000 динара. 

Приход од доприноса за уређивање грађевинског земљишта прописан је Законом о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09... и 31/19 и 37/19- др. закон) којим је уређен начин и поступак 
утврђивања доприноса и плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији града 
Београда. На основу добијених информација од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
Ј.П., за 2020. годину, планиран је приход у износу од 6.500.000.000 динара. 

Приход од закупа непокретности у градској својини је, у 2020. години, планиран на нивоу Града 
као јединице локалне самоуправе у износу од 2.626.996.940 динара, од чега у буџету Града 2.542.996.940 
динара што је 1,9% више од процене остварења прихода у 2019. години. У буџету Града планиран је 
приход од закупнине пословног простора који наплаћује Секретаријат за имовинске и правне послове у 
износу од 2.539.730.000 динара, као и приход од закупнине пословног простора на основу података 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. у износу од 2.000.000 динaра, који 
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представља наплату потраживања из периода до јуна 2018. године, кад је Град преузео имовину од 
Дирекције. Планирани су и приходи у износу од 1.266.940 динара од закупа пословног простора који издају 
предшколске установе, а који се од 01.01.2016. године уплаћује у корист буџета Града.  

Приход од закупа грађевинског земљишта Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда Ј.П. обрачунава, уговара, фактурише и наплаћује у корист уплатног рачуна буџета града 
Београдa. У 2020. години овај приход је планиран у износу од 250.000.000 динара. Одлуком о начину 
поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на којима град Београд има 
посебна својинска овлашћења (''Сл.лист града Београда'', бр. 36/14 и 97/14), прописана је методологија 
утврђивања висине закупнине грађевинског земљишта, као и начин, услови, динамика плаћања закупнине, 
и др. 

Приход од камата планиран је за 2020. годину у буџету Града у износу од 91.000.000 динара, на 
основу планираног депоновања и орочавања новчаних средстава консолидованог рачуна трезора града 
Београда код пословних банака. 

Приход који својом делатношћу остварују организационе јединице Градске управе у 2020. години 
је планиран у износу од 110.000.000 динара или 33,3% мање од процене остварења у 2019. 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 2020. године увећане за 
2,0% 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, накнаде за постављање објеката за оглашавање, и друго. 
Разлог нижег плана овог прихода у 2020. години у односу на процену остварења у 2019. години је 
поступање по препоруци ДРИ да се приход Угоститељске јединице евидентира као примање од продаје 
нефинансијске имовине. 

Приходи остварени по основу пружања услуга за боравак деце у предшколским установама 
планирани су у буџету Града, у износу од 2.423.416.874 динара. Наиме, одлуком Града, а у складу са 
Законом о буџетском систему, 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 2020. години у износу од 
188.690.232 динара, од чега се:  

- 187.690.232 динара односи на планирану уплату средстава 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 

- 400.000 динара односи на средства која је планирало Прихватилиште за стара и болесна лица 
као сопствени приход, а која од 01.01.2018. године чине део буџета Града.  

Приход од новчаних казни планиран је у 2020. години, у износу од 1.506.100.000 динара, на 
основу информација добијених од стране Секретаријата за инспекцијске послове и  Секретаријата за 
послове комуналне милиције, 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 6.000.000 динара, 
Секретаријата за послове комуналне милиције у износу од 1.500.000.000 динара, а 100.000 динара се 
односи наплату казни за прекршаје које су у претходном периоду изречене од стране Секретаријата за 
јавне приходе. Приходи од стране Секретаријата за послове комуналне милиције увећани су на основу 
увођења новог софтверског система за уочавање прекрашаја и аутоматско препознавање регистарских 
таблица путем видео надзора односно специјалног SCANCAR возила Паркинг сервиса, које ће припадници 
Секретаријата користити. 
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Приход од капиталних донација од међународних организација планиран је за 2020. годину у 
износу од 58.132.649 динара, а односи се на  донације ЕБРД за: 

- надзор на реконструкцији Булевара Ослобођења са уређењем Трга Славија и Рузвелтове улице, 
у износу од 1.974.401 динар,  

- надзор на реконструкцији улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана, 
у износу од 46.996.398 динара и  

- надзор на реконструкцији улице Кнеза Милоша, у износу 9.161.850 динара. 
Приход од закупнине за стан у градској својини планиран је у износу од 32.000.000 динара, а 

односи се на уплате закупнине за коришћење социјално непрофитних станова који се издају у закуп. 
Наведеним приходом обухваћени су приходи од закупнине за издавање непрофитних станова у ул. 
Милеве Марић- Ајнштајн бр. 8-12, приходи по основу закупа станова (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 2020. 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), и одредбама Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник РС'', број 36/11... и 95/18), којим је прописано да одлуку о расподели добити доноси 
надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача, односно скупштине друштва, при чему се део 
добити по завршном рачуну за претходну годину, усмерава на уплатни рачун прописан за овај јавни приход 
и преноси у буџет Града.   

У складу са проценом остварења нето добити јавних предузећа по завршним рачунима за 2019. 
годину, чији је оснивач град Београд, планирано је да наведена предузећа уплате у буџет Града 85% 
остварене нето добити у 2019. години, што је основ за планирани износ овог прихода у 2020. 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, 
накнаде 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-а (Интегрисани тарифни систем) из 
надлежности Секретаријата за јавни превоз, у износу од 10.000.000.000 динара. Укупно планирана 
средства на овом рачуну у 2020. години износе 10.155.000.000 динара.   

Tрансфери од других нивоа власти у 2020. години планирани су у износу од 4.600.000 динара, а 
односе се на планиране трансфере из буџета градских општина за текуће поправке и одржавање 
предшколских установа. 

Средства на рачуну меморандумских ставки за рефундацију расхода у 2020. години планирана су 
у износу од 15.000.000 динара, на основу информација из Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда Ј.П., Секретаријата за опште послове и других. На овај рачун се уплаћују средства која се односе 
на рефундацију расхода буџета Града из претходног периода. 

2. Сопствени приходи индиректних буџетских корисника из надлежности Града, који се 
евидентирају на извору финансирања 04, повећани су за 0,3% у односу на процену остварења у 
претходној години и у 2020. години су планирани у износу од 1.185.969.100 динара.   

3. Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу од 12.378.724.000 
динара или 95,7% више од процене остварења примања у 2019. години, од чега се 5.500.000.000 динара 
односи на примања од продаје земљишта у градској својини на основу података Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда Ј.П., затим 590.000.000 динара на примања од продаје непрофитних 
станова, 115.000.000 динара на средства од откупа станова, 12.000.000 динара на уплате од продаје 
станова солидарности из ранијег периода и 6.124.074.000 динара на име примања од продаје 
непокретности у својини Града. Део прихода по основу продаја пословног простора и гаража, биће 
реализован по захтевима странака. 
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На овом рачуну су планирана и средства од Секретаријата за инспекцијске послове на основу 
продаје возила одузетих по правоснажним заштитним мерама у износу од 500.000 динара, затим примања 
од продаје робе за даљу продају у износу од 150.000 динара, која остварује Туристичка организација 
Београда, који су по Закону о буџетском систему, приходи буџета Града, и примања од продаје робе за 
даљу продају у износу од 30.000.000 динара, која остварује Угоститељска јединица. 

 
II   Примања од продаје финансијске имовине и задуживања планирана су у буџету Града у 

2020. години у износу од 7.277.534.175 динара. 
1. Примања по основу задуживања код поверилаца у земљи планирана су у 2020. години 

у износу од 3.676.600.000 динара, за капиталне инвестиционе расходе града Београда.    
2. Примања по основу иностраног задуживања за 2020. годину планирана су у укупном 

износу од 3.595.934.175  динара, а односе се на следеће: 
2.1. Реконструкцију улица: Рузвелтове улице, Булевара ослобођења са уређењем Славија, 

ул.Краљице Марије, 27.марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана, улице Кнеза Милоша; за плаћање 
резервних делова за трамваје и за пројекат термалне рехабилитације јавних зграда, у укупном износу од 
1.769.494.175 динара. 

Средства за ове намене обезбеђена су из кредита Еврoпске банке за обнову и развој.   

2.2.       Изградњу канализационог система у општини Палилула – за 2020. годину планира се износ 
од 1.826.440.000 динара.   

Средства  за ове намене обезбеђена су из кредита Европске инвестиционе банке. 
3. 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 Ј.П. 
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IV   РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА 

Предложени обим буџетских расхода и издатака за 2020. годину утврђен је у складу са 
Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. 
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, 95/18, 31/19 и 72/19). 

Директни буџетски корисници су на захтев Секретаријата за финансије исказали своје потребе, 
водећи рачуна о утврђеном укупном лимиту за 2020. годину, о планираним пренетим обавезама, 
средствима за текуће активности и  потребама за основним средствима и новим политикама. 

У складу са напред наведеним, предложени обим расхода и издатака буџета града Београда 
утврђен је реално а захтеви корисника буџетских средстава су усклађивани са пројектованим приходима 
и примањима, уважавајући постављене циљеве и приоритете. Приликом планирања тежиште је 
постављено на обезбеђењу већег обима средстава за финансирање капиталних издатака у циљу 
убрзанијег развоја Града.  

У циљу остваривања веће транспарентности, односно укључивања јавности у процес израде 
буџета Града, спроведена је јавна расправа на Нацрт одлуке о буџету града Београда за 2020. годину. 
Анализом приспелих сугестија и предлога грађана утврђено је да је један број истих већ обухваћен 
нацртом одлуке, док су одређени предлози, као оправдани, укључени у Предлог одлуке о буџету града 
Београда за 2020. годину. Део предлога грађана, који су такође оцењени као оправдани и значајни за 
побољшање услова живота становништава Града, биће разматрани у процедури припреме буџета за 
наредни период.  

1. Расходи и издаци буџета по економској класификацији

Укупни расходи и издаци буџета, за  2020. годину планирани су у износу од 128.573,9 милиона 
динара. 

Укупни расходи буџета (класа 4) су планирани у износу од 94.270,6 милиона динара и чине 
73,32% расхода и издатака буџета за 2020. годину. 

Укупни издаци  од продаје нефинансијске имовине (класа 5) су планирани у износу од 22.364,8 
милиона динара и чине 17,39% расхода и издатака буџета за 2020. годину. 

Укупни издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) су планирани у 
износу од 11.938,5 милиона динара и чине 9,29% расхода и издатака буџета за 2020. годину. 

Расходи и издаци буџета града Београда за 2020. годину према економској класификацији, 
утврђени су и исказани у наредној табели – 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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 Одлука о буџету 

града Београда за 
2020. годину Ст
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а 
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од
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1 2 3 4
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 13.728.476.574 10,68
411 Плате и додаци запослених 11.052.993.280 8,60
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.942.172.333 1,51
413 Накнаде у натури 437.808.890 0,34
414 Социјална давања запосленима 135.011.995 0,11
415 Накнаде трошкова за запослене 26.059.712 0,02
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 134.430.364 0,10
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 58.013.494.294 45,12
421 Стални трошкови 4.832.556.802 3,76
422 Трошкови путовања 143.288.913 0,11
423 Услуге по уговору 30.782.803.828 23,94
424 Специјализоване услуге 9.985.426.178 7,77
425 Текуће поправке и одржавање 10.043.170.998 7,81
426 Материјал 2.226.247.575 1,73
44 ОТПЛАТА КАМАТА 1.028.591.200 0,80
441 Отплата домаћих камата 99.000.000 0,08
442 Отплата страних камата 874.000.000 0,68
444 Пратећи трошкови задужења 55.591.200 0,04
45 СУБВЕНЦИЈЕ 2.802.576.600 2,18
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 2.689.576.600 2,09
454 Субвенције приватним предузећима 113.000.000 0,09
46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 9.140.407.758 7,11
463 Трансфери осталим нивоима власти 7.781.531.973 6,05

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 222.100.000 0,17

465 Остале дотације и трансфери 1.136.775.785 0,88

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 5.416.671.733 4,21

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.416.671.733 4,21
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 3.370.066.044 2,62
481 Дотације невладиним организацијама 1.588.996.449 1,24
482 Порези, обавезне таксе,  казне, пенали и камате 560.556.903 0,44
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 943.724.689 0,73
485 Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних 276.788.003 0,22
49 РЕЗЕРВЕ 770.314.800 0,60
499 Средства резерве 770.314.800 0,60
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 21.184.528.548 16,48
511 Зграде и грађевински објекти 18.836.975.056 14,65
512 Машине и опрема 1.827.781.352 1,42
513 Остале некретнине и опрема 59.988.480 0,05
515 Нематеријална имовина 459.783.660 0,36
52 ЗАЛИХЕ 42.055.700 0,03
523 Залихе робе за даљу продају 42.055.700 0,03
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 1.138.244.550 0,89
541 Земљиште 1.138.244.550 0,89
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 3.367.000.000 2,62
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 0 0,00
612 Отплата главнице страним кредиторима 3.367.000.000 2,62
62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8.571.522.000 6,67
621 Набавка домаће финансијске имовине 8.571.522.000 6,67

УКУПНО 128.573.949.801 100,00  
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1.1.Расходи за запослене – категорија 41 
 
 

Расходи за запослене износе 13.728,5 милиона динара и у структури укупних расхода и издатака 
учествују са 10,68%. Највећи део ових расхода, у износу од 12.995,2 милиона динара, односи се на 
плате и додатке запослених са припадајућим доприносима на терет послодавца који се финансирају из 
буџетских прихода. Ови расходи повећани су у односу на планирани обим за исте намене у 2019. години 
за 1.210,2 милиона динара. Маса за плате увећана је у складу са Изменама и допунама Закона о 
буџетском систему („Сл. гласник РС, број 72/19), којим је утврђено увећање плата за запослене у 
органима и службама града Београда за 8%, за запослене у предшколским установама и установама 
социјалне заштите за 9%, за запослене у установама културе за 10%, за запослене у осталим јавним 
службама такође за 8% као и одговарајуће увећање за здравствене раднике. Такође, расходи за плате 
су увећани за предвиђени пораст броја запослених код предшколских установа због отварања нових 
вртића и нових група у постојећим вртићима, затим за повећање броја запослених на пословима 
Комуналне милиције сходно новим решењима утврђеним Законом о комуналној милицији („Сл. гласник 
РС, број 49/19), као и због преузимања запослених на пословима Правобранилаштва из градских 
општина у складу са изменама Статута града Београда (Сл. лист града Београда, број 60/19). Поред 
тога, предвиђено је и попуњавање систематизованих радних места код новог директног корисника 
буџетских средстава – Главни урбаниста града Београда и индиректног корисника – Прихватилиште за 
децу Београда, а у циљу квалитетног извршавања послова из утврђене надлежности ових корисника.  

 
 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за  2020. годину и пројекција 
за 2021. и 2022. годину, у наставку образложења дата је  Табела:  Маса средстава за плате у 2019. 
години и планирана маса средстава за плате у 2020. години 
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8

Органи и службе локалне 
власти 2.330 2.941.418.781 0 0 0 0 2.644 3.255.636.000 0 0 0 0
      Изабрана лица 32 0 0 43 0 0
      Постављена лица 75 0 0 76 0 0
      Запослени 2.223 0 0 2.525 0 0
Установе културе                                                                                                                                                        1.203 1.084.604.293 0 79.567.585 0 0 1.276 1.203.738.454 0 77.948.901 0 0
      Постављена лица 30 0 0 30 0 0
      Запослени 1.173 0 0 1.246 0 0
Остале установе из области 
јавних служби које се 
финансирају из буџета 
(навести назив установе):                                                                                  92 114.432.427 0 0 0 0 112 116.347.700 0 0 0 0
1. Туристичка организација 
Београда 44 62.445.000 0 0 0 0 44 62.445.000 0 0 0 0
      Постављена лица 2 0 0 1 0 0
      Запослени 42 0 0 43 0 0
2. Прихватилиште за 
одрасла и стара лица 43 45.656.227 0 0 0 0 63 46.860.000 0 0 0 0
      Постављена лица 1 0 0 1 0 0
      Запослени 42 0 0 62 0 0
3.  Центар за социјално 
предузетништво 5 6.331.200 0 0 0 0 5 7.042.700 0 0 0 0
      Постављена лица 1 0 0 1 0 0
      Запослени 4 0 4 0 0
Предшколске установе 7.799 6.923.260.487 0 150.500.000 0 422.231.069 8.566 7.640.036.098 0 165.550.000 0 450.365.622
Постављена лица 0 0 0 0 0 0
Запослени 7.799 0 0 8.566 0 0
Нове установе и органи 
(навести назив установа и 

)                         
45 38.909.300 0 0 0 0 69 85.542.838 0 0 0 0

1. Прихватилиште за децу 
Београда 43 36.109.300 0 0 0 0 54 62.042.838 0 0 0 0
      Постављена лица 1 0 0 1 0 0
      Запослени 42 0 0 53 0 0
2. Служба главног урбанисте

2 2.800.000 0 0 0 0 15 23.500.000 0 0 0 0
      Постављена лица 2 0 0 2 0 0
      Запослени 0 0 0 13 0 0

8

Укупно за све кориснике 
буџетa који се финансирају  
са економских 
класификација 411 и 412 11.469 11.102.625.288 0 230.067.585 0 422.231.069 12.667 12.301.301.090 0 243.498.901 0 450.365.622
      Изабрана лица 32 0 0 43 0 0
      Постављена лица 112 0 0 112 0 0
      Запослени 11.325 0 0 12.512 0 0

4

7

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ

Табела 2.

12 13 14

1

2

3

6 7 8 9 10 11

Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  
2019. године и планирана пројекција за период XI-
XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на 

Маса средстава за плате планирана за 2020. годину 
на економским класификацијама 411 и 412

1 2 3 4 5

 
   

 
 

Поред планиране масе средстава за плате, из буџета Града у 2020. 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. 
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1.2. Расходи за коришћење услуга и роба – категорија 42 
 

Расходи за коришћење услуга и роба планирани су у обиму од 58.013,5 милиона динара и у 
структури укупних расхода учествују са 45,12%. 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 30.782,8 милиона динара, или 23,94% 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 10.043,2 милиона динара и у структури укупних расхода и издатака учествују са 7,81%. Ова 
врста расхода у највећем обиму односи се на одржавање улица и путне инфраструктуре и то у износу 
од 6.099,7 милиона динара. Такође, значајан износ је планиран за одржавање фасада објеката о којима 
се Град стара у складу са законом (1.420,0 милиона динара), одржавање јавног осветљења (605,0 
милиона динара), зграда предшколских установа и установа културе (942,3 милиона динара), као и за 
заштиту од поплава, ерозија и бујица – регулисање водотока (291,9 милиона динара), зграда и 
пословног простора који су у власништву Града као и опреме (447,4 милиона динара) и опреме у 
функцији јавног превоза (134,0 милиона динара) и др. 

У оквиру специјализованих услуга (економска класификација 424) планирана су средства у 
износу од 9.985,4 милиона динара или са учешћем од 7,77% 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 отпадним водама, за зоохигијену, и то укупно у износу од 6.935,9 милион 
динара. Затим, планирана су значајна средства за услуге управљачу пута и бројне студије из области 
безбедности саобраћаја (541,9 милиона динара), затим за заштиту животне средине (620,3 милиона 
динара). 

У оквиру сталних трошкова (економска класификација 421) који су планирани у обиму од 4.832,6 
милиона динара, чије учешће у укупним расходима и издацима буџета износи 3,76%, највећи обим 
бележе трошкови електричне енергије за јавну расвету (1.900,0 милиона динара) услед измене Статута 
града Београда којим је утврђен потпуни обухват над овим расходима и за територију градских општина 
са ширег подручја Града. Значајан обим ових расхода планиран је и за функционисање предшколских 
установа, 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 2.226,2 милиона 
динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима износи 1,73%. Расходи за материјал 
првенствено се односе на намирнице за исхрану, средства за хигијену и друге потребе предшколских 
установа и то у обиму од 1.676,3 милиона динара. Такође, значајни материјални расходи планирани су и 
за функционисање органа града Београда у износу од 338,9 милиона динара. 

 Најмање учешће код расхода за коришћење услуга и роба односи се на трошкове путовања 
(економска класификација 422) који износе 143,3 милиона динара или 0,11% 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. Готово 
половина планираних расхода финансирана је сопственим приходима установа културе и Центра дечјих 
летовалишта. 
 

1.3. Расходи по основу отплате камата – категорија 44 
 

Расходи по основу отплате камата, који се планирају у 2020. години у укупном износу од 
1.028,6 милиона динара, у структури укупних расхода и издатака учествују са 0,80%. У оквиру ове врсте 
расхода планирани су одговарајући износи како за плаћање камата по основу домаћег задужења (99,0 
милиона динара према банци Банка Интеза и камате на основу планираног задужења), тако и по основу 
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ино задужења (874,0 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 2.802,6 милиона динара. Учешће субвенција у укупним расходима и 
издацима буџета за 2020. годину планирано је у обиму од 2,18%. Готово укупан обим субвенција односи 
се на средства опредељена за јавна нефинансијска предузећа (конто 451) и то 2.689,6 милиона динара. 
У оквиру истих, субенције су првенствено опредељене за реализацију пратећих активности у вези 
набавке грађевинског земљишта, за реализацију програма везаног за одржавање значајних културно 
историјских целина у надлежности ЈП „Београдска тврђава“, за изградњу стајалишног терминала на 
Новом Београду у надлежности ЈП „Паркинг сервис“, за одржавање објеката и реализацију програма 
установа из области спорта, за наставак финансирања набављених аутобуса ЈКП ГСП Београд, за 
подстицаје у пољопривреди и друго. 

Субвенције намењене приватним предузећима (конто 454) планиране су у обиму од 113,0 
милиона динара чије учешће у укупним расходима и издацима буџета износи 0,09%. Највећи износ ових 
субвенција односи се на област јавног информисања за суфинансирање пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања и друго. 
 

1.5. Донације, дотације и трансфери – категорија 46 
 

Донације, дотације и трансфери у структури укупних расхода и издатака буџета Града учествују 
са 7,11%, односно у укупном износу од 9.140,4 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 7.781,5 милиона динара. 
Њихово учешће у укупним расходима и издацима износи 6,05%. У оквиру ове групе, трансфери у износу 
од 7.635,6 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 1.136,8 милиона 
динара планиране су највећим делом 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 0,88%. 

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (економска класификација 464) 
планиране су у износу од 222,1 милиона динара и у структури расхода и издатака буџета учествују са 
0,17%. Ова врста расхода планирана је највећим делом за преузете обавезе за капитално одржавање 
здравствених установа и набавку медицинске и друге опреме. 

 
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 4,21%, или у износу од 

5.416,7 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. Поред наведених намена средства су планирана и за смештај деце у приватне 
вртиће, за студентске стипендије, за спортске активности и такмичења инвалида, за награде града 
Београда и др. 
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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 2020. годину планирана је у износу од 
3.370,1 милиона динара. У структури укупних расхода и издатака ови расходи учествују са 2,62%. 

Дотације невладиним организацијама (економска класификација 481) у износу од 1.589,0 
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 
омладинских организација, за програме социо-хуманитарних организација, 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 1,24%. 

У оквиру пореза и обавезних такси (економска класификација 482), укупно планираних у износу 
од 560,6 милиона динара, значајан износ од 504,0 милиона динара односи се на обавезу за ПДВ по 
основу оствареног прихода од закупа непокретности у градској својини (закуп пословног простора и др.).  

Новчане казне и пенали по решењу судова (економска класификација 483) планирани су у 
износу од 943,7 милиона динара од чега се највећи износ средстава 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 276,8 милиона динара 
за спорове везане за надокнаду штете начињене од стране Града. 

 
1.8. Резерве – категорија 49 

 
Средства резерви планирана су у износу од 770,3 милиона динара. Средства текуће буџетске 

резерве су планирана у износу од 768,3 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 16,48% укупно планираних средстава буџета, односно планирани су у износу 
од 21.184,5 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 18.837,0 милиона динара. Од 
значајних пројеката издвајамо изградњу канализационе мреже у износу од 3.055,2 милиона динара (у 
оквиру којих, као најзначајнији пројекат, издвајамо изградњу Банатског канализационог система – КЦС 
Крњача 2), затим изградњу и одржавање водоводне инфраструктуре у износу од 445,3 милиона динара, 
затим саобраћајница и остале саобраћајне инфраструктуре, саобраћајне сигнализације и сличног у 
износу од 8.357,7 милиона динара, капитално одржавање објеката прешколских установа и школа у 
износу од 792,5 милиона динара, капитално одржавање јавног осветљења у износу од 879,0 милиона 
динара, изградњу и инвестиционо одржавање објеката за потребе образовања у износу од 1.138,5 
милиона динара, реализацију дела програма Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
ЈП (планирање и праћење пројеката) у износу од 801,8 милиона динара, изградњу станова и уређење 
јавних површина у износу од 280,0 милиона динара, за завршетак изградње домова здравља и 
здравствених станица у износу од 1.155,0 милиона динара, капитално одржавање објеката културе у 
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износу од 331,5 милиона динара, унапређење енергетске ефикасности зграда у износу од 226,5 милиона 
динара и другог. 

 Издаци за набавку машина и опреме (економска класификација 512) планирани су у обиму од 
1.827,8 милиона динара. Учешће ових издатака у укупним расходима и издацима буџета износи 1,42%. 
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 (од 
1.062,3 милиона динара) је планиран за набавку опреме за регулацију саобраћаја и за набавку 
таксиметара са штампачем. 

Издаци за набавку осталих некретнина и опреме (економска класификација 513) планирани су у 
обиму од 60,0 милиона динара. Учешће ових издатака у укупним расходима и издацима буџета износи 
0,05%. Набавке ове врсте опреме у највећем обиму обухватају опрему за унапређење енергетске 
ефикасности – грејне пумпе у соларним колекторима 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 459,8 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 остварених прихода Угоститељске јединице и сопствених 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 
1.138,2 милиона динара. У структури укупних расхода и издатака учествује са 0,89%. 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. Највећи број капиталних пројеката 
обухваћен је и Планом јавних инвестиција града Београда за период 2020-2022.годину, у складу са  
Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о 
реализацији капиталних пројеката („Сл. Гласник РС“ бр. 63/17). Приоритет код обухватања предложених 
капиталних пројеката 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 3.367,0 милиона динара. У структури 

укупних расхода и издатака отплата главнице учествује са 2,62%. У оквиру ове категорије планирана су 
средства за отплату главнице страним кредиторима (ЕБРД износ од 1.837,0 милиона динара, ЕИБ износ 
од 1.530,0 милиона динара).  
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1.13. Набавка домаће финансијске имовине  –  категорија 62 
 
Категорија 62 – Набавка домаће финансијске имовине, планирана је у износу од 8.571,5 милиона 

динара. У структури укупних расхода и издатака набавка домаће финансијске имовине учествује са 
6,67%. Укупан планирани износ односи се на средства докапитализације – повећање оснивачког улога у 
јавна комунална предузећа ГСП Београд за набавку нових возила за превоз путника у јавном саобраћају 
(7.284,4 милиона динара) и Градска чистоћа за набавку нове опреме за одржавање чистоће на 
површинама јавне намене и одношење комуналног отпада (1.017,6 милиона динара), као и у јавно 
предузећа Ада Циганлија (65,5 милиона динара). Такође планиран је и оснивачки улог за формирање 
односно учествовање у капиталу предузећа за успостављање система јавних бицикала (200,0 милиона 
динара). 

 
1.14. 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 и допуне уговора од 
19.06.2006. године и уговора од 17.11.2011. године, као и за финансирање Пројекта за реконструкцију 
улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона, Цара Душана, по Уговору о кредиту број 4011-
4414 који је закључен 11.07.2017. године у износу до 20.000.000 евра.  
 

442331 – ОТПЛАТА КАМАТА ЕБРД  
Планирана обавеза по основу камате за горе наведене зајмове од Европске банке за обнову и 

развој у 2020. години износи 237.000.000 динара.  
 

612331 – ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЕБРД 
Планирана обавеза по основу главнице за горе наведене  зајмове од Европске банке за обнову и 

развој у 2020. години износи 1.837.000.000 динара.  
 
 

I. KРЕДИТИ ОД ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ  
 
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 

 
Такође, град Београд планира да потпише уговор са Европском инвестиционом банком 16.10.2019. 

године у износу од 35.000.000 евра за финансирање Пројекта изградње канализационог система 
Палилула – Београд. Скупштина града Београда је на седници одржаној 27. септембра 2019. године 

23



усвојила Одлуку о задужењу града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода 
Пројекат изградње канализационог система Палилула – Београд. 
 

442341 – ОТПЛАТА КАМАТА ЕИБ  
Укупан износ од 637.000.000 динара планиран је за плаћање обавеза по основу камате за 

Европску инвестициону банку у 2020. години.  
 

 612341 – ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЕИБ  
Укупна планирана обавеза по основу главнице за зајмове од Европске инвестиционе банке у 2020. 

години износи 1.530.000.000 динара.  
 
 

II. КРЕДИТИ КОД ДОМАЋИХ ПОСЛОВНИХ БАНАКА  
 
Град Београд је закључио уговор о кредиту са Банком Интеза Г бр 4011-2391 дана 25.03.2019. 

године, у износу од 4.193.000.000 динара за финансирање капиталних инвестиционих расхода.  
Уговором о дугорочном кредиту са Банком Интеза предвиђен је рок отплате кредита осам година 

од датума првог повлачења средстава кредита а период мировања траје 24 месеца. Обавеза по основу 
главнице за 2020. годину није планирана јер још увек траје период мировања. 

Град Београд планира да у 2020. години уговори средства кредита на домаћем финансијском 
тржишту у износу од 3.676.600.000 динара за финансирање капиталних инвестиционих расхода. 
 

441411 – ОТПЛАТА КАМАТА ДОМАЋИМ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА  
Укупно планирана отплата камата домаћим пословним банкама за 2020. годину износи 99.000.000 

динара.  
 
444311 – ТАКСЕ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ ЗАДУЖИВАЊА  
За 2020. годину за таксе које проистичу из задуживања планиране су обавезе у укупном износу од 

46.300.000  динара. Средства су планирана по основу обавеза које проистичу из уговора.  
 

  421121 - ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА   
За 2020. 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. 
  Пројекција сервисирања дуга за 2020. годину урађена је на основу података о динамици 
повлачења средстава кредита добијених од корисника кредита. Приликом планирања обавеза коришћен 
је курс 1 ЕУР=118,6 РСД. 

 
 
 
2. Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији 

 
Расходи и издаци буџета града Београда за 2020. годину према функционалној класификацији, 

планирани су и исказани у наредној табели – 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.
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ија

ОПИС
 Одлука о буџету 

града Београда за 
2020. годину Ст

ру
кту

ра
 

ра
сх

од
а

100 Опште јавне услуге 13.497.365.155 10,50
111 Извршни и законодавни органи 319.280.000 0,25
112 Финансијски и фискални послови 116.802.000 0,09
130 Опште услуге 6.150.368.000 4,78
132 Опште услуге планирања и статистике 1.630.000 0,00
133 Остале опште услуге 414.917.000 0,32
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 2.098.068.155 1,63
170 Трансакције јавног дуга 4.396.300.000 3,42
200 Одбрана 17.000.000 0,01
220 Цивилна одбрана 17.000.000 0,01
300 Јавни ред и безбедност 543.005.000 0,42
330 Судови 543.005.000 0,42
400 Економски послови 55.838.714.211 43,43
410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада 123.970.000 0,10
411 Општи економски и комерцијални послови 766.145.000 0,60
421 Пољопривреда 319.397.550 0,25
436 Остала енергија 297.501.000 0,23
451 Друмски саобраћај 51.989.669.539 40,44
453 Железнички саобраћај 1.549.000.000 1,20
473 Туризам 778.031.122 0,61
490 Економски послови некласификовани на другом месту 15.000.000 0,01
500 Заштита животне средине 4.932.662.266 3,84
510 Управљање отпадом 570.143.030 0,44
520 Управљање отпадним водама 3.629.391.663 2,82
530 Смањење загађености 168.945.234 0,13
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 156.061.964 0,12
550 Заштита животне средине 162.753.681 0,13
560 Заштита животне средине некласификоване на другом месту 245.366.694 0,19
600 Послови становања и заједнице 15.697.176.799 12,21
610 Стамбени развој 1.472.001.000 1,14
620 Развој заједнице 9.806.421.040 7,63
630 Водоснабдевање 640.818.231 0,50
640 Улична расвета 3.643.029.000 2,83
660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 134.907.528 0,10
700 Здравство 1.694.519.668 1,32
740 Услуге јавног здравства 1.694.519.668 1,32
800 Рекреација, спорт, култура и вере 5.778.243.880 4,49
810 Услуге рекреације и спорта 1.073.340.000 0,83
820 Услуге културе 4.704.903.880 3,66
900 Образовање 25.630.610.822 19,93
911 Предшколско образовање 18.003.636.971 14,00
912 Основно образовање 4.873.221.007 3,79
920 Средње образовање 2.653.752.844 2,06
950 Образовање које није дефинисано нивоом 100.000.000 0,08
000 Социјална заштита 4.944.652.000 3,85
010 Болест и инвалидност 35.130.000 0,03
040 Породица и деца 1.655.903.774 1,29

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 3.226.726.226 2,51
090 Социјална заштита некласификована на другом месту 26.892.000 0,02

УКУПНО: 128.573.949.801 100,00  
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Највеће учешће у укупним расходима и издацима планираним у буџету за 2020. годину имају 
средства функционалне класификације 400 – Економски послови, у обиму од 43,43% укупних средстава 
буџета и износе 55.838,7 милиона динара. Далеко највећи износ планира се за друмски саобраћај, 
односно за функционисање јавног превоза путника у Граду, набавку возила за превоз путника у јавном 
саобраћају и за улагања у друмску инфраструктуру (текуће и капитално одржавање и изградњу 
саобраћајница). Средства за ове намене су планирана у износу од 51.989,7 милиона динара што чини 
40,44% укупних расхода и издатака буџета планираних за 2020. годину. Значајна средства се одвајају и 
за друмски саобраћај (функција 453) и то у износу од 1.549,0 милиона динара, али и за туризам 
(функција 473) и то у износу од 778,0 милиона динара. 

Затим, по висини следе средства функционалне класификације 900 – Образовање, у обиму од 
19,93% укупних средстава буџета и износе 25.630,6 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 
15.697,2 милиона динара, односно у обиму од 12,21% укупно планираних расхода и издатака буџета за 
2020. годину. У оквиру ових средстава планиран је износ од 9.806,4 милиона динара за развој заједнице 
(функција 620) 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. Поред набројаних намена, значајна средства су опредељена и за 
уличну расвету (функција 640) у оквиру које се обезбеђују средства за финансирање расхода за 
ппотрошњу електричне енергије за јавну расвету, за текуће одржавање расвете али и за значајна 
улагања у изградњу капацитета јавне расвете, укупно у износу од 3.643,0 милиона динара. 

Функционална класификација 100 – Опште јавне услуге, планирана је у износу од 13.497,4 
милиона динара, односно у обиму од 10,50% укупно планираних расхода и издатака буџета за 2020. 
годину. У оквиру ове функционалне класификације у највећем обиму опредељена су средства за опште 
услуге и то износ од 6.150,4 милиона динара, највећим делом за потребе финансирања рада органа и 
служби Града  и средства за трансакције јавног дуга у износу од 4.396,3 милиона динара. 

Поред напред наведених функционалних класификација, за рекреацију, спорт, културу и вере 
(функционална класификација 800) планиран је износ од 5.778,2 милиона динара, односно у обиму од 
4,49% укупно планираних расхода и издатака буџета за 2020. годину, док је за социјалну заштиту 
(функционална класификација 000) планиран износ од 4.944,6 милиона динара или са 3,85% укупно 
планираних расхода и издатака буџета, за заштиту животне средине (функционална класификација 500) 
планиран је износ од 4.932,7 милиона динара или са 3,84% укупно планираних расхода и издатака 
буџета. 

 
 

3.     Расходи и издаци буџета по изворима финансирања 
 
 Планирани расходи и издаци буџета града Београда по изворима финансирања исказани су у 
наредној табели  – Расходи и издаци буџета по изворима финансирања и њихова структура. 
 

26



у дин.

Шифра 
извора 
финанс
ирања

Назив извора финансирања

 Одлука о 
буџету града 
Београда за 
2020. годину Ст

ру
кту

ра
 

ра
сх

од
а

01 Приходи из буџета 98.873.972.630 76,90
04 Сопствени приходи буџетских корисника 1.185.969.100 0,92
06 Донације од међународних организација 58.132.649 0,05
07 Трансфери од других нивоа власти 549.865.622 0,43
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 188.690.232 0,15
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 12.378.724.000 9,63
10 Примања од домаћиих задуживања 4.001.423.385 3,11
11 Примања од иностраних задуживања 3.595.934.175 2,80
12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 5.000.000 0,00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7.731.126.615 6,01
14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 0 0,00
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 5.111.393 0,00

УКУПНО: 128.573.949.801 100,00  
 

Укупно процењени приходи и примања буџета остварени по основу продаје нефинансијске 
имовине за 2020. годину износе 113.235,3 милиона динара. Укупно планирани расходи и издаци за 
набавку нефинансијске имовине износе 116.635,4 милиона динара. Из тог разлога пројектован је 
буџетски дефицит у износу од 3.400,1 милион динара.  

За покриће буџетског дефицита у износу од 3.400,1 милион динара али и за обезбеђење 
средстава за издатке за отплату главнице дуга у износу од 3.367,0 милиона динара и за набавку 
финансијске имовине у износу од 8.571,5 милиона динара, планирана су примања од задуживања у 
износу од 7.272,5 милиона динара, примања од продаје финансијске имовине у износу од 5,0 милиона 
динара и средства процењеног суфицита из 2019. године и из претходних година у износу 8.061,1 
милион динара.  

Највеће учешће у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2020. 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 98.874,0 милиона динара што чини 76,90% 
средстава свих извора финансирања. 

Извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, планиран је за реализацију 
расхода и издатака из надлежности које спроводе установе културе као индиректни корисници 
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 
1.186,0 милиона динара. 

Процењена средства донација и трансфера од других нивоа власти, извори финансирања: 06 – 
Донације од међународних организација у износу од 58,1 милион динара, 07 – Трансфери од других 
нивоа власти у износу од 549,9 милиона динара и 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица у износу од 189,0 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: 

- надзор на реконструкцији Булевара Ослобођења са уређењем Трга Славија и Рузвелтове улице, 
у износу од 2,0  милиона динара,  

27



- надзор на реконструкцији улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана, 
у износу од 47,0 милиона динара и  

- надзор на реконструкцији улице Кнеза Милоша, у износу 9,1 милион динара. 
Из средстава планираних да се остваре у оквиру извора финансирања 07 - Трансфери од 

других нивоа власти у укупном износу од 549,9 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 у износу од 99,5 милиона динара,  

- за финансирање припремног предшколског програма од Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у износу од 445,8 милиона динара, 

- за текуће поправке и одржавање објеката предшколских установа, за које средства обезбеђују 
у својим буџетима градске општине, у износу од 4,6 милиона динара. 

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, из средстава донација од ЈП ''Електрипривреда 
Србије'' у износу од 187,7 милиона динара преко Секретаријата за Комуналне и стамбене послове, 

- поклон прворођеној деци у Београду у 2020. години, а на основу уговора између града 
Београда и донатора у износу од 0,6 милиона динара и 

- средства планирана од стране Прихватилишта за стара и болесна лица као  сопствени приход 
у износу од 0,4 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 12.378,7 милиона динара, једним делом 
за капиталне издатке, текуће поправке и материјале за потребе органа Градске управе, за потребе 
Угоститељске јединице, за изградњу и капитално одржавање водоводне и канализационе 
инфраструктуре, за одржавање саобраћајне инфраструктуре, за набавку возила за одржавање чистоће 
на површинама јавне намене, за експропријацију земљишта, за успостављање енергетске ефикасности 
зграда, за трошкове електричне енергије и одржавање јавног осветљења, за реализацију низа пројеката 
у оквиру Секретаријата за инвестиције и друго. 

Примањима од домаћих задуживања, извор финансирања 10, планирано је финансирање 
издатака буџета у укупном износу од 4.001,4 милиона динара (324,8 милиона динара по основу 
процењених пренетих обавеза из 2019. године и 3.676,6 милиона динара по основу повлачења нове 
кредитне линије у 2020. години), за бројне пројекте везане за изградњу и капитално одржавање 
канализационе и водоводне инфраструктуре, путне инфраструктуре, објеката здравствених установа, 
установа културе, образовних установа и других. 

Примањима од иностраних задуживања, извор финансирања 11, финансирају се пројекти по 
основу којих су уговорена средства са иностраним кредиторима и то у износу од 3.595,9 милиона 
динара. То су пројекти: канализациони систем у општини Палилула - „КЦС Крњача са колекторима“ 
„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 „Набавка 
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 7.736,2 милиона динара планирана су за покриће 
расхода и издатака буџета у 2020. у оквиру раздела директних буџетских корисника. У структури ових 
средстава налази се извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 7.731,1 
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 5,1 милион 
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динара планирана за наставак започетог пројекта „100 отпорних градова“ у износу од 1,6 милиона 
динара и пројекат „Clever cities“ у износу од 3,5 милиона динара. 

 
4.  Расходи и издаци буџета по организационој класификацији 

 
Укупни расходи и издаци буџета града Београда за 2020. годину и исказани су у наредној табели  

– Расходи и издаци буџета по организационој класификацији а планирани су на следећи начин:  
                

у дин.

Раздео Назив раздела
 Одлука о буџету 

града Београда за 
2020. годину Ст

ру
кт

ур
а 

ра
сх

од
а

1 Скупштина Града 55.500.000 0,04
2 Градоначелник и Градско веће 79.830.000 0,06
3 Секретаријат за опште послове 5.898.900.000 4,59
4 Секретаријат за финансије 5.902.765.155 4,59
5 Секретаријат за урбанизам 8.000.000 0,01
6 Секретаријат за комуналне и стамбене послове 20.226.070.232 15,73
7 Секретаријат за имовинске и правне послове 1.017.613.000 0,79
8 Секретаријат за саобраћај 8.676.230.000 6,75
9 Секретаријат за заштиту животне средине 1.302.546.603 1,01
10 Секретаријат за привреду 1.117.080.000 0,87
11 Секретарија за културу 4.076.705.000 3,17
12 Секретаријат за образовање и дечју заштиту 24.714.994.722 19,22
13 Секретаријат за спорт и омладину 1.096.620.000 0,85
14 Секретаријат за здравство 539.500.000 0,42
15 Секретаријат за социјалну заштиту 4.941.177.000 3,84
16 Секретаријат за енергетику 3.940.530.000 3,06
17 Секретаријат за инспекцијске послове 183.950.000 0,14
18 Секретаријат за информисање 220.500.000 0,17
19 Градско јавно правобранилаштво 520.700.000 0,40

20
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију 
односа са грађанима 147.200.000 0,11

21 Омбудсман града Београда 22.305.000 0,02
22 Секретаријат за инвестиције 6.182.464.089 4,81
23 Секретаријат за управу 63.500.000 0,05
24 Служба за централ.  јавне набавке и контр.набав. 64.217.000 0,05
25 Служба за буџетску инспекцију 37.600.000 0,03
26 Служба за интерну ревизију 52.300.000 0,04
27 Канцеларија за младе 81.050.000 0,06
28 Секретаријат за јавни превоз 37.345.400.000 29,05
29 Секретаријат за јавне приходе 26.902.000 0,02
30 Служба главног урбанисте 31.800.000 0,02

УКУПНО: 128.573.949.801 100,00  
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Директним корисницима буџетских средстава, за финансирање Законом, Статутом града 
Београда и Одлуком о Градској управи града Београда утврђених надлежности у 2020. години, буџетом 
су планирана укупна средства у износу од 128.573,9 милиона динара. У структури укупно планираних 
расхода и издатака највећи обим средстава планиран је за Секретаријат за јавни превоз, коме је 
опредељен износ од 37.345,4 милиона динара, што чини 29,05% укупних средстава буџета. Значајна 
средства опредељена су и Секретаријату за образовање и дечју заштиту, у износу од 24.715,0 милиона 
динара, што чини 19,22% укупних средстава буџета. Такође, за Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, планиран је износ од 20.226,1 милион динара односно 15,73% укупних расхода и издатака 
буџета. Сходно наведеном, за ова три директна корисника, у складу са својим надлежностима, 
планирано је 64,00% укупно процењених прихода и примања буџета у 2020. години. 

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

корисника – носиоца раздела. 
 
4.1.  Скупштина Града 

 
Скупштина града Београда законом утврђене надлежности спроводи у оквиру Програма 16 – 

Политички систем локалне самоуправе, односно у оквиру програмске активности „Функционисање 
скупштине“. 

Укупно планирани расходи за овог корисника буџетских средстава износе 55,5 милиона динара и 
исти се односе на плате изабраних и постављених функционера, исплате одборничких надокнада и 
чланарине савезима и асоцијацијама чије активности су од интереса за локалну самоуправу. Такође, 
мањи део средстава је издвојен за сталне трошкове, накнаде члановима управних и надзорних одбора и 
накнаде комисијама. 
 

4.2. Градоначелник и Градско веће 
 

Градоначелник и Градско веће законом утврђене надлежности такође спроводи у оквиру 
Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе, односно програмске активности - 
„Функционисање извршних органа“. 

Овај буџетски корисник планира расходе у 2020. години у укупном износу од 79,8 милиона 
динара и то за расходе за плате и доприносе изабраних и постављених лица, исплату функционерског 
додатка за чланове Градског већа, сталне и друге трошкове, исплате члановима управних и надзорних 
одбора као и средства за учешће у трошковима програма Уједињених нација за развој у Републици 
Србији, а за реализацију пројекта „Унапређење планирања и надзора инфраструктурних пројеката УН и 
Града Београда“.  

 
4.3. Секретаријат за опште послове 

 
Секретаријат за опште послове своје надлежности спроводи у оквиру Програма 15 - Опште 

услуге локалне самоуправе, односно у оквиру две програмске активности и то: 
Програмска активност „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ обухвата 

расходе и издатке планиране за финансирање расхода за плате и доприносе запослених лица и 
накнаде ангажованих лица у Градској управи, накнаде за превоз, социјална давања и јубиларне награде 
запосленима. Такође, планирани су и расходи за сталне трошкове, набавке свих врста неопходних 
материјала за рад органа Градске управе, поправку возила, рачунара, машинских и електро постројења, 
лифтова, противпожарних апарата, за објављивање тендера, информативних огласа и др. Издаци 
планирани за 2020. годину односе се на извођење локалних рачунарских мрежа за потребе Градске 
управе, капитално одржавање пословних зграда и опреме (лифтови и др.), набавку недостајуће опреме 
за рад административних радника и комуналне милиције, софтвера, лиценци, и др. Укупно планирани 
расходи и издаци за ову програмску активност износе 5.870,2 милиона динара. 
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Програмска активност „Пружање угоститељских услуга“ односи се на рад Угоститељске 
јединице. У 2020. години планирани су расходи и издаци укупно у износу од 28,7 милиона динара. С 
друге стране, процењена су примања за 2020. годину која ће остварити ова јединица у износу од 30,0 
милиона динара. 

 Укупно планирани расходи и издаци овог корисника износе 5.898,9 милиона динара. 
 
4.4. Секретаријат за финансије 

 
Секретаријат за финансије спроводи своје надлежности у оквиру Програма 15 - Опште услуге 

локалне самоуправе, и то у оквиру четири програмске активности, и то: „Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина“, „Сервисирање јавног дуга“, „Текућа буџетска резерва“ и „Стална 
буџетска резерва“.  
 У оквиру програмске активности „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ 
билансирана су средства у износу од 736,2 милиона динара. Планирана средства распоређена су за 
сталне трошкове, трошкове по уговору, накнаде за социјалну заштиту из буџета, дотације политичким 
странкама и невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по 
решењу судова, накнаде за штету и нематеријалну имовину и др.  

Од претходно наведених, значајнији расходи се односе на одржавање и проширење 
информатичког обухвата свих директних и индиректних корисника буџетских средстава и градских 
општина у јединствен софтверски пакет САП ЕРП, услуге успостављања кредитног рејтинга Града, 
финансирање рада комисија, награде града Београда заслужним појединцима и организацијама за 
различите области друштвеног и привредног живота, редовно финансирање политичких активности 
одборника Скупштине Града и финансирање рада Регионалне агенције за развој и европске интеграције 
Београд. 

 У оквиру програмске активности „Сервисирање јавног дуга“, планирана су средства у укупном 
износу од 4.396,3 милиона динара. Средства су распоређена на трошкове банкарских услуга, отплата 
камата домаћим пословним банкама, отплата камата ЕБРД и ЕИБ, таксе које проистичу из задуживања, 
отплата за доспећа главнице кредита ЕБРД и ЕИБ у 2020. години.  
 Средства за програмску активност „Текућа буџетска резерва“, планирана су у износу од 768,3 
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. 

Укупно планирани расходи и издаци овог корисника износе 5.902,8 милиона динара. 
   
 4.5.  Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 

 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у циљу спровођења својих надлежности 

планира расходе у оквиру Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, односно у 
оквиру програмске активности „Просторно и урбанистичко планирање“. 

Укупно планирани расходи за овог корисника буџетских средстава износе 8,0 милиона динара за 
исплату накнада члановима Комисије за планове, коју је именовала Скупштина града на основу Закона о 
планирању и изградњи. 
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4.6. Секретаријат за за комуналне и стамбене послове 
 

Секретаријат за комуналне и стамбене послове за спровођење утврђених надлежности планира 
расходе и издатке у оквиру Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, Програма 2 – 
Комуналне делатности, Програма 6 – Заштита животне средине, Програма 7 – Организација саобраћаја 
и саобраћајна инфраструктура, Програма 8 – Предшколско васпитање и образовање и Програма 13 – 
Развој културе и информисања.  

Из делокруга Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, овај корисник 
планира расходе и издатке у оквиру три програмске активности и десет пројеката, и то: 

Програмска активност „Управљање грађевинским земљиштем“ обухвата расходе и издатке 
планиране за финансирање послова који су поверени Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда ЈП, затим за реализацију Програма коришћења текућих субвенција овог предузећа из буџета 
града Београда за реализацију пратећих активности у вези набавке грађевинског земљишта, као и за 
исплату накнада за експроприсано грађевинско земљиште а у циљу привођења земљишта намени 
(изградња инфраструктурних објеката од јавног интереса). Укупни расходи и издаци за ову програмску 
активност у 2020. године планирани су у износу од 3.170,6 милиона динара. 

Програмска активност „Одржавање зграда“ обухвата расходе за финансирање текућих поправки 
и одржавања фасада ужег градског језгра, односно финансирања Програма спровођења мера техничке 
заштите објеката и просторних културно-историјских целина на територији града Београда. Укупни 
расходи и издаци за ову програмску активност у 2020. године планирани су у износу од 1.421,0 милион 
динара. 

Програмска активност „Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима“ обухвата 
расходе за финансирање ове намене. Укупни расходи и издаци за ову програмску активност у 2020. 
године планирани су у износу од 50,0 милиона динара. 

Од десет планираних пројеката у склопу овог програма највећа средства су опредељена за 
пројекат „Гробље Клуђерица“, пројекат „Уређење јавних, слободних и зелених површина на територији 
града Београда“, пројекат „Уређење парка у насељу Алтина“ 2 и пројекат „Гробље Бежанијска коса“. 
Укупни издаци за све планиране пројекте износе 146,3 милиона динара. 

  
Из делокруга Програма 2 – Комуналне делатности, овај корисник планира расходе и издатке у 

оквиру пет програмских активности и осамнаест пројеката, и то:  
Програмска активност „Одржавање јавних зелених површина“ обухвата расходе за 

финансирање ове намене а на основу програма одржавања јавних зелених површина који спроводи ЈКП 
„Градско зеленило“ и ЈП „Србија шуме“. Укупни расходи и издаци за ову програмску активност у 2020. 
године планирани су у износу од 3.087,0 милиона динара. 
 Програмска активност „Одржавање чистоће на површинама јавне намене“ обухвата расходе за 
финансирање ове намене а на основу програма одржавања чистоће јавних површина који спроводи ЈКП 
„Градска чистоћа“ а у оквиру кога се обавља чишћење и прање јавних површина на територији 10 
градских и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије. Такође, ова програмска активност обухвата 
и послове везане за чишћење графита, одржавање, чишћење и прање јавних фонтана и чесми а на 
основу програма ЈКП „Београдски водовод и канализација“, за реконструкцију, санацију и адаптацију 
објеката на подручју Аде Циганлије, затим финансирање набавке опреме и механизације за одржавање 
и за инвестиционо улагање у објекте Аде Циганлије, финансирање набавке механизације за вршење 
услуге чишћења и прања јавних површина. Укупни расходи и издаци за ову програмску активност у 2020. 
године планирани су у износу од 2.729,5 милиона динара. 

 Програмска активност „Зоохигијена“ обухвата расходе за финансирање редовног извршавања 
послова делатности зоохигијене за потребе рада ЈКП „Ветерина Београд“ кроз годишњи програм 
(решавање проблема са невласничким псима и мачкама), као и за исплату нематеријалне штете нанете 
грађанима од стране невласничких паса. Укупни расходи за ову програмску активност у 2020. године 
планирани су у износу од 518,4 милиона динара. 
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Програмска активност „Управљање и снабдевање водом за пиће“ обухвата издатке који се 
највећим делом односе на санацију, реконструкцију и адаптацију објеката водоводног системе у јавној 
својини града Београда. Укупни расходи за ову програмску активност у 2020. године планирани су у 
износу од 60,0 милиона динара. 

Програмска активност „Водоводна инфраструктура, опремање грађевинског земљишта“ 
обухвата средства за финансирање изградње објеката који су у јавној својини за инсталацију водовода 
која се реализују у оквиру програма за уређивање и доделу грађевинског земљишта Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП. Укупни расходи за ову програмску активност у 2020. 
године планирани су у износу од 54,0 милиона динара. 

Од осамнаест планираних пројеката у склопу овог програма највећа средства су опредељена за 
пројекте „ППВ и водоводна мрежа у нсељу Умчари“, „Реконструкција водоводне мреже у насељу 
Ледине“, „Резервоари (Брђански крај Врапчије брдо и Дубрава), општина Барајево“, „Изградња фонтана 
на јавним површинама на територији 10 градских општина“, „Магистрални цевовод Барајево – Бељина – 
Араповац“, „Цевовод дуж Ваљевског пута у Обреновцу“, „Изградња фонтане на кружном току на Ади 
Циганлији“, „Водоводна мрежа у насељима Арнајево, Рошанци и Бељина, општина барајево“.  Укупни 
издаци за све пројекте у 2020. године планирани су у износу од 315,3 милиона динара. 

Из делокруга Програма 6 – Заштита животне средине, овај корисник планира расходе и 
издатке у оквиру две програмске активности и тридесетдва пројекта, и то: 

Програмска активност „Управљање отпадним водама“ обухвата средства за финансирање 
програма одржавања кишне канализације (чишћење сливника са сливничким везама) који спроводи ЈКП 
„Београдски водовод и канализација“, радова на санацији, реконструкцији и адаптацији канализационог 
система у јавној својини Града. Укупни расходи и издаци за ову програмску активност у 2020. године 
планирани су у износу од 634,2 милиона динара. 

Програмска активност „Канализациона инфраструктура опремање грађевинског земљишта“ 
обухвата средства за финансирање изградње канализационих објеката и објеката канализације која се 
реализују у оквиру програма за уређивање и доделу грађевинског земљишта Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда ЈП. Укупни издаци за ову програмску активност у 2020. године 
планирани су у износу од 84,8 милиона динара.  

Од тридесетдва планирана пројекта у склопу овог програма највећа средства су опредељена за 
пројекте  „КЦС Крњача 2 са колекторима“, „Канализација у насељу Крњача“, „Изградња канализације у 
насељу Ледине“, „Фекална канализација насњља Уровци и Кртинска - Обреновац“, „Канализација у 
насељу Батајница“, „ППОВ у Подавалским нсељима“, „ППОВ Међулужје са фекалном канализацијом у 
Међулужју у Младеновцу, општина Младеновац“, „Канализација и Јелезовачкој и Урошевачкој улици у 
Реснику“, „Канализација у насељу Сремчица“, „Канализациона мрежа у насељу Јајинци“, „Канализација 
у Улици Добре Митровића на Палилули са реконструкцијом водоводне мреже око блока пијаце“, „КЦС 
у Блоку 10 на Новом Београду са доводно-одводним колекторима“ и др. Укупни издаци за све пројекте у 
2020. године планирани су у износу од 2.910,4 милиона динара и реализују се у оквиру програма за 
уређивање и доделу грађевинског земљишта Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
ЈП. 

Из делокруга Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, овај 
корисник планира расходе и издатке у оквиру једне програмске активности и седамдесет пројеката, и то: 

Програмска активност „Саобраћајна инфраструктура опремање грађевинског земљишта“ 
обухвата средства за финансирање изградње путева, мостова, надвожњака и тунела која се реализују у 
оквиру програма за уређивање и доделу грађевинског земљишта Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда ЈП. Укупни издаци за ову програмску активност у 2020. године планирани су у износу 
од 525,9 милиона динара. 

Од укупно седамдесет планираних пројеката у склопу овог програма највећа средства су 
опредељена за пројекте: „Саобраћајница Патријарха Павла“, „Саобраћајнице у насељима за потребе 
изградње станова за службе безбедности“, „Реконструкција Новоградске улице у Земуну“, 
„Реконструкција улице Јанка Стајчића у Лазаревцу“, „Саобраћајнице у оквиру ПДР дела централне 
зоне – просторна целина подручја Аутокоманде“, „Бициклистичке стазе“, „Приступна саобраћајница 
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дому здравља у Борчи“, „Саобраћајница С 7 – приступ трафо станици, радна зона 2“ „Блок између 
улице Француска, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, Стари град“, 
„Саобраћајна веза насеља Степа Степановић са Улицом војводе Степе“, „Комплекс аутобуске и 
железничке станице у Блоку 42 у Новом Београду“, „Опремање комплекса између улица Тадеуша 
Кошћушког, Дунавске и Булевара војводе Бојовића“, „Карађорђева улица са уређењем припадајућег 
Савског кеја“, „Реконструкција централних тргова града Београда и парковских површина“, 
„Саобраћајнице на подручју привредне зоне, аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину“, 
„Саобраћајнице на подручју регулационог плана блока између улица: П. Срећковића, Супилове, В. 
Дугошевића и продужетка ул. Д. Лапчевића“, „Саобраћајница на локацији Бежанијска коса – III МЗ“, 
„Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром за потребе изградње објеката за пресељење 
Лазаревац – насеље Кусадак“, „Локације на потезу између улица: Војводе Тозе, Рада Неимара и Грчића 
Миленка“, „Сремска улица“, „Опремање локације за изградњу предшколских установа“, „Комунално 
опремање средствима правних и физичких лица локација које испуњавају формално правне и 
техничке услове за реализацију“, „Реализација јавних објеката и инфраструктуре донацијама Граду“, 
„Приступ депонији Винча“, „Саобраћајница у делу радне зоне Сурчин – Добановци“, „Денивелисани 
укрштај пруге Београд – Батајница – Шид“, „Пешачка пасарела – веза великог степенишног прилаза 
и Савског кеја са уређењем кеја“ и др. Укупни издаци за све пројекте у 2020. године планирани су у 
износу од 3.795,8 милиона динара и реализују се у оквиру програма за уређивање и доделу 
грађевинског земљишта Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.  

Из делокруга Програма 8 – Предшколско васпитање и образовање, овај корисник планира 
расходе и издатке у оквиру пројекта „Предшколско образовање – изградња објеката предшколских 
установа“ у оквиру кога су планирана средства за изградњу петнаест објеката за потребе предшколског 
образовања на територији десет градских општина. Укупна вредност овог пројекта износи 410,0 милиона 
динара и исти се реализује преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП. 

Из делокруга Програма 13 – Развој културе и информисања, овај корисник планира расходе и 
издатке у оквиру програмске активности „Унапређење система очувања и представљања културно-
историјског наслеђа“ у оквиру које се финансирају текући расходи и радови на конзервацији, 
рестаурацији, реконструкцији, санацији, презентацији и ревитализацији објеката који су у надлежности 
ЈП „Београдска тврђава“. Укупни расходи и издаци везани за ову програмску активност износе 313,0 
милиона динара. 

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у 2020. године износе 20.226,1 
милион динара. 

 
4.7. Секретаријат за имовинске и правне послове 

 
Секретаријат за имовинске и правне послове у циљу спровођења својих надлежности планира 

расходе у оквиру Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, односно у оквиру 
програмске активности „Управљање грађевинским земљиштем“ као и у оквиру Програма 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе, односно у оквиру програмске активности „Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина“ и пројекта „Модернизација софтвера“. Укупно планирана средства у 
оквиру овог директног корисника буџетских средстава за 2020. годину износе 1.017,6 милиона динара. 

У оквиру Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање и наведене 
програмске активности планирани су издаци у износу од 65,0 милиона динара на име накнаде за 
експроприсано земљиште а у вези спровођења поступака везаних за изградњу, санацију и проширење 
постројења за управљање отпадом депоније „Винча“. 

У оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, овај корисник планира расходе 
издатке у оквиру једне програмске активности и седамдесет пројеката и то: 

Програмска активност „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ обухвата 
планиране расходе и издатке у износу од 949,0 милиона динара. Исти се односе на финансирање 
услуга одржавања пословних објеката у јавној својини града Београда (обезбеђење, хигијена и сл.), 
опреме, затим услуге вештачења, трошкови јавних извршитеља који су ангажовани у поступку исељења, 
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услуга текућих поправки и одржавања опреме, објеката и станова у јавној својини града Београда, за 
трошкове ПДВ на фактурисан закуп пословног простора, за новчане казне и пенале по решењу судова 
као и за капитално одржавање зграда и пословног простора, за сталне трошкова за станове и пословни 
простор на којима је град Београд носилац права јавне својине, за накнаде за субвенционисање 
заштићених подстанара. 

 За Пројекат – „Модернизација софтвера“ планиран је износ од 3,6 милиона динара за трошкове 
сервисирања и одржавања софтвера ИСПП (информациони систем за пословни простор).  
 

4.8. Секретаријат за саобраћај 
 

Секретаријат за саобраћај спроводи своје надлежности у оквиру Програма 7 - Организација 
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, односно програмске активности „Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре“. 

Укупни планирани расходи и издаци за 2020. годину износе 8.676,2 милиона динара и односе се 
на финансирање: сталних трошкова, одржавања лиценци софтверских пакета за управљање 
саобраћајем и симулацију саобраћаја, услуга вршења редовног годишњег прегледа стања мостова, 
кампања везаних за безбедност у саобраћају, специјализованих услуга у вези одржавања светлосне 
сигнализације и регулисања саобраћаја са стручним надзором, услуга израде студија из области 
безбедности саобраћаја, трошкова управљача путевима ЈП „Путеви Београда“, текућих поправки и 
одржавања улица и осталих саобраћајних објеката, сувенција ЈКП „Паркинг сервис“ на име проширења 
постојећих и изградњу нових капацитета на Међународном терминалу у Блоку 43, трансфера према 
МУП-у и градском општинама у циљу унапређења безбедности саобраћаја, трошкова путарине, накнада 
за одузето земљиште за изградњу саобраћајница, затим на финансирање капиталних улагања у вези 
постављања саобраћајне сигнализације на уличној мрежи и модернизације саобраћајне опреме, 
изградње и одржавања паркинга и гаража, изградње система оптичких каблова за повезивање 
семафора, куповине и изградње семафорских уређаја, за финансирање прве фазе пројекта система 
адаптибилног управљања семафорском сигнализацијом (323 семафорске раскрснице), за  израду 
катастра саобраћајне сигнализације (друга фаза) као и за обезбеђење оснивачког капитала за потребе 
формирања предузећа које ће се бавити постављањем и управљањем системом јавних бицикала. 
 

4.9. Секретаријат за заштиту животне среднине 
 
    Секретаријат за заштиту животне средине спроводи своје надлежности у оквиру Програма 2 – 
Комуналне делатности и Програма 6 - Заштита животне средине. Укупни расходи и издаци које овај 
буџетски корисник планира у 2020. године износе 1.302,5 милион динара. 
 У оквиру Програма 2 – Комуналне делатности овај корисник реализује своје активности из 
делокруга програмске активности „Зоохигијена“ за финансирање расхода везаних за сузбијање штетних 
организама (комарци, крпељи и др.). За ове намене опредељена су средства у укупном износу од 160,3 
милиона динара. 
 Из делокруга Програма 6 - Заштита животне средине расходи и издаци су планирани у оквиру 
шест програмских активности и четири пројекта, и то:  

Програмска активност „Управљање заштитом животне средине“, обухвата планиране 
активности везане за активности на: изради стратегије утицаја климатских промена на интеракцију 
екосистемских услуга у коришћењу и управњању шумским ресурсима Београда, изради публикације 
„Зелена регулатива Београда“, радовима уређења водотока другог реда на територији града Београда, 
исотивању стабала у двориштима јавних установа и изради студија и другог везану за спровођење ове 
активности. Укупно планирани износ расхода и издатака за ову програмску активност износи 94,9 
милиона динара. 

Програмска активност „Праћење квалитета елемената животне средине“, обухвата 
планиране расходе и издатке везане за реализацију више различитих програма који се односе на 
контролу квалитета ваздуха, подземних и површинских вода, мерење нивоа буке, испитивање 
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загађености, акустично зонирање Београда, израду плана квалитета ваздуха, испитивање нивоа 
радиоактивности, ултравиолентног зрачења и сл. Укупно планирани износ расхода и издатака за ову 
програмску активност износи 181,2 милиона динара. 

Програмска активност „Заштита природе“, обухвата планиране расходе и издатке везане за 
реализацију програма управљања заштићеним подручјем и то: 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, Арборетум Шумарског 
факултета, Шума Кошутњак, Липовачка шума, Миљаковачка шума и др. Укупно планирани износ 
расхода и издатака за ову програмску активност износи 156,1 милион динара. 

Програмска активност „Управљање комуналним отпадом“, обухвата планиране расходе и 
издатке који су највећим делом везани за финансирање набавке опреме за одржавање чистоће – 
сакупљање комуналног инертног и неопасног отпада. Укупно планирани износ расхода и издатака за ову 
програмску активност износи 492,1 милион динара. 

Програмска активност „Управљање осталим врстама отпада“, обухвата планиране расходе и 
издатке који су највећим делом везани за финансирање санације дивљих депонија, и набавку камиона 
са аутоподизачем за шут, аброл контејнере, комбиноване мултифункционалне машине и сл. Укупно 
планирани износ расхода и издатака за ову програмску активност износи 74,0 милиона динара. 

Програмска активност „Превентивна заштита животне средине и јачање капацитета 
информисања јавности и популаризација значаја животне средине“, финансира се са 113,3 милиона 
динара, за финансирање сузбијања глодара у стамбеном фонду на територији Београда и набавку 
препарата за сузбијање, за услуге припреме и штампања годишње Публикације „Квалитет животне 
средине у Београду“, за финансирање јавног конкурса НВО- еколошки пројекти, и пројекта ГИС 
квалитета чинилаца – формирање централне базе података. 

Пројекат „Суфинансирање извођења радова на санацији одлагалишта отпада и превенције 
настанка нових депонија на територији града Београда“, планиран је у износу од 4,0 милиона динара, 
у циљу превенције настанка нових дивљих депонија и набавку контејнера за одлагање отпада. 

Пројекат „Прикључење грејних инсталација објеката јавне намене на систем даљинског 
грејања или дистрибутивни систем природног гаса“, планиран је у износу од 6,0 милиона динара. 

Пројекат УРБфорДАН - „Управљање и коришћење урбаних шума као природног наслеђа у 
градовима Дунавског региона“, планиран је у износу од 17,1 милион динара, са циљем уређење дела 
заштићеног подручја природног добра „Авала“. Пројекат се предфинансира средствима буџета града 
Београда а  85% укупних трошкова рефундира се из ЕУ фонда.  

Пројекат „Клевер сити“ планиран је у износу од 3,5 милиона динара са циљем заједничког 
осмишљавање еколошких решења прилагођених на локалном нивоу. Пројекат је део програма који 
финансира Европска комисија у области истраживања и иновација. Основни циљ овог пројекта је 
одрживо коришћење природно заснованих решења (Nature-Based Solutions) за решавање проблема са 
којима се суочавају градови у урбаним срединама. 
 
 
             4.10. Секретаријат за привреду 
 

Финансијским планом Секретаријата за привреду за 2020. годину, предвиђена су средства у 
укупном износу од 1.117,1 милион динара од чега је за расходе и издатке самог Секретаријата 
планирано 875,0 милиона динара, док је за индиректног корисника – Туристичку организацију Београда, 
планирано 242,1 милион 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. 

 
Из делокруга Програма 3 – Локални економски развој, расходи и издаци су планирани у 

оквиру две програмске активности, и то: 
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Програмска активност „Унапређење привредног и инвестиционог амбијента“ обухвата расходе 
везане за субвенционисање трошкова ЈП „Сава Центар“, за финансирање програма подршке развоју 
најбољих иновативних идеја и решења у циљу убрзаног привредног развоја Београда, расхода за 
промоцију предузетништва и трошкове закупа простора за одржавање манифестација. Укупно 
планирани износ расхода за ову програмску активност износи 89,0 милиона динара. 

Програмска активност „Мере активне политике запошљавања“ обухвата расходе везане за 
подстицање запошљавања и пословања путем субвенција за развој предузетништва као и за 
подстицање послодаваца за запошљавање незапослених лица, за програм стручне праксе 
незапослених лица, подстицање самозапошљавања као и подстицање запошљавања незапослених 
лица из категорије теже запошљивих. Укупно планирани износ расхода за ову програмску активност 
износи 35,0 милиона динара. 

  Из делокруга Програма 4 – Развој туризма, расходи и издаци су планирани у оквиру две 
програмске активности, и то: 

 Програмска активност „Управљање развојем туризма“ обухвата расходе за суфинансирање 
одржавања конгреса, манифестација, фестивала, изложби и сл., као и за унапређење програма 
коришћења нових технологија у туризму, за услуге штампе рекламног материјала и издатке за изградњу 
паркинг простора, одморишта и степеништа на језеру Ресник и постављање понтона. Укупно планирани 
износ расхода за ову програмску активност износи 53,0 милиона динара.  

Такође, у оквиру истог програма и програмске активности планирани су расходи и издаци  
индиректног корисника – Туристичке организације Београд у износу од 106,7 милиона динара за потребе 
функционисања овог корисника. Наведени индиректни корисник своје надлежности спроводи и у оквиру 
програмске активности „Промоција туристичке понуде“ за чије финансирање је планирано укупно 135,3 
милиона динара. 

 
Из делокруга Програма 5 – Пољопривреда и рурални развој, расходи овог секретаријата су 

планирани у оквиру две програмске активности и то: 
Програмска активност „Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници“ 

у оквиру које је планирано финансирање трошкова учешћа града Београда на сајмовима из области 
пољопривреде, штампања едукативне публикације и обука пољопривредних произвођача. Укупно 
планирани износ расхода за ову програмску активност износи 35,6 милиона динара. 

Програмска активност „Мере подршке руралном развоју“ у оквиру које је планирано 
финансирање трошкова подстицаја у области воћарства и повртарства, пчеларства, сточарства и 
механизације. Укупно планирани износ расхода за ову програмску активност износи 240,0 милиона 
динара. 

 
     Из делокруга Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, расходи и издаци овог 
секретаријата су планирани у оквиру три програмске активности и то: 

Програмска активност „Функционисање лoкалне самоуправе и градских општина“, у оквиру које 
су планирана средства за изградњу два градска понтона на Сави и Дунаву у циљу унапређења и развоја 
наутичког туризма, затим за потребе уређења зона, управљања и одржавања градских понтона, за  
одржавање система за наводњавање у Гроцкој, за израду плана постављања плутајућих објеката, за 
суфинансирање израде студије унапређења вода на подручју Панчевачког рита и др. Укупно планирани 
износ расхода за ову програмску активност износи 115,5 милиона динара.  

Програмска активност „Робне резерве“ у оквиру које су планирана средства за трошкове 
складиштења градских робних резерви у укупном износу од 15,0 милиона динара. 

Програмска активност „Управљање и одржавање водотока другог реда“ у оквиру које су 
планирана средства за финансирање Програма уређења водотока на водама другог реда на територији 
града Београда за 2020. 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 
поправку уливних грађевина колектор – водоток, као и радови по налогу водне инспекције и хитне 
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интервенције, у складу са стањем и потребама на терену. Укупно планирани износ расхода за ову 
програмску активност износи 291,9 милиона динара. 
 

4.11. Секретаријат за културу 
 
  Секретаријат за културу спроводи своје надлежности у оквиру Програма 13 - Развој културе и 
информисања. Укупни расходи и издаци у 2020. години планирани су у износу 4.076,7 милиона динара 
у оквиру две програмске активности и једног пројекта и то:  
 Програмска активност „Функционисање локалних установа културе“ обухвата расходе и 
издатке неопходне за функционисање индиректних корисника буџетских средстава – 30 установа 
културе (расходе за  запослене, сталне трошкове, материјалне трошкове и издатке за текуће и 
капитално одржавање објеката и набавку опреме). Укупно планирани износ расхода за индиректне 
кориснике буџетских средстава за ову програмску активност износи 2.587,8 милиона динара. 

Програмска активност „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ обухвата 
планирана средства за финансирање надлежности Секретаријата и установа културе. Део планираног 
износа у оквиру самог Секретаријата односи се највећим делом на финансирање конкурса за 
реализацију програма у области културе, за дотације уметничким удружењима за уплату доприноса за 
ПИО самосталних уметника и друго. Укупно планирани износ расхода по овом основу износи 378,6 
милиона динара. Планирана средства у оквиру индиректних корисника обухватају трошкове програма 
установа, позоришних премијера, изложби, културно-образовних и ликовних програма, набавке 
материјала за културу за реализацију програма, набавку опреме за  културу, музејских објеката и легата 
установа културе, као и за позоришта  и библиотеке и друге нематеријалне имовине (књиге, часописи, 
откуп музејских предмета као и лиценце за рачуноводствено и књиговодствено пословање). Укупно 
планирани износ расхода по овом основу износи 747,9 милиона динара. 

У оквиру пројекта „Манифестације“ планирана су средства за финансирање 10 редовних 
манифестација од значаја за град Београд, које организују и спроводе индиректни корисници 
Секретаријата за културу, и то: 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. Укупно планирани износ расхода и издатака по овом основу износи 362,4 милиона динара.  

 
4.12. Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту спроводи своје надлежности у оквиру Програма 8 – 

Предшколско васпитање и образовање, Програма 9 – Основно образовање и васпитање, Програма 10 – 
Средње образовање и васпитање, Програма 11 – Социјална и дечја заштита и Програма 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе. Укупни расходи и издаци у 2020. години планирани су у износу 24.715,0 
милиона динара. 

Из делокруга Програма 8 – Предшколско васпитање и образовање, расходи и издаци су 
планирани у оквиру једне програмске активности и то: 

Програмска активност „Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 
образовања“ обухвата планирана средства за финансирање надлежности Секретаријата и 
предшколских установа. Део планираних расхода односи се на спровођење надлежности самог 
Секретаријата, односно на финансирање  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, затим за принудну наплату по тужбама родитеља због високе цене 
услуге боравка деце у предшколским установама у периоду од 2011-2014. године, за субвенционисање 
рада „Беби сервиса Београда“ и др. Други део програмске активности се односи на расходе и издатке 
везане за функционисање предшколских установа (расходе за запослене, сталне трошкове, 
материјалне трошкове и издатке за текуће и капитално одржавање објеката и набавку опреме). Укупни 
расходи за ову програмску активност у 2020. години планирани су у износу 17.533,3 милиона динара. 
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Из делокруга Програма 9 – Основно образовање и васпитање, расходи и издаци су 
планирани у оквиру једне програмске активности и то: 

Програмска активност „Функционисање основних школа“ обухвата планирана средства за 
финансирање законом прописаних расхода и издатака које је дужна да администрира локална 
самоуправа (материјални трошкови – струја, вода, грејање, одржавање хигијене, смеће и трошкови 
наставе, текуће и инвестиционо одржавање, јубиларне награде, помоћ, превоз и стручно усавршавање 
запослених, превоз, смештај и исхрана ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових 
пратилаца, превоз ученика на републичка и међународна такмичења, капитални издаци и др.). Укупни 
расходи за основне школе, за ову програмску активност у 2020. години планирани су у износу 4.498,1 
милион динара. 

 Из делокруга Програма 10 – Средње образовање и васпитање, расходи и издаци су 
планирани у оквиру једне програмске активности и то: 

Програмска активност „Функционисање средњих школа“ обухвата планирана средства за 
финансирање законом прописаних расхода и издатака које је дужна да администрира локална 
самоуправа (материјални трошкови – струја, вода, грејање, одржавање хигијене, смеће и трошкови 
наставе, практичне наставе, текуће и инвестиционо одржавање, јубиларне награде, помоћ, превоз и 
стручно усавршавање запослених, превоз, смештај и исхрана ученика са сметњама у развоју и 
инвалидитетом и њихових пратилаца, превоз ученика на републичка и међународна такмичења, 
капитални издаци и др.). Укупни расходи за средње школе, за ову програмску активност у 2020. години 
планирани су у износу 2.653,8 милиона динара. 

Из делокруга Програма 11 – Социјална и дечја заштита, расходи су планирани у оквиру једног 
пројекта и то: 

Пројекат „Студентске стипендије“ обухвата планирана средства за финансирање студентских 
и ученичких стипендија на основу конкурса за редовне студенте и ученике и за студенте и ученике са 
посебним потребама, у укупном износу од 25,0 милиона динара.  

Из делокруга Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, расходи су планирани у 
оквиру једне програмске активности и то: 

Програмска активност „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ у оквиру које 
су планирана средства за финансирање надлежности Секретаријата укупно у износу од 4,8 милиона 
динара.  
 

4.13. Секретаријат за спорт и омладину 
 

Секретаријат за спорт и омладину спроводи своје надлежности у оквиру Програма 14 - Развој 
спорта и омладине. Укупни расходи и издаци у 2020. години планирани су у износу 1.096,6 милиона 
динара. 

Из делокруга Програма 14 - Развој спорта и омладине расходи и издаци су планирани у 
оквиру четири програмске активности и то: 

Програмска активност „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“ 
обухвата расходе у вези суфинансирања програмских активности београдских спортских савеза у циљу 
повећања квалитета рада са спортистима. Средства се планирају за реализацију програма, такмичења, 
финансирање награда за изузетне спортске резултате и за активности спортских друштава за особе са 
инвалидитетом, затим за финансирање програма рада са младим спортским талентима, за спортско 
такмичење и манифестацију „Трофеј Београда“, за спортско-рекреативне програме спортских 
организација, за програм Универзитетског спортског савеза, за организацију великих и значајних 
спортских такмичења и манифестација од посебног значаја за град Београд, за афирмацију и 
награђивање жена у спорту, за закупе термина и друго. Укупни расходи за  ову програмску активност у 
2020. години планирани су у износу 768,4 милиона динара. 

Програмска активност „Подршка предшколском и школском спорту“ обухвата планиране 
расходе за финансирање бесплатних спортско-рекреативних програма за време летњег и зимског 
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школског распуста, затим програма школског спорта и слично. Укупни расходи за  ову програмску 
активност у 2020. години планирани су у износу 108,1 милион динара. 

Програмска активност „Функционисање локалних спортских установа“ обухвата средства која 
се највећим делом односе на субвенционисање јавних нефинансијских предузећа и организација. 
Укупни расходи за  ову програмску активност у 2020. години планирани су у износу 145,2 милиона 
динара. 

Програмска активност „Спровођење омладинске политике“ обухвата средства која се планирају 
за  распоређивање установама, удружењима, њиховим савезима, научноистраживачким институтима и 
непрофитним организацијама, а које реализују програмске/пројектне садржаје за које су заинтересовани 
млади, затим 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. Укупни расходи за  ову програмску активност у 2020. години планирани су у износу 75,0 
милиона динара. 

 
4.14. Секретаријат за здравство 

 
Секретаријат за здравство спроводи своје надлежности у оквиру Програма 12 – Здравствена 

заштита. Укупни расходи и издаци у 2020. години планирани су у износу 539,5 милиона динара. 
Из делокруга Програма 12 – Здравствена заштита расходи и издаци су планирани у оквиру три 

програмске активности и то: 
Програмска активност „Функционисање установа примарне здравствене заштите“ обухвата 

расходе који омогућавају функционисање домова здравља и завода путем дотација за пренете обавезе 
из претходног периода за инвестиционе радове и  набавку опреме као и остале текуће дотације и 
трансфере за хитну медицинску помоћ за НН лица, за судске пресуде и остало. Укупни расходи за  ову 
програмску активност у 2020. години планирани су у износу 265,6 милиона динара. Функционисање 
установа примарне здравствене заштите усклађено је са одредбама Закона о здравственој заштити и 
Закона о правима пацијената. 

Програмска активност „Мртвозорство“ обухвата расходе за финансирање услуга мртвозорства 
за 11 домова здравља и Института за судску медицину – Медицински факултет Београд. Укупни расходи 
за  ову програмску активност у 2020. години планирани су у износу 23,0 милиона динара. 

Програмскa активност „Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно 
здравље“ обухвата финансирање уништавања амброзије, финансирање програма здравствених 
установа и других удружења и институција  из области здравства као и дотације Црвеном крсту, затим 
пренете обавезе за ВТО – четврти покушај и друго. Укупна средства за  ову програмску активност у 
2020. години планирана су у износу 251,0 милиона динара. 

 
4.15. Секретаријат за социјалну заштиту 

 
Секретаријат за социјалну заштиту спроводи своје надлежности у оквиру Програма 11 – 

Социјална и дечја заштита. Укупни расходи и издаци у 2020. години планирани су у износу 4.941,2 
милиона динара. 

Из делокруга Програма 11 – Социјална и дечја заштита расходи и издаци су планирани у 
оквиру шест програмских активности и то: 

Програмскa активност „Једнократне помоћи и други облици помоћи“ обухвата финансирање 
разних видова социјалних давања као што су: стална новчана помоћ за родитеље тројки, четворки и 
дуплих близанаца, стипендије ученицима и студентима из породица корисника новчане социјалне 
помоћи, превоз ученика исте категорије, једнократне помоћи за дете за школски прибор, помоћ 
једнородитељској породици кориснику права на новчану социјалну помоћ, затим за припрему и 
дистрибуцију оброка за социјално-материјално угрожене кориснике, за субвенције за обједињену 
наплату комуналних услуга, једнократне помоћи избеглицама и ИРЛ и другим корисницима који се 
налазе у стању тешке ситуације, давања на име измирења обавеза за електичну енергију, водовод и 
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канализацију, одржавање хигијене и друге услуге у новоформираним и неформалним насељима, и 
друго. Поред тога Секретаријат планира део средстава за финансирање плата и материјалних трошкова 
и опреме за Градски центар за социјални рад и друге инвестиције. Укупни расходи у 2020. години 
планирани су у износу 2.433,4 милиона динара. 

Програмскa активност „Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте 
смештаја“ обухвата планирана средства за финансирање надлежности Секретаријата и индиректних 
корисника – установа социјалне заштите (Прихватилиште за одрасла и стара лица и Прихватилиште за 
децу Београда). Укупни расходи у 2020. години планирани су у износу 300,6 милиона динара. Део 
расхода и издатака у износу од 98,5 милиона динара, који се планира у оквиру самог Секретаријата 
односи се на трансферна средства установи социјалне заштите  другог нивоа власти -  Прихватилиште 
при центру за одојчад, за финансирање плата и материјалних трошкова  и инвестициона одржавања и 
инвестиције. Део расхода и издатака у износу од 202,1 милион динара односи се на средства потребна 
за функционисање наведених индиректних корисника буџетских средстава.  

Програмскa активност „Дневне услуге у заједници“ обухвата средства за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса. Укупни расходи у 2020. 
години планирани су у износу 105,7 милиона динара. 

Програмскa активност „Саветодавно-терапеутске и социјално-едукативне услуге“ обухвата 
средства за финансирање делатности  индиректних корисника буџетских средстава – Градског центра 
за социјално предузетништво. Укупни расходи у 2020. години планирани су у износу 13,5 милиона 
динара. 

Програмскa активност „Подршка деци и породици са децом“ обухвата средства највећим делом 
за финансирање рада установе другог нивоа власти (Центар за смештај деце и омладине ометене у 
развоју). Такође, у оквиру ове програмске активности планирана су разни видови помоћи и то: помоћи у 
кући за децу са сметњама у развоју, услуге личног пратиоца, помоћ незапосленим и запосленим 
породиљама, исплату поклон честитке прворођеној девојчици и дечаку и друго. Укупни расходи у 2020. 
години планирани су у износу 1.352,8 милиона динара. 

Програмскa активност „Подршка особама са инвалидитетом“ обухвата средства највећим 
делом за финансирање рада установа другог нивоа власти – Дневни центри и клубови при 
Геронтолошком центру, затим средства за услуге персоналног асистента за кориснике који имају 
решење ГЦСР и услуге превоза особа са инвалидитетом. Укупни расходи у 2020. години планирани су у 
износу 735,2 милиона динара. 

 
 4.16. Секретаријат за енергетику 
 

Секретаријат за енергетику спроводи своје надлежности у оквиру Програма 2 – Комуналне 
делатности и Програма 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије. Укупни расходи и 
издаци у 2020. години планирани су у износу 3.940,5 милиона динара. 

Из делокруга Програма 2 – Комуналне делатности који се односи на комуналне сделатности, 
расходи и издаци планирани су у оквиру две програмске активности и то: 

Програмска активност „Управљање/одржавање јавним осветљењем“ обухвата средства за 
финансирање трошкова електричне енергије за потребе јавног осветљења, текуће поправке и 
одржавање инсталација јавног осветљења, инвестиционе радове на унапређењу и адаптацији јавног и 
декоративног осветљења као и одржавање инсталације свечаног осветљења. Укупни расходи и издаци 
у 2020. години планирани су у износу 3.643,0 милиона динара. 

Програмска активност „Производња и дистрибуција топлотне енергије“ обухвата обавезу на 
име прикључивања станова на даљински систем грејања. Укупни расходи у 2020. години планирани су у 
износу 0,5 милиона динара. 

Из делокруга Програма 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, расходи 
и издаци су планирани у оквиру програмске активности „Енергетски менаџмент“ и то: за финансирање 
одржавања информационог система енергетике града Београда, затим програма Подизање енергетске 
ефикасности и употреба обновљивих извора енергије, израде пројеката енергетске санације установа, 
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извођење радова на енергетској санацији, израда енергетске типологије зграда, уградње система за 
грејање и хлађење топлотним пумпама и соларним колекторима и друго.  Укупни расходи и издаци у 
2020. години планирани су у износу 297,0 милиона динара. 

 
4.17. Секретаријат за инспекцијске послове 

 
Секретаријат за инспекцијске послове спроводи своје надлежности у оквиру Програма 15 – 

Опште услуге локалне самоуправе и у оквиру једне програмске активности и то: 
Програмска активност „Инспекцијски послови“ обухвата средства планирана за финансирање 

делатности инспекцијског надзора у комуналној делатности, делу трговине, заштите животне средине, 
заштите воде, изградње и коришћења објеката и просторног планирања и урбанизма на територији 
града Београда. Укупни расходи у 2020. години планирани су у износу 183,9 милиона динара у оквиру 
којих највећи расходи се односе на управно (принудно) извршење решења уклањањем ствари, 
предмета, запрека, ограда, пловила, привремених објеката и другог, на трошкове премештања и чувања 
до правоснажног окончања прекршајног поступка возила одузетих у инспекцијској контроли ауто такси 
превоза и слично. 

 
4.18. Секретаријат за информисање 

 
Секретаријат за инспекцијске послове спроводи своје надлежности у оквиру Програма 13 – 

Развој културе и информисања и у оквиру једне програмске активности и то: 
Програмска активност „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања“ обухвата средства планирана за финансирање надлежности корисника за потребе 
штампања и дистрибуцује Службеног листа града Београда у коме се објављују сви акти које доноси 
Скупштина града Београда, градске општине, јавна комунална предузећа и друге организације, 
објављивања тендера и информативних огласа, субвенционисање приватних медијских кућа и 
удружења грађана за реализацију пројеката од интереса за град Београд.  

Укупни расходи у 2020. години планирани су у износу 220,5 милиона динара.  
 
4.19. Градско јавно правобранилаштво 

 
Градско јавно правобранилаштво спроводи своје надлежности у оквиру Програма 15 – Опште 

услуге локалне самоуправе и у оквиру једне програмске активности и то: 
Програмска активност „Општинско/градско правобранилаштво“ обухвата средства планирана 

за финансирање функционисања корисника (расходе за запослене, сталне трошкове, материјалне 
трошкове), као и за измирење судских извршних решења  директних корисника буџетских средстава  и 
исплату накнада штете коју је Град начинио према другим лицима.  

Укупни расходи у 2020. години планирани су у износу 520,7 милиона динара. 
 
4.20. Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација,  
комуникације и координацију односа са грађанима 

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

грађанима спроводи своје надлежности у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе и 
у оквиру две програмске активности и то: 

Програмска активност „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ обухвата 
планирана средства за финансирање трошкова организације и координације догађаја и манифестација 
од значаја за град Београд ангажовањем јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град и других, 
затим за закуп опреме, виртуелних машина и софтвера за потребе Града. Укупни расходи у 2020. години 
за ову програмску активност планирани су у износу 130,2 милиона динара. 
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Програмска активност „Управљање у ванредним ситуацијама“ обухвата планирана средства за 
финансирање набавки униформи за потребе Градског штаба за ванредне ситуације, као и за 
финансирање програма и активности Црвеног крста Београда и Ватрогасног савеза Београда у циљу 
превенције од катастрофа и заштите од пожара. Укупни расходи у 2020. години за ову програмску 
активност планирани су у износу 17,0 милиона динара. 

Укупно планирана средства овог корисника за 2020. годину износе 147,2 милиона динара. 
 
4.21. Омбудсман града Београда 

  
Омбудсман града Београда спроводи своје надлежности у оквиру Програма 15 – Опште услуге 

локалне самоуправе и у оквиру једне програмске активности и то: 
Програмска активност „Омбудсман“ обухвата планирана средства за финансирање 

функционисања овог органа (расходи за запослене, материјални трошкови и др.) Укупни расходи у 2020. 
години за ову програмску активност, односно корисника планирани су у износу 22,3 милиона динара. 

 
4.22. Секретаријат за инвестиције 

 
 Секретаријат за инвестиције спроводи своје надлежности у оквиру 13 програма и то: Програм 1 – 
Урбанизам и просторно планирање, Програм 2 – Комуналне делатности, Програм 4 – Развој туризма, 
Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура, Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, Програм 9 – Основно образовање 
и васпитање, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програм 12 – Здравствена заштита, Програм 13 
– Развој културе и информисања, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програм 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе и Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије. 
 Укупно планирана средства овог корисника за 2020. годину износе 6.182,5 милиона динара. 

Из делокруга Програма 1 – Урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у 
оквиру три пројекта од којих је најзначајнији пројекат „Изградња стамбеног комплекса социјалног 
становања у насељу Овча“. У 2020. години планиран је почетак треће фазе радова на изградњи новог 
блока комплекса станбених зграда за расељена лица. Планирана средства Града износе 128,4 милиона 
динара.   

Укупни расходи и издаци планирани за овај програм у 2020. години износе 134,9 милиона 
динара. 

Из делокруга Програма 2 – Комуналне делатности, планирана су средства у оквиру једног 
пројекта и укупна средства за 2020. годину су планирана у износу од 327,4 милиона динара за наставак 
реализације пројекта „Набавка и уградња јарбола“. 

Из делокруга Програма 4 – Развој туризма, планирана су средства у оквиру три пројекта укупне 
вредности од 483,0 милиона динара. Највећи износ средстава планиран је за суфинансирање започетог 
пројекта „Изградња гондоле у Београду“ као и пројекта „Јавно градско купатило са минералном водом 
– стара бања у Обреновцу“. 

Из делокруга Програма 5 – Пољопривреда и рурални развој, планирана су средства у оквиру 
јпројекта „Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта у Гроцкој“ у износу од 43,8 
милиона динара за другу фазу постављања система за наводњавање земљишта у овој градској 
општини. 

Из делокруга Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 
планирана су средства у оквиру програмске активности „Административна подршка пројектима путне 
инфраструктуре“ и у оквиру четрнаест пројеката укупне вредности од 3.195,4 милиона динара. Највећи 
износ средстава опредељен је за финансирање пројеката: „Реконструкција Улице краљице Марије, 27. 
марта, Џорџа Вашингтона и цара Душана“, „Реконструкција Улице кнеза Милоша“, „Уређење и 
поплочавање отворених јавних простора“, „Реконструкција Главне улице у Земуну“, „Реконструкција 
Улице Тадеуша Кошћушка и Париске“. Такође, планирано је и финансирање окончане ситуације са 
надзором за пројекат „Реконструкција Трга Славија и Улице Булевар ослобођења“ као и други радови.   
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Из делокруга Програма 8 – Предшколско васпитање и образовање, планирана су средства у 
оквиру програмске активности „Административна подршка пројектима предшколског васпитања и 
образовања“  и у оквиру четири пројекта укупне вредности од 60,3 милиона динара. Највећи износ 
средстава опредељен је за пројекат „Адаптација објекта старе школе за потребе ПУ Сурчин“ и 
„Изградња објекта КДУ и централне кухиње у Овчи“. 

Из делокруга Програма 9 – Основно образовање и васпитање, планирана су средства у 
оквиру програмске активности „Административна подршка пројектима основног образовања и 
васпитања“ и у оквиру шест пројеката укупне вредности од 375,1 милион динара. Највећи износ 
средстава опредељен је за пројекат „Реконструкција и доградња објекта ОШ Светислав Голубовић 
Митраљета  у Батајници, Земун“, затим за пројекат „Доградња фискултурне сале и реконструкција 
објекта ОШ Стеван Сремац, Добановци, Сурчин“ и пројекат „Изградња фискултурне сале ОШ 
Карађорђе, Чукарица“. 

Из делокруга Програма 11 – Социјална и дечја заштита, планирана су средства у оквиру 
програмске активности „Административна подршка пројектима социјалне и дечје заштите“ и пројекта 
„Испитивање и отклањање недостатака – објекат Предах плус“ укупне вредности од 3,5 милиона 
динара. Пројекат се односи на успостављање новог режима рада система грејања објекта „Предах 
плус“. 

Из делокруга Програма 12 – Здравствена заштита, планирана су средства у оквиру четири 
пројекта укупне вредности од 1.155,0 милиона динара. Највећи износ средстава опредељен је за 
пројекте „Изградња здравствене станице у Борчи“ и „Изградња здравствене станице у Угриновцима“. 

Из делокруга Програма 13 – Развој културе и информисања, планирана су средства у оквиру 
програмске активности „Административна подршка пројектима културе“ и у оквиру шест пројеката 
укупне вредности од 315,2 милиона динара. Највећи износ средстава опредељен је за пројекте 
„Југословенско драмско позориште–капитално одржавање објекта“, „Реконструкција објекта у Улици 
Ресавска број 40б и пренамена у музеј града Београда“ и „Реконструкција, санација и адаптација 
објекта у Улици Савска 9“. 

Из делокруга Програма 14 – Развој спорта и омладине, планирана су средства у оквиру 
програмске активности „Административна подршка пројектима спорта“ укупне вредности од 51,7 
милиона динара. 

Из делокруга Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планирана су средства у 
оквиру програмске активности „Административна подршка пројектима“ укупне вредности од 36,4 
милиона динара. 

Из делокруга Програма 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, 
планирана су средства у оквиру пројекта „Термална рехабилитација зграда“ укупне вредности од 0,7 
милиона динара. 

 
4.23. Секретаријат за управу 

 
Секретаријат за управу спроводи своје надлежности у оквиру Програма 15 – Опште услуге 

локалне самоуправе и у оквиру једне програмске активности и то: 
Програмска активност „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ обухвата 

планирана средства за финансирање набавке извода и уверења из матичних књига, штампаног 
материјала са заштитом од фалсификовања и осталог канцеларијског материјала, затим службених 
одела за матичаре, трошкове изласка службених лица на терен и другог. Укупни расходи у 2020. години 
за ову програмску активност, односно корисника планирани су у износу 63,5 милиона динара. 

 
4.24. Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 

 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи своје надлежности у 

оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, и у оквиру једне програмске активности и 
то: 
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Програмска активност „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ обухвата 
планирана средства за финансирање функционисања овог органа (расходи за запослене, материјални 
трошкови, трошкови путовања и др.) Укупни расходи у 2020. години за ову програмску активност, 
односно корисника планирани су у износу 64,2 милиона динара. 

 
4.25. Служба за буџетску инспекцију 

 
Служба за буџетску инспекцију спроводи своје надлежности у оквиру Програма 15 – Опште 

услуге локалне самоуправе, и у оквиру једне програмске активности и то: 
Програмска активност „Инспекцијски послови“ обухвата планирана средства за финансирање 

функционисања овог органа (расходи за запослене, материјални трошкови, трошкови путовања и др.) 
Укупни расходи у 2020. години за ову програмску активност, односно корисника планирани су у износу 
37,6 милиона динара. 

 
4.26. Служба за интерну ревизију 

 
Служба за интерну ревизију спроводи своје надлежности у оквиру Програма 15 – Опште услуге 

локалне самоуправе, и у оквиру једне програмске активности и то: 
Програмска активност „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ обухвата 

планирана средства за финансирање функционисања овог органа (расходи за запослене, материјални 
трошкови, трошкови путовања и др.) Укупни расходи у 2020. години за ову програмску активност, 
односно корисника планирани су у износу 52,3 милиона динара. 

 
4.27. Канцеларија за младе 

 
Канцеларија за младе спроводи своје надлежности у оквиру Програма 14 – Развој спорта и 

омладине, односно у оквиру једне програмске активности и три пројекта. Укупно планирана средства за 
овог корисника износе 81,1 милиона динара и односе се на: 

Програмску активност „Спровођење омладинске политике“ у износу од 58,0 милиона динара за 
финансирање функционисања овог корисника (расходи за запослене, материјални трошкови, трошкови 
путовања и др.) и за реализацију конкурса из области спровођења политика за младе и 

Пројекте „Друштвена одговорност младих“, „Тренинг центар“ и „БГ пракса и фондација“, 
укупне вредности од  23,1 милион динара. 

 
4.28. Секретаријат за јавни превоз 

 
Секретаријат за јавни превоз спроводи своје надлежности у оквиру Програма 07 - Организација 

саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, односно у оквиру две програмске активности и једног 
пројекта и то: 

Програмска активност „Јавни градски и приградски превоз путника“ обухвата расходе за 
финансирање 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, услуге везане за наплату карата и управљање возилима, израда разних 
студија, израда катастра стајалишта и „паметних“ стајалишта, пројекат мерења нивоа буке са предлогом 
решења за њено смањење, пројекат утврђивања услова и могућности за постављање надстрешница на 
стајалиштима јавног превоза путника, пројекат подизања нивоа безбедности на стајалиштима и 
терминусима ЈЛПП, пројекат унапређења система информисања корисника јавног превоза, израда 
техничко технолошке анализе трамвајског посистема и предлог мера за праћење ефикасности учешћа у 
редовној расподели јавног превоза, чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП, одржавање 
стајалишног мобилијара, заливних система и стајалишта, лифтова на мосту на Ади, коловоза у 
саобраћајним тракама са трамвајским колосеком. Значајни издаци планирани су за куповину нових 
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нископодних соло аутобуса, електричних возила за пешачку зону, Е аутобуса са пуњачима, соло 
тролејбуса и нископодних зглобних аутобуса, за набавку и монтажу стајалишних надстрешница, 
грађевинску адаптацију саобраћајних површина окретница и површина стајалишта, за набавку софтвера 
PTV VISION и AUTOCAD 3D CAD, израда геотехничког елабората за ЈКП „Београдски метро и воз“ и 
геотехничког елабората за другу линију и за другу фазу прве линије београдског метроа и другог. Укупни 
расходи и издаци у 2020. години планирани су у износу 36.973,4 милиона динара. 

Програмска активност „Ауто такси превоз“ обухвата расходе и издатке за финансирање 
набавке таксиметара са штампачем, ГПС/ГПРС уређаја и апликативног софтвера, набавке и изградње 
контејнера за такси службу, услуге израде студије „Планирање и пројектовање система такси превоза 
путника у Београду за период до 2033. године са пресеком у 2027. години, за надокнаду штете по 
решењу судова и остало. Укупни расходи и издаци у 2020. години планирани су у износу 349,5 милиона 
динара. 

Пројекат „Набавка и монтажа стајалишних надстрешница 2018 – 2020“ обухвата средства за 
опремање стајалишта јавног линијског превоза надстрешницама у сврхе заштите путника. Укупни 
расходи и издаци у 2020. години планирани су у износу 22,5 милиона динара. 

Укупни расходи и издаци у 2020. години за овог корисника планирани су у износу од 37.345,4 
милиона динара. 

 
4.29. Секретаријат за јавне приходе 

 
Секретаријат за јавне приходе спроводи своје надлежности у оквиру Програма 15 – Опште 

услуге локалне самоуправе, односно у оквиру програмске активности „Администрирање изворних 
прихода локалне самоуправе“ којом су обухваћени расходи за финансирање извршених услуга ЈКП 
„Инфостан-технологије“ Београд у вези наплате прихода буџета Града и других мањих расхода. Укупни 
расходи и издаци у 2020. години за овог корисника планирани су у износу 26,9 милиона динара. 

 
4.30. Служба главног урбанисте 
 
Служба за буџетску инспекцију спроводи своје надлежности у оквиру Програма 1 – Становање, 

урбанизам и просторно планирање, и у оквиру једне програмске активности и то: 
Програмска активност „Просторно и урбанистичко планирање“ обухвата планирана средства за 

финансирање функционисања овог органа (расходи за запослене, материјални трошкови, трошкови 
путовања и др.) Укупни расходи у 2020. години за ову програмску активност, односно корисника планирани 
су у износу 31,8 милиона динара. 

 
5. Расходи и издаци буџета по програмској класификацији 

 
Расходи и издаци буџета града Београда за 2020. годину према програмској класификацији, 

планирани су и исказани у наредној табели – 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
 Одлука о буџету 

града Београда за 
2020. годину

Ст
ру

кт
ур

а р
ас

хо
да

1101 Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање 5.027.562.068 3,91
1102 Програм 2 - Комуналне делатности 10.895.414.731 8,47
1501 Програм 3 - Локални економски развој 123.970.000 0,10
1502 Програм 4 - Развој туризма 778.031.122 0,61
0101 Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој 319.397.550 0,25
0401 Програм 6 - Заштита животне средине 4.771.638.266 3,71
0701 Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 53.538.669.539 41,64
2001 Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање 18.003.636.971 14,00
2002 Програм 9 - Основно образовање и васпитање 4.873.221.007 3,79
2003 Програм 10 - Средње образовање и васпитање 2.653.752.844 2,06
0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита 4.969.652.000 3,87
1801 Програм 12 - Здравствена заштита 1.694.519.668 1,32
1201 Програм 13 - Развој културе 4.925.403.880 3,83
1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине 1.229.390.000 0,96
0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 14.336.635.155 11,15
2101 Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе 135.330.000 0,11
0501 Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 297.725.000 0,23

УКУПНО: 128.573.949.801 100,00  
 
Највеће учешће у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2020. годину има 

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и то у износу од 53.538,7 милиона 
динара. Учешће расхода и издатака овог програма је 41,64% 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 18.003,6 милиона динара, са 14,00% у односу на укупно предложена 
средства буџета. 

Такође, значајно учешће  у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2020. годину 
има Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе у износу од 14.336,6 милиона динара, односно са 
11,15% у односу на укупно предложена средства буџета. 

Програм 2 - Комуналне делатности, планиран је у обиму од 10.895,4 милиона динара или са 
8,47%, у односу на укупно предложена средства буџета. 

 Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање, планиран је у обиму од 5.027,6 милиона динара 
или са 3,91%, у односу на укупно предложена средства буџета.  

Програм 11 – Социјална и дечја заштита, планиран је у обиму од 4.969,6 милиона динара или са 
3,87%, у односу на укупно предложена средства буџета. 

Програм 13 – Развој културе, планиран је у обиму од 4.925,4 милиона динара или са 3,83%, у 
односу на укупно предложена средства буџета. 

Програм 9 – Основно образовање и васпитање, планиран је у обиму од 4.873,2 милиона динара 
или са 3,79%, у односу на укупно предложена средства буџета. 

Програм 6 – Заштита животне средине, планиран је у обиму од 4.771,6 милиона динара или са 
3,71%, у односу на укупно предложена средства буџета. 

Остали програми имају знатно мање учешће у планираним расходима и издацима.  
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5.1. 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). 
 

48



Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности /

пројекта

Назив програмске 
активности/пројекта

Назив буџетског 
корисника Циљ Индикатор

Вредност у базној 
години                                   

2019

Вредност у текућој 
години                                                     

2020

Вредност у наредној 
години                            

2021

Вредност у наредној 
години                                         

2022 
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 0 0 0 245.014.000 74.383.550 319.397.550
Број новорегистрованих 
пољопривредних газдинстава на 
годишњем нивоу 123 0 0 0
Број корисника мера усвојене 
пољопривредне политике / 1000 
становника 4 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 1 1 1 5.000.000 30.600.000 35.600.000

 Стварање услова за развој и 
унапређење пољопривредне 
производње

Број едукација пољопривредних 
произвођача на територији града 
Београда

2 3 3 3
Број учесника едукација 70 150 150 150

 Промоција пољопривредне 
понуде града Београда

Број сајмова у области 
пољопривреде на којима 
учествује град Београд 2 2 2 2
Едукативна путовања за 
пољопривреднике 0 1 1 1

01010002

Мере подршке руралном 
развоју

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ

 Изградња одрживог, 
ефикасног и конкурентног 
пољопривредног сектора

Одобрен програм локалних 
подстицаја од стране надлежног 
министарства 1 1 1 1 240.000.000 0 240.000.000

Број регистрованих 
пољопривредних газдинстава 
која су која су користила право 
на локалне подстицаје 
(разврстаних по полу) 462 900 1.000 1.100

01011001

Изградња система за 
наводњавање 
пољопривредног земљишта 
општине Гроцка

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

0 0 0 0 14.000 43.783.550 43.797.550

0401
Програм 06 - Заштита 
животне средине 0401

Програм 06 - Заштита 
животне средине

 Унапређење квалитета 
елемената животне средине Донети програми мониторинга

7 7 7 0 1.162.996.000 3.608.642.266 4.771.638.266
Популаризација значаја заштите 
животне средине кроз 
промотивне активности 40 40 40 0

Ажуриран локални регистар 
извора загађивања животне 
средине на годишњем нивоу (%)

70 80 100 0
 Унапређење заштите 
природе

Проценат територије под 
заштитом III категорије 3 3 3 0
Број подручја која су 
проглашена заштићеним 
подручјем III категорије 2 2 2 0

 Унапређење управљања 
комуналним и осталим 
отпадом

Проценат становништва 
покривеног услугом 
прикупљања комуналног отпада

97 98 98 0
Количина уклоњеног отпада 7.483 7.483 7.483 0

Проценат рециклираног отпада
4 6 8 0

 Унапређење управљања 
отпадним водама

Број становника прикључен на 
јавну канализацију у односу на 
укупан број становника

190 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                                   

2019

Вредност у текућој 
години                                                     

2020

Вредност у наредној 
години                            

2021

Вредност у наредној 
години                                         

2022 
План извор 01 Средства из осталих 

извора Укупна средства

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 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 0 0 0

 Управљање заштитом 
животне средине

Поступак процене утицаја 
планова и програма на животну 
средину 100 100 100 0

 Поступак процене утицаја 
пројеката на животну средину

100 100 100 0
 Поступак издавања дозвола из 
области заштите животне 
средине 100 100 100 0

04010001

Управљање заштитом 
животне средине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

 Ревитализација језера 
Трешња

Постављен систем плутајућих 
острва

90 10 0 0 92.620.000 0 92.620.000
Побољшан квалитет воде 50 50 0 0

 Озелењавање и уређење 
школских дворишта

Извођење радова на уређењу 
школских дворишта 0 3 4 3

 Испитивање стабала у 
двориштима јавних установа 
на територији Београда, ГО 
Савски венац

Списак јавних институција на 
територији ГО Савски венац

0 50 50 0
ГИС свих зелених површина и 
стабала 0 1 1 0
Дефинисање здраственог стања 
и виталности стабала 0 1 1 0

 Смањење утицаја климатске 
промене Израђена стратегија

0 50 50 0

 Израда публикације"Зелена 
регулатива Београда" Израђена публикација

0 100 0 0

 Еколошка едукација Израђен интерактивни 
еколошки речник 0 100 0 0

 Праћење ефекта стаклене 
баште Израђена методолошка  основа

0 100 0 0

 Стварање услова за 
интегралну заштиту, очување 
и управљање пределима

Реализована студијска 
истраживања

70 30 0 0
Реализована теренска 
истраживања 80 20 0 0
Израђена публикација 0 100 0 0

 Јачање стабилности 
шумских екосистема Урађене анализе

50 50 0 0
Развијен ГИС 0 100 0 0
Утврђене мере 0 100 0 0

 Очување генофонда Основани нови засади 100 0 0 0
Утврђене мере 0 100 0 0

 Заштита шумских 
екосистема

Реализована теренска 
истраживања 0 50 50 0
Утврђене мере 0 0 100 0
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Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности /

пројекта

Назив програмске 
активности/пројекта

Назив буџетског 
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години                                                     

2020

Вредност у наредној 
години                            

2021

Вредност у наредној 
години                                         

2022 
План извор 01 Средства из осталих 

извора Укупна средства

 Стварање предуслова за 
извођење радова за уређење 
школског дворишта

Израђена техничка 
документација

10 0 10 3

 Уређење водотокова Израђена техничка 
документација 100 0 0 0
Изведени радови 0 50 50 0

 Поштовање законске обавезе 
накнаде трошкова у 
поступцима јавних набавки

Број усвојених  захтева за 
заштиту права у поступцима 
јавних набавки 5 4 0 0

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

100 100 100 100 1.631.694 680.000 2.311.694
Издати изводи из базе података 
о биотопима и квалитету 
ваздуха 100 100 100 100

 Спровођење стратешке 
процене утицаја планова и 
програма на животну средину

Издата акта по поднетим 
захтевима

100 100 100 100

 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 100 100 100 100

 Спровођење поступка 
процене утицаја пројеката на 
животну средину

Издата акта по поднетим 
захтевима

100 100 100 100
Формирана досијеа јавне књиге 
о спроведеним поступцима 
процене утицаја 100 100 100 100

Образоване техничке комисије 
за оцену студија о процени 
утицаја на животну средину

100 100 100 100
 Спровођење поступка 
издавања интегрисане 
дозволе

Издата акта по поднетим 
захтевима

100 100 100 100

Образоване техничке комисије 
за оцену услова утврђених у 
интегрисаној дозволи

100 100 100 100
Попуњени регистрациони 
листови у Регистру издатих 
дозвола 100 100 100 100

 Спровођење поступка 
издавања дозвола и других 
аката за обављање 
активности управљања 
отпадом

Издата акта по поднетим 
захтевима

100 100 100 100
Попуњени регистрациони 
листови у Регистру издатих 
дозвола 100 100 100 100

 Спровођење поступка 
издавања дозвола за 
обављање делатности 
промета, односно коришћење 
нарочито опасних хемикалија

Издата акта по поднетим 
захтевима

100 100 100 100
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извора Укупна средства

 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

100 100 100 100
 Стручно усавршавање 
запослених

Присуство запослених на 
семинарима/саветовањима 3 6 0 0

04010002

Праћење квалитета 
елемената животне средине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

 Унапређење праћења 
квалитета елемената животне 
средине

Донети програми мониторинга
7 7 7 7 167.658.234 1.287.000 168.945.234

Број извршених мерења 
квалитета елемената животне 
средине у локалној мрежи 2.284 2.284 2.284 0
Одређивање акустичких зона 74.607 74.607 74.607 0
Број локација на којима је 
извршено мерење нивоа буке по 
пријавама 20 20 30 0

 Поштовање законске обавезе 
накнаде трошкова у 
поступцима јавних набавки

Број усвојених  захтева за 
заштиту права у поступцима 
јавних набавки 9 2 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 50 50 0 0 12.072.000 204.000 12.276.000

04010003

Заштита природе
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

 Повећање биодиверзитета 
подизањем нових и 
обновљених површина под 
шумом

Пошумљене површине

44 20 60 60 156.061.964 0 156.061.964
Обновљене зелене површине 0 0 1 0
Засађене дрворедне саднице 412 450 450 450
Пошумаљавање површина 
посебних намена 197 0 0 0

Израда техничке документације 
за пошумљавање

1 1 0 0
 Повећање, унапређење и 
одржавање заштићених 
природних добара

Нова заштићена подручја
2 1 1 1

Реализован годишњи програм
21 21 22 23

Механизација 3 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

3.200 3.185 3.170 3.155 634.216.000 0 634.216.000

04010005

Управљање комуналним 
отпадом

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

 Израда и овера планова и 
друге документације за 
потребе система управљања 
отпадом

Број усвојених планова

1 2 0 0 33.533.030 458.610.000 492.143.030
Број усвојених планова детаљне 
регулације 0 1 0 0
Израђена техничка 
документација 50 50 0 0
 Извршена Техничка контрола 
пројекта 1 1 0 0

Извршена Ревизорска контрола
1 1 0 0

 Набавка опреме и 
механизације за управљање 
отпадом

Набављена опрема и 
механизација

103 25.777 16.259 16.270
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План извор 01 Средства из осталих 

извора Укупна средства

 Развијање свести 
становништва о значају 
управљања отпадом

Едукација становништва о 
одвајању рециклабила и 
рециклажи 0 1 0 0
Едукација становништва о 
значају компостирања 0 1 0 0

 Поштовање законске обавезе 
накнаде трошкова у 
поступцима јавних набавки

Број усвојених  захтева за 
заштиту права у поступцима 
јавних набавки 0 4 0 0

04010006

Управљање осталим врстама 
отпада

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

 Набавка опреме и 
механизације за управљање 
отпадом

Набављена опрема и 
механизација

521 32 84 86 10.000.000 64.000.000 74.000.000

 Санирање дивљих депонија 
на територији града Београда Количина уклоњеног отпада

7.483 3.741 7.483 7.483

04010500

Превентивна заштита 
животне средине и 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 1 1 1 31.280.000 1.000 31.281.000
Број издатих извода из база 
података 150 150 150 150

Израђен информациони систем
100 100 100 100

 Подизање свести о значају и 
унапређењу заштите животне 
средине у Београду

Број одржаних промотивних 
активности, кампања и 
предавања

40 40 40 40
Број реализованих пројеката 
удружења 60 60 60 60

 Поштовање законске обавезе 
накнаде трошкова у 
поступцима јавних набавки

Број усвојених  захтева за 
заштиту права у поступцима 
јавних набавки 3 2 0 0

04010500

Превентивна заштита 
животне средине и 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 4 0 0 5.790.281 76.240.719 82.031.000

 Унапређење система 
праћења извора загађења 
животне средине

Ажуриран локални регистар 
извора загађивања животне 
средине на годишњем нивоу (%)

100 100 100 100
Одржавање информационог 
система 100 100 100 100
Број обележених значајних 
датума 5 5 5 5

 Обезбеђење услова за 
задовољење других 
комуналних потреба грађана

Број стамбених објеката у 
којима се врши сузбијање 
глодара

0 820.000 0 0

04010501

Канализациона 
инфраструктура опремање 
грађевинског земљишта

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Стављање у функцију 
канализационе 
инфраструктуре

Проценат утрошених 
финансијских средстава за 
опремање градског грађевинског 
земљишта канализационом 
инфраструктуром

0 100 100 100 0 84.769.005 84.769.005

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 6 0 0 4.000.000 0 4.000.000
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План извор 01 Средства из осталих 

извора Укупна средства

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

6 1 0 0 0 5.988.287 5.988.287

Повећање инсталисаног 
капацитета у систему даљинског 
грејања или дистрибутивном 
систему природног гаса

3.000 3.000 0 0
Израђена техничка 
документација 100 0 0 0

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 2 0 0 14.132.797 2.988.994 17.121.791
Организовање образовних 
радионица 7 2 0 0
Нови документ са смерницама 
одрживог управљања ПИО 
Авала 0 1 0 0

04011065
Клевер Сити

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

 Израда ПДР дела Дорћола ,, 
,, Број уређених зелених повшина

0 0 0 1 0 3.466.603 3.466.603
Радионице за мапирање ( 
комада) 3 2 2 1
Усвојен ПДР 0 0 0 1

04011300

Канализација у насељу 
Крњача - блок Браће Марић

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена канализација у 
блоку Браће Марић Степен изведених радова у %

8 50 30 0 0 117.784.805 117.784.805

04011301

Изградња канализације у 
насељу Ледине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена канализација у 
насељу Ледине Степен изведених радова у %

10 90 0 0 0 46.242.720 46.242.720

04011302

КЦС Крњача I - I фаза са 
фекалним колектором од 
Панчевачког пута до улива у 
Дунав

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена КЦС Крњача И - 
И фаза и фекални колектор 
од Панчевачког пута до улива 
у Дунав

Степен изведених радова у %

95 5 0 0 0 19.686.080 19.686.080

04011303

Фекална канализација дуж 
Ваљевског пута у Звечкој

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена фекална 
канализација Степен изведених радова у %

80 20 0 0 0 6.123.813 6.123.813

04011304

Канализација у насељу 
Кнежевац-Кијево

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена канализација у 
насељу Кнежевац-Кијево Степен изведених радова у %

83 17 0 0 0 5.800.000 5.800.000

04011305

Фекална канализација 
насеља Уровци и Кртинска - 
Обреновац

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена фекална 
канализација насеља Уровци 
и Кртинска - Обреновац

Степен изведених радова у %

20 80 0 0 0 90.000.000 90.000.000

04011306

Фекални колектор 
“Јелезовац”

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђен фекални колектор 
"Јелезовац" Степен изведених радова у %

27 27 0 0 0 14.744.835 14.744.835

04011307

Канализација у Костолачкој 
улици на Вождовцу

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена канализација Степен изведених радова у %
4 96 0 0 0 11.150.000 11.150.000

04011308

Канализација у Шилеровој 
улици у Земуну

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 0 0 0 0 0 4.994.304 4.994.304

04011309

Канализација у насељу 
Сурчин

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена канализација у 
насељу Сурчин Степен изведених радова у %

20 10 0 0 0 9.000.000 9.000.000
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04011310

Канализација у насељу 
Батајница

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена канализациона 
мрежа у четири месне 
заједнице у насељу Батајница

Степен изведених радова у %

56 44 0 0 0 69.533.491 69.533.491

04011311

Канализација подручја старо 
језгро Земуна

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена канализациона 
мрежа у старом језгру Земуна Степен изведених радова у %

1 23 51 26 0 1.200 1.200

04011312
Сунчани брег

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена канализациона 
мрежа у насељу Сунчани брег 
ИИ фаза

Степен изведених радова у %
1 80 19 0 0 1.200 1.200

04011313

Колектор у Паштровићевој
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена канализациона 
мрежа у оквиру 
саобраћајнице и прикључена 
на колектор у Паштровићевој

Степен изведених радова у %

1 55 44 0 0 1.200 1.200

04011314

Канализација у насељу 
Ресник

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена канализационе 
мреже Степен изведених радова у %

3 12 43 17 0 1.200 1.200

04011315

ППОВ у подавалским 
насељима

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђен ППОВ у 
подавалским насељима Степен изведених радова у %

17 51 25 7 0 153.108.000 153.108.000

04011316

ППОВ Међулужје са 
фекалном канализацијом у 
Међулужju у Младеновцу, 
општина Младеновац

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђен ППОВ Међулужје 
са фекалном канализацијом Степен изведених радова у %

15 60 25 0 0 72.359.800 72.359.800

04011317

КЦС Крњача 2 са 
колекторима ППОВ Крњача 
и секундарна мрежа у 
насељу -  изградња објеката 
са израдом пратеће техничке 
документације из креди та 
ЕИБ-а

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђен КЦС Крњача 2 са 
колекторима Степен изведених радова у %

1 34 65 0 0 2.191.728.000 2.191.728.000

04011319

Канализација у Банaтској и 
Угриновачкој улици у 
Земуну

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена фекална 
канализација у Банатској и 
Угриновачкој улици у Земуну

Степен изведених радова у %

1 31 47 21 0 1.200 1.200

04011321

Измештање колектора у 
улици Станислава 
Сремчевића и 
реконструкција 
канализације у околним 
улицама

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена канализациона 
мрежа Степен изведених радова у %

2 98 0 0 0 2.000.000 2.000.000

04011322

Канализација у Јелезовачкој 
и Урошевачкој улици у 
Реснику

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена канализација у 
Јелезовачкој и Урошевачкој 
улици у Реснику

Степен изведених радова у %

4 37 39 20 0 20.469.376 20.469.376

04011323

Канализација у улици 
Јованке Радаковић у 
Миријеву

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена фекална 
канализација Степен изведених радова у %

1 75 24 0 0 1.200 1.200

04011324

Канализација у насељу 
Сремчица

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња недостајуће 
канализационе мреже у 
насељу,, ,, ,,

Степен изведених радова у %
1 17 7 75 0 17.480.000 17.480.000

04011325

Канализација у насељу 
Миљаковац III

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња мреже фекалне 
канализације Степен изведених радова у %

0 5 18 77 0 1.200 1.200

04011327

Канализациона мрежа у 
насељу Јајинци

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Комунално опремање 
постојећих насеља Степен изведених радова у %

1 26 30 43 0 13.000.000 13.000.000

04011331

Канализација на подручју 
Чукаричке падине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена канализација на 
подручју Чукаричке падине Степен изведених радова у %

2 98 0 0 0 8.000.000 8.000.000
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04011332

Изградња канализације у 
насељу Мали Збег

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Решено питање одвођења 
отпадних вода на подручју 
насеља Мали Збег

Степен изведених радова у %
88 12 0 0 0 4.543.481 4.543.481

04011333

Изградња канализације у 
Ужичкој улици на Дедињу

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Решавање питања одвођења 
отпадних вода у насељу 
Батајница

Степен изведених радова у %
90 10 0 0 0 6.681.676 6.681.676

04011335

Канализација на територији 
ПДР подручја градске парк 
шуме Звездара

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Решено питање одвођења 
отпадних вода на подручју 
градске парк шуме Звездара

Степен изведених радова у %

80 10 0 0 0 1.486.771 1.486.771

04011336

Канализација у улици Добре 
Митровића на Палилули са 
реконстукцијом водоводне 
мреже око блока пијаце

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Решено питање одвођења 
отпадних вода и водоводне 
мреже око пијаце на 
Палилули

Степен изведених радова у %

1 99 0 0 0 10.000.000 10.000.000

04011337

КЦС у блоку 10 на Новом 
Београду са доводно-
одводним колекторима

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Опремање локације у блоку 
12 у Новом Београду Степен изведених радова у %

0 1 15 15 0 10.000.000 10.000.000

04011338

Насеље Шљивице и Браће 
Југовића, општина 
Обреновац

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Решено питање одвођења 
отпадних вода на подручју 
општине Обреновац за 
насеља Браће Југовића и 
Шљивице

Степен изведених радова у %

10 3 0 0 0 4.481.106 4.481.106

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 0 0 0 100.705.000 197.020.000 297.725.000
Укупна потрошња примарне 
енергије у јавним зградама по 
становнику (ten) 0 0 0 0
Укупна потрошња примарне 
енергије у јавним зградама по 
м2 површине јавних зграда 0 0 0 0

 Смањење расхода за енергију Укупни расходи за набавку 
енергије (РСД) 0 0 0 0
Укупни расходи за набавку 
енергије у јавним зградама 
(РСД) 0 0 0 0
Процентуално учешће расхода 
за набавку енергије у укупним 
расходима 0 0 0 0

 Повећање удела обновљивих 
извора енергије у укупној 
потрошњи

Удео обновљивих извора 
енергије у укупној потрошњи

0 0 0 0

05010001
Енергетски менаџмент СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ЕНЕРГЕТИКУ
 Успостављање система 
енергетског менаџмента

Израђен попис јавних зграда са 
карактеристикама 85 50 50 50 100.101.000 196.900.000 297.001.000

05011002

Термална рехабилитација 
јавних зграда - унапређење 
енергетске ефикасности у 
граду Београду

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Изврсење планиране 
динамике реализације Динамички план

0 1 100 0 604.000 120.000 724.000

0602

Програм 15 - Опште 
услуге локалне 
самоуправе 0602

Програм 15 - Опште услуге 
локалне самоуправе

0 0 0 0 12.993.785.155 1.342.850.000 14.336.635.155

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

0 0 0 0 4.948.900.000 921.320.000 5.870.220.000

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИЈЕ

0 0 0 0 736.150.355 0 736.150.355
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06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИМОВИНСКE И 
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 0 0 0 0 153.818.000 32.650.000 186.468.000

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИМОВИНСКE И 
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 0 0 0 0 562.519.400 200.000.000 762.519.400

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ

0 0 0 0 72.140.000 43.400.000 115.540.000

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ И 
ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ 0 0 0 0 4.811.000 0 4.811.000

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, 
ВАНРЕДНИХ 
СИТУАЦИЈАКОМУНИ
КАЦИЈE И 
КООРДИНАЦИЈУ 
ОДНОСА СА 
ГРАЂАНИМА 0 0 0 0 91.200.000 39.000.000 130.200.000

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
УПРАВУ

0 0 0 0 1.630.000 0 1.630.000

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
УПРАВУ

0 0 0 0 61.870.000 0 61.870.000

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЛУЖБА ЗА 
ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 
КОНТРОЛУ НАБАВКИ

 Функционисање управе Број закључених оквирних 
споразума

59 49 59 59 64.217.000 0 64.217.000
 Број службеника за јавне 
набавке који су запослени на 
пословима јавних набавки 33 34 34 35

06020001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општинa

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ 
РЕВИЗИЈУ

0 0 0 0 52.300.000 0 52.300.000

06020003
Сервисирање јавног дуга СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ 0 0 0 0 4.396.300.000 0 4.396.300.000

06020004

Општинско / градско 
правобранилаштво

ГРАДСКО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВ
О ГРАДА БЕОГРАДА 0 0 0 0 520.700.000 0 520.700.000

06020005
Омбудсман ОМБУДСМАН ГРАДА 

БЕОГРАДА 0 0 0 0 22.305.000 0 22.305.000

06020006
Инспекцијски послови

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ 0 0 0 0 123.950.000 60.000.000 183.950.000

06020006
Инспекцијски послови

СЛУЖБА ЗА 
БУЏЕТСКУ 
ИНСПЕКЦИЈУ 0 0 0 0 37.600.000 0 37.600.000

06020009
Текућа буџетска резерва СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ 0 0 0 0 768.314.800 0 768.314.800

06020010
Стална буџетска резерва СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000

06020011
Робне резерве СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ПРИВРЕДУ 0 0 0 0 15.000.000 0 15.000.000

06020014

Управљање у ванредним 
ситуацијама

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, 
ВАНРЕДНИХ 
СИТУАЦИЈАКОМУНИ
КАЦИЈE И 
КООРДИНАЦИЈУ 
ОДНОСА СА 
ГРАЂАНИМА 0 0 0 0 6.000.000 11.000.000 17.000.000

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

930.000 950.000 980.000 1.100.000 26.902.000 0 26.902.000
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Број донетих аката по основу 
наплате изворних јавних 
прихода, прекршајних поступака 
и процене тржишне вредности 
непокретности

360.000 375.000 390.000 420.000

06020501
Административна подршка 
прoјектима

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 обезбеђивање пројектно-
техничке документације

Број израђених пројектно-
техничких документација 3 1 0 0 29.622.000 6.800.000 36.422.000

06020502
Пружање угоститељских 
услуга

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 0 0 0 0 0 28.680.000 28.680.000

06020503
Управљање и одржавање 
водотока другог реда

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ 0 0 0 0 291.910.000 0 291.910.000

06021017
Модернизација софтвера

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИМОВИНСКE И 
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 0 0 0 0 3.625.600 0 3.625.600

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 0 0 0 36.977.850.865 16.560.818.674 53.538.669.539

Повећање просечне густине 
мреже улица и локалних путева 
(однос површине града/општине 
и км изграђене саобраћајне 
мреже)

7 0 0 0

Број насеља до којих не постоји 
приступ асфалтним путем

12 0 0 0

 Повећање безбедности 
учесника у саобраћају и 
смањење броја саобраћајних 
незгода

Број саобраћајних незгода / 
инцидената

10.000 0 0 0
 Број смртних исхода 60 0 0 0
Број повређених људи 10.000 0 0 0

 Повећање одрживости и 
доступности транспорта

Удео улагања у инфраструктуру 
намењену пешацима у односу на 
сва улагања у саобраћај

0 0 0 0

Удео улагања у бициклистичку 
инфраструктуру у односу на сва 
улагања у саобраћај

0 0 0 0
Удео улагања у јавни транспорт 
у односу на сва улагања у 
саобраћај 0 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

5.800 5.810 5.820 5.830 6.099.630.000 2.576.600.000 8.676.230.000

Број километара новоизграђених 
и обележених бициклистичких 
стаза и трака

115 120 125 130

Број новоизграђених и 
обележених паркинг места на 
јавним површинама и у јавним 
гаражама 51.000 51.100 51.200 51.300

 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 15 15 15 15

58



Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности /

пројекта

Назив програмске 
активности/пројекта

Назив буџетског 
корисника Циљ Индикатор

Вредност у базној 
години                                   

2019

Вредност у текућој 
години                                                     

2020

Вредност у наредној 
години                            

2021

Вредност у наредној 
години                                         

2022 
План извор 01 Средства из осталих 

извора Укупна средства

Повећање броја постављених 
елемената саобраћајне 
сигнализације и опреме на 
улицама (пешечки прелази, 
лежећи полицајци, саобраћајни 
знакови и др.) 58.000 58.500 59.000 59.500

 Унапређење безбедности 
саобраћаја на подручју града 
Београда

Смањење броја саобраћајних 
незгода

17.000 16.800 16.700 16.600

Смањење броја саобраћајних 
незгода са настрадалим лицима

4.600 4.550 4.500 4.450
Смањење броја саобраћајних 
незгода са погинулим лицима 94 93 92 92
Смањење броја настрадалих 
мушкараца 4.360 4.320 4.280 4.240

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 97 97 97 28.297.254.000 7.127.120.000 35.424.374.000

Проценат покривености 
територије услугом јавног 
превоза (мерено кроз број 
насеља у односу на укупан број 
насеља) 97 97 97 97

 Адекватан квалитет 
пружених услуга јавног 
превоза

Број полазака радним данима на 
дневној бази у току сезоне 
(септембар - јун) ITS1+ИТС2 27.364 27.364 27.364 27.364
Број полазака радним данима на 
дневној бази ван сезоне (јул - 
август) ИТС1+ИТС2 22.871 22.871 22.871 22.871

Просечна старост возила јавног 
превоза ИТС1 - ГСП Београд

10 10 10 7
Просечна старост возила јавног 
превоза ИТС1-уговорени 
превозници 4 4 4 4
Просечна старост возила јавног 
превоза ИТС2 9 9 9 6

 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

2.510.000 2.510.000 2.510.000 2.510.000
Проценат возила која користе 
обновљиве изворе изражено у 
процентима 18 20 20 20

Проценат аутобуса у возном 
парку који имају ЕУРО4 моторе 
(прозводили су се од 2005 - 2008 
године) или старији од тога 
изражено у процентима

16 12 10 4
Проценат нових возила са видео 
надзором 0 100 100 100

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)

4 4 4 4 1.469.000.000 80.000.000 1.549.000.000
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 Адекватан квалитет 
пружених услуга јавног 
превоза

Укупан број притужби грађана 
на квалитет и редовност 
пружене услуге  јавног превоза

0 0 0 0
Број полазака радним данима на 
дневној бази у току сезоне 
(септембар - јун) ITS1+ИТС2 315 101 101 230
Број полазака радним данима на 
дневној бази ван сезоне (јул - 
август) ИТС1+ИТС2 315 101 101 230
Просечна старост возила 28 29 30 31

 Ефикасно и рационално 
спровођење јавног превоза и 
минималан негативан утицај 
на животну средину

Проценат возила која користе 
обновљиве изворе изражено у 
процентима

100 100 100 100

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 17.000 17.000 17.000 349.526.000 0 349.526.000
Укупан број притужби грађана 
на пружање услуга ауто такси 
превоза путника 0 0 0 0

 Просечан број становника по 
једном такси возилу (на 
територији или насељу у ком је 
организована услуга) 250 250 270 300
Просечна старост возила 12 12 12 11

Број уређених такси стајалишта
165 170 175 180

 Обезбеђивање услова за 
пружање квалитетне услуге 
такси превоза

Број издатих уверења
7.000 7.000 7.000 7.000

Број издатих ваучера на 
аеродрому Никола Тесла 115.000 120.000 170.000 200.000

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

40 60 0 0 10.000 3.915.000 3.925.000

07010502

Саобраћајна инфраструктура 
опремање грађевинског 
земљишта

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Стављање у функцију 
саобраћајне инфраструктуре

Проценат утрошених 
финансијских средстава за 
опремање градског грађевинског 
земљишта саобраћајном 
инфраструктуром

0 100 100 100 0 525.884.145 525.884.145

07011004
Реконструкција Рузвелтове 
улице

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ 0 0 0 0 7.822.032 25.474.116 33.296.148

07011005

Реконструкција Булевар 
Ослобођења са уређењем 
Трга Славија

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

0 0 0 0 63.100.705 100.500.285 163.600.990

07011007
Набавка трамваја за ГСП 
Београд

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ 0 0 0 0 2.648.080 11.740.400 14.388.480

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 0 0 0 0 302.628.069 1.043.963.282 1.346.591.351
Број километара санираних 
и/или реконструисаних улица 
изражено у процентима 60 40 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

0 100 0 0 2.365.360 0 2.365.360
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07011016

Реконструкцијa улице Кнеза 
Милоша

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

0 50 50 0 129.525.379 645.838.741 775.364.120

07011017

Реконструкција Трга Николе 
Пашића

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Повећање безбедности 
пешака, модернизација и 
лакше одржавање

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 0 100 0 0 320.000 16.740.000 17.060.000

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 0 100 0 0 1.620.000 382.972.166 384.592.166

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

80 20 0 0 20.000 226.811.600 226.831.600
Број километара санираних 
и/или реконструисаних улица 
изражено у процентима 0 20 80 0

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

20 80 0 0 20.000 12.131.800 12.151.800

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

30 70 0 0 20.000 18.550.960 18.570.960

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

20 80 0 0 20.000 185.839.199 185.859.199
Број километара санираних 
и/или реконструисаних улица 
изражено у процентима 0 20 80 0

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

0 10 90 0 20.000 340.000 360.000

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

50 50 0 0 0 10.396.067 10.396.067

07011028

Набавка и монтажа 
стајалишних надстрешница 
2018-2020

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЈАВНИ ПРЕВОЗ

 Повећање нивоа комфора на 
стајалиштима ЈГПП Постављене надстрешнице

150 83 0 0 22.500.000 0 22.500.000

07011300

Саобраћајница Патријарха 
Павла

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена саобраћајница 
Патријарха Павла Степен изведених радова у %

3 11 7 79 229.801.240 470.201.160 700.002.400

07011301

Пасарела на Обреновачком 
путу код Темпа

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена пасарела на 
Обреновачком путу код 
Темпа

Степен изведених радова у %
3 97 0 0 0 23.358.800 23.358.800

07011302

Саобраћајнице са 
инфраструктуром у 
функцији опремања 
локација Дирекције у 
припреми за доделу

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице и 
инфраструктура на 
локацијама које су у 
припреми за доделу

Степен изведених радова у %

0 14 66 20 0 1.200 1.200

07011304

Саобраћајнице у насељима 
за потребе изградње станова 
за службе безбедности

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице у 
насељима за потребе 
изградње станова за службе 
безбедности

Степен изведених радова у %

0 22 26 52 0 90.800.000 90.800.000
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07011306

Реконструкција Новоградске 
улице у Земуну

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Реконструисана Новоградска 
улица у Земуну Степен изведених радова у %

9 91 0 0 0 80.900.000 80.900.000

07011307

Саобраћајница  уз Трговачку 
- зона индивидуалне градње

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена саобраћајница 
Нова ИИ уз Трговачку у зони 
индивидуалне градње

Степен изведених радова у %
1 79 20 0 0 1.680.000 1.680.000

07011309
Веза Борска – петља Ласта

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђен саобраћајни потез 
Борска-петља Ласта Степен изведених радова у %

1 14 21 64 0 2.400 2.400

07011310

Реконструкција улице Јанка 
Стајчића у Лазаревцу

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Реконструисана улица Јанка 
Стајчића у Лазаревцу Степен изведених радова у %

10 54 30 6 0 135.819.400 135.819.400

07011311

Подручје приобаља реке 
Саве у граници пројекта 
Београд на води

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице и 
трамвајска пруга Степен изведених радова у %

0 6 50 44 0 1.200 1.200

07011312

Саобраћајнице у оквиру 
ПДР дела централне зоне-
просторна целина подручја 
Аутокоманде

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице у 
оквиру ПДР дела централне 
зоне-просторна целина 
подручја Аутокоманд

Степен изведених радова у %

1 78 21 0 0 70.000.000 70.000.000

07011314

Саобраћајнице на локацији 
Миријево – целине Ж, Б и З

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице са 
припадајућом 
инфраструктуром

Степен изведених радова у %
1 29 25 45 0 10.000.000 10.000.000

07011315

Саобраћајнице на локацији  
Падина

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице и 
комунална инфраструктура Степен изведених радова у %

1 8 33 58 0 2.400 2.400

07011316

Улица Аласка у Земуну са 
мрежом канализације у  
улицама Цара Душана, 
Филипа Вишњића, 
Угриновачка

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена приступна 
саобраћајница са паркинзима 
и комуналном 
инфраструктуром

Степен изведених радова у %

1 72 27 0 0 2.400 2.400

07011317

Бициклистичке стазе
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене бициклистичке 
стазе у ул. Теодора Драјзера, 
у Вишњичкој улици, на Ади 
Циганлији, уз Патријарха 
Павла и на Новом Београду

Степен изведених радова у %

2 15 25 58 0 19.150.200 19.150.200

07011318

Приступна саобраћајница 
Дому здравља у Борчи

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена саобраћајница са 
инфраструктуром Степен изведених радова у %

30 70 0 0 0 46.665.500 46.665.500

07011319

Саобраћајница С7 - приступ 
трафо станици Радна зона 2

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена саобраћајница С7 
за приступ трафо станици у 
Радној зони 2

Степен изведених радова у %
1 86 13 0 0 39.750.368 39.750.368

07011321

Блок између улица 
Француске, Цара Душана, 
Тадеуша Коћушка и 
постојеће пруге на Дорћолу, 
Стари град

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђени саобраћајни 
објекти Степен изведених радова у %

1 99 0 0 0 41.357.600 41.357.600

07011322

Саобраћајна веза насеља 
Степа Степановић са 
улицом Војводе Степе

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена саобраћајна веза 
насеља Степа Степановић са 
улицом Војводе Степе

Степен изведених радова у %

5 95 0 0 0 22.780.000 22.780.000

07011323

Саобраћајнице на локацији 
Дедиње – Целина „Сењак“

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице на 
локацији Дедиње– Целина 
„Сењак“

Степен изведених радова у %
0 22 34 44 0 1.200 1.200

07011324

Саобраћајница у блоку 34 у 
Новом Београду

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена саобраћајница - 
Студентска улица у блоку 34 
у Новом Београду

Степен изведених радова у %
0 94 6 0 0 1.200 1.200

07011325
Голешка улица на Дедињу

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена Голешка улица Степен изведених радова у %
0 34 66 0 0 1.200 1.200

07011326

Опремање локација уз 
Кумодрашку улицу

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена саобраћајница - 
Улица 1 Степен изведених радова у %

8 92 0 0 0 1.200 1.200
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07011328

Саобраћајнице на локацији 
Дедиње -Целина 
„Топчидерско брдо“

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена саобраћајница на 
локацији Дедиње-целина 
"Топчидерско брдо"

Степен изведених радова у %
0 92 8 0 0 1.200 1.200

07011329

Саобраћајнице у насељу 
Остружница

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице у 
насељу Остружница у 
дужини од 265м

Степен изведених радова у %
100 0 0 19 0 1.920.275 1.920.275

07011330

Комплекс аутобуске и 
железничке станице у блоку 
42 у Новом Београду

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Измештање аутобуске 
станице Степен изведених радова у %

2 34 55 9 0 203.758.031 203.758.031

07011331

Опремање комплекса између 
Улица Тадеуша Кошћушког, 
Дунавске и Булевара војводе 
Бојовића

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице са 
комуналном 
инфраструктуром

Степен изведених радова у %

0 48 28 24 0 78.114.325 78.114.325

07011332

Саобраћајнице и 
инфраструктура у насељу 
Алтина I у Земуну

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња фекалне 
канализације насеља Алтина 
И

Степен изведених радова у %
24 66 0 0 0 1.299.057 1.299.057

07011334

Саобраћајница у насељу 
Сремчица

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена саобраћајница - 
Улица 41 Степен изведених радова у %

0 0 100 0 0 1.200 1.200

07011335

Аутобуско-тролејбуски 
терминус у Дунавској улици 
са тролејбуском контактном 
мрежом

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђен аутобуско-
тролејбуски терминус у 
Дунавској улици

Степен изведених радова у %

32 68 10 0 0 582.787.312 582.787.312

07011336

Карађорђева улица са 
уређењем припадајућег 
Савског кеја

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Реконструисана Карађорђева 
улица и уређен Савски кеј Степен изведених радова у %

55 45 0 0 0 347.154.246 347.154.246

07011337

Реконструкција централних 
тргова града Београда и 
парковских површина

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Уређени централни тргови 
града Београда и парковске 
површине

Степен изведених радова у %

40 5 7 48 0 153.556.873 153.556.873

07011338

Саобраћајнице на подручју 
привредне зоне аутопут у 
Новом Београду, Земуну и 
Сурчину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице на 
подручју привредне зоне 
аутопут у Новом Београду, 
Земуну и Сурчину

Степен изведених радова у %

10 12 20 58 0 131.377.333 131.377.333

07011340

Изградња недостајуће 
инфрастуктуре у блоку 16 на 
Новом Београду

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена саобраћајница са 
инфраструктуром Степен изведених радова у %

97 3 0 0 0 8.375.287 8.375.287

07011342

Саобраћајнице на подручју 
Регулационог плана блока 
између улица: П 
Срећковића, Супилове, В. 
Дугшевића и продужетка ул. 
Д. Лапчевића

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене приступне 
саобраћајницеи за стамбени 
блок

Степен изведених радова у %

20 80 0 0 0 42.000.000 42.000.000

07011343

Саобраћајнице на локацији 
Бежанијска коса - III МЗ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Завршено опремање и 
уређење земљишта у ИИИ 
МЗ

Степен изведених радова у %
0 100 0 0 0 20.997.380 20.997.380

07011344

Саобраћајнице са 
припадајућом 
инфраструктуром у Блоку 
65, Нови Београд

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Завршено опремање Блока 65 Степен изведених радова у %

57 43 0 0 0 5.745.760 5.745.760

07011345

Улица браће Баџак (Моме 
Стевановића), општина 
Младеновац

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Проширена и уређена улица 
Браће Баџак у Младеновцу Степен изведених радова у %

42 1 0 0 0 8.619.000 8.619.000

07011346

Саобраћајнице на локацији 
Бежанијска коса - II МЗ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице на 
локацији Бежанијска коса - 
ИИ МЗ

Степен изведених радова у %
90 10 0 0 0 3.967.339 3.967.339
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07011349

Саобраћајнице са 
припадајућом 
инфраструктуром за потребе 
изградње објеката за 
пресељење Лазаревац - 
насеље Кусадак

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице и 
комунална инфраструктура Степен изведених радова у %

1 32 27 40 0 187.690.232 187.690.232

07011350

Локације на потезу имеђу 
улица: Војводе Тозе, Рада 
Неимара и Грчића Миленка

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена и реконструисана 
канализација у постојећим 
саобраћајницама

Степен изведених радова у %

1 99 0 0 0 28.735.200 28.735.200

07011351

Опремање локације 
привредне зоне у Сурчину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене све саобраћајнице 
са инфраструктуром у 
граници Плана

Степен изведених радова у %

1 19 30 50 0 10.000.000 10.000.000

07011361
Сремска улица

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Уређење пешачке зоне Степен изведених радова у %
11 74 15 0 0 58.000.000 58.000.000

07011363

Опремање локација за 
изградњу предшколских 
установа

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња неопходне 
инфрастуктуре Степен изведених радова у %

0 25 32 43 0 37.000.000 37.000.000

07011364

Комунално опремање 
средствима правних и 
физичких лица локација која 
испуњавају формално 
правне и техничке услове за 
реализацију (ПДВ)

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња недостајуће 
инфраструктуре Степен изведених радова у %

60 16 12 12 0 60.000.000 60.000.000

07011365

Реализација јавних објеката 
и инфраструктуре 
донацијама Граду (ПДВ)

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Опремање локација 
додатним садржајима Степен изведених радова у %

25 33 42 0 0 40.000.000 40.000.000

07011366

Подручје ПДР централне 
зоне Обреновац

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња улица 
С33(коначно решење), С39 и 
Тамнавске улице

Степен изведених радова у %
0 12 41 47 0 1.200 1.200

07011367

Део насеља Карабурма - 
Подручје ПДР зона I и III

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња улице Нова ИИИ Степен изведених радова у %
0 35 65 0 0 1.200 1.200

07011369

Опремање локације основне 
школе у Лештанима

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђени обејкти 
канализационе мреже Степен изведених радова у %

1 91 8 0 0 7.202.800 7.202.800

07011374
Приступ депонији "Винча"

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена саобраћајница са 
припадајућом 
инфраструктуром

Степен изведених радова у %
0 2 30 68 0 65.000.000 65.000.000

07011376

Подручје ПДР "Пашина 
чесма"

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња саобраћајница и 
пратеће инфраструктуре Степен изведених радова у %

14 5 27 54 0 4.500.000 4.500.000

07011381

Саобраћајнице у Реснику - 
35. нова и 45. нова од улице 
Пашинац до Јужне 
саобраћајнице са 
инфраструктуним везама до 
реципијента

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Опремање насеља 
саобраћајном и комуналном 
инфраструктуром

Степен изведених радова у %

1 39 60 0 0 1.200 1.200

07011390
Локације уз Јужни Булевар

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена недостајућа 
инфрастуктура уз Јужни 
булевар

Степен изведених радова у %
14 34 52 0 0 1.642.000 1.642.000

07011392

Саобраћајница у делу радне 
зоне Сурчин-Добановци

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградњом саобраћајница 
омогућиће се приступ 
фабрици Нелт

Степен изведених радова у %
19 28 0 0 0 34.899.825 34.899.825

07011393

Опремање локације уз 
Гружанску улицу

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена недостајућа 
инфраструктура Степен изведених радова у %

0 100 0 0 0 400.000 400.000
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07011394

Уређење локације за потребе 
дома здравља Раковица

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђен паркинг Степен изведених радова у %
2 1 62 35 0 1.200 1.200

07011397

Саобраћајнице са 
инфраструктуром за 
реализацију усвојених 
акционих планова (Локација 
у Овчи, Београд на води и 
локације за доделу)

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Реконструкција 
саобраћајнице Степен изведених радова у %

52 48 0 0 0 7.168.200 7.168.200

07011398

Саобраћајнице на подручју 
ПДР између улица Радоја 
Дакића, Ж.Миладиновића и 
М. Бандића у Земуну

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена инфраструктура Степен изведених радова у %

88 12 0 0 0 3.598.800 3.598.800

07011399

Подручје градске подцелине 
Трошарина

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена саобраћајница Степен изведених радова у %
85 15 0 0 0 871.363 871.363

07011400

Опремање локације - 
саобраћајнице у центру 
Сурчина (С9 и С10 и др.)

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња приступних 
саобраћајница са 
припадајућом 
инфраструктуром - 
саобраћајнице С9 и С10 у 
центру сурчина

Степен изведених радова у %

0 1 50 30 0 1.200 1.200

07011401

Опремање локације уз 
Булевар краља Александра 
(Нова 1.1, Нова 3.3 и др.)

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице 
Нова 1-1 и Нова 3-3 са 
припадајућом 
инфраструктуром

Степен изведених радова у %

0 10 70 20 0 5.000.000 5.000.000

07011402

Опремање локација уз улицу 
Јакуба Кубуровића у Земуну

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице са 
припадајућом 
инфраструктуром

Степен изведених радова у %
0 8 18 8 0 5.000.000 5.000.000

07011405

Трамвајска пруга преко 
моста на Ади

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Трамвајска пруга преко 
моста на Ади Степен изведених радова у %

53 6 3 0 0 160.000.000 160.000.000

07011406

Денивелисани укрштај пруге 
Београд - Батајница - Шид 
(Суботица) и Булевара 
уметности на Новом 
Београду

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња саобраћајнице Степен изведених радова у %

11 85 4 0 0 176.972.160 176.972.160

07011407

Драгослава Срејовића од 
Богословије до Улице 
Јованке Радаковић у 
Миријеву

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња саобраћајнице Степен изведених радова у %

0 4 23 72 0 1.200 1.200

07011408

Пешачка пасарела - веза 
Великог степенишног 
прилаза и Савског кеја  са 
уређењем кеја

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Пешачка саобраћајница Степен изведених радова у %

48 10 0 0 0 26.000.000 26.000.000

07011409

Интермодални терминал у 
Батајници

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Обезбеђена недостајућа 
комунална инфраструктура Степен изведених радова у %

0 90 10 0 0 1.200 1.200

07011410

Опремање локације Старо 
сајмиште

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Обезбеђена недостајућа 
комунална инфраструктура Степен изведених радова у %

0 18 82 0 0 1.200 1.200

07011412

Опремање локације за 
Спортску халу у Барајеву

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена недостајућа 
инфраструктура Степен изведених радова у %

0 10 90 0 0 1.000.000 1.000.000

07011413

Измештање водовода у 
блоку 37 на Новом Београду

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена недостајућа 
инфраструктура Степен изведених радова у %

90 10 0 0 0 1.273.012 1.273.012

07011416

Блок између улица 
Далматинска, Старине 
Новака

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња недостајуће 
инфраструктуре Степен изведених радова у %

85 15 0 0 0 1.885.675 1.885.675
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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 2 2 1 0 4.424.236.910 545.415.090 4.969.652.000

Проценат корисника 
финансијске подршке и подршке 
у натури у односу на укупан број 
корисника социјалне и дечје 
заштите 60 59 58 0

Проценат корисника локалних 
социјалних услуга у односу на 
укупан број корисника 
социјалне и дечје заштите

26 27 28 0

 Унапређење квалитета 
услуга социјалне заштите

Удео корисника лиценцираних 
услуга у укупном броју 
корисника услуга

100 100 100 0

Број услуга финансираних из 
буџета града које пружају 
лиценциране организације 
цивилног друштва 3 3 3 0

Број услуга финансираних из 
буџета града које пружају 
лиценцирани пружаоци услуга 
јавног сектора 9 9 9 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 1 1 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 2 2 0

09010001
Једнократне помоћи и други 
облици помоћи

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ

 Унапређење заштите 
сиромашних

Број корисника једнократне 
новчане помоћи 1.290 1.250 1.200 1.200 15.130.000 0 15.130.000

Број грађана - корисника других 
мера материјалне подршке (нпр. 
набавка огрева и сл.)

125 122 120 115

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) 450 450 450 450 102.700.000 0 102.700.000
Број једнородитељских 
породица које су оствариле 
право на новчану помоћ 1.400 1.350 1.300 1.300

Број породица 3,4,5 шесторки и 
дуплих близанаца које су 
оствариле право на новчану 
помоћ 91 94 96 95

09010001
Једнократне помоћи и други 
облици помоћи

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ

 Унапређење заштите 
сиромашних

Брoj збринутих пoрoдицa ИРЛ и 
избeглицa 25 25 25 25 1.775.292.511 513.377.490 2.288.670.001

Број грађана који добијају 
новчане накнаде и помоћ у 
натури у складу са Одлуком о 
социјалној заштити 12.000 11.800 11.600 11.500

Број корисника једнократних и 
интервентних новчаних помоћи

13.000 12.600 12.200 12.000
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Број грађана - корисника 
субвенција комуналних услуга

60.000 59.000 58.000 55.000

Број корисника старијих од 65 
година који су остварили право 
на једнократну новчану помоћ

796 796 796 790

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

93 78 73 68 26.892.000 0 26.892.000

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

126 122 118 116 89.318.000 9.160.000 98.478.000
Број корисника услуге смештаја 
у Центру за заштиту одојчади, 
деце и омладине 65 65 65 65

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 600 580 560 540 101.972.866 0 101.972.866

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

250 245 240 230 99.767.000 400.000 100.167.000

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

10 12 12 12 20.000.000 0 20.000.000

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

50 55 60 60 85.700.000 0 85.700.000
 Интеграција жена и 
мушкараца ОСИ у друштвене 
токове

Број активних чланова 
удружења-жене

3.550 3.550 3.550 3.550
Број активних чланова 
удружења-мушкарци 3.401 3.401 3.401 3.401

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

150 200 250 250 13.545.500 0 13.545.500

09010006

Подршка деци и породици 
са децом

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ

 Унапређење популационе 
политике

Број породиља којима је 
пружена материјална подршка

18.000 18.500 19.000 19.000 1.338.785.308 13.967.600 1.352.752.908
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 Унапређење услуга 
социјалне заштите за децу и 
породицу

Број корисника усуге лични 
пратилац детета

400 440 480 500
Број корисника услуге Дневног 
боравка за децу и младе са 
сметњама у развоју 620 630 660 700

09010008

Подршка особама са 
инвалидитетом

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ

 Обезбеђивање услуга 
социјалне заштите за старије 
и ,, одрасле са 
инвалидитетом,,,,,, ,,

Број корисника услуге 
персонална асистенција

70 80 90 90 726.768.725 8.400.000 735.168.725

Број корисника услуге превоза 
особа са инвалидитетом

220 230 240 250
Број корисника услуге помоћ у 
кући 2.600 2.700 2.800 3.000

09010500

Административна подршка 
пројектима социјалне и 
дечје заштите

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 обезбеђивање пројектно-
техничке документације

Број израђених пројектно-
техничких документација

1 0 0 0 0 110.000 110.000

09011002
Студентске стипендије

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ И 
ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

 Побољшање социјално-
економских услова живота 
студената

Број студената којима је 
пружена економска подршка

125 125 140 145 25.000.000 0 25.000.000

09011005

Испитивање и отклањање 
недостатака - Објекат 
"Предах плус"

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

100 90 100 0 3.365.000 0 3.365.000
 Извршење планиране 
динамике израде техничке 
документације

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 40 90 100 0

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

65 0 0 0 4.257.408.260 770.153.808 5.027.562.068

Проценат грађевинског 
земљишта потпуно опремљеног 
комуналном инфраструктуром

50 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 0 0 0 8.000.000 0 8.000.000
Усвојен генерални 
урбанистички план 0 0 0 0
Број усвојених планова 44 60 60 60

 Ефикасно администрирање 
захтева за издавање 
грађевинских дозвола 
(ефикасно издавање 
грађевинских дозвола)

Проценат издатих грађевинских 
дозвола у односу на број 
поднесених захтева изражено у 
процентима

40 45 50 55

Просечно потребно време за 
издавање грађевинских дозвола 
(у данима, од дана када је 
поднета комплетна 
документација) 5 5 5 5

11010001

Просторно и урбанистичко 
планирање

СЛУЖБА ГЛАВНОГ 
УРБАНИСТЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА

 Повећање покривености 
урбанистичком 
документацијом

Проценат покривености 
територије планском 
документацијом 0 40 50 70 31.800.000 0 31.800.000

Проценат планираних јавних 
садржаја, дечјих установа и 
уређених зелених површина за 
одмор и игру деце 0 3 5 7

11010003

Управљање грађевинским 
земљиштем

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Стављање у функцију 
грађевинског земљишта

Број локација комунално 
опремљеног земљишта

100 29 33 107 2.745.493.260 425.063.800 3.170.557.060
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11010003

Управљање грађевинским 
земљиштем

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИМОВИНСКE И 
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 Стављање у функцију 
грађевинског земљишта

Број локација комунално 
опремљеног земљишта

100 95 15 14 0 65.000.000 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

91 70 70 70 1.421.000.000 0 1.421.000.000

 Праћење одржавања 
стамбених зграда и 
спречавање настанка 
штетних последица.

Број представки које се односе 
на одржавање стамбених зграда

150 300 300 300

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

199 8.000 3.000 3.000 50.000.000 0 50.000.000
Број постављених табли са 
кућним бројевима 2.792 40.000 10.000 10.000
Број недостајућих и оштећених 
табли 98 200 100 100

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

0 100 0 0 0 2.000 2.000

11011018

Изградња стамбеног 
комплекса социјалног 
становања у насељу Овча

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације 2.фазе Динамички план

0 0 100 0 114.000 128.241.528 128.355.528

11011035
Поправимо заједно

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Побољшање и очување 
стамбеног фонда града

Број стамбених зграда на којима 
су радови изведени

13 3 0 0 1.001.000 0 1.001.000

11011037

Изградња обј, Ц1, Западно 
од др Ивана Рибара

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

0 0 0 0 0 6.550.000 6.550.000

11011300

Уређење парка у насељу 
Алтина II

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Степен изведених радова у %
1 99 0 0 0 25.660.000 25.660.000

11011301

Гробље у Батајници и 
Угриновцима

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена гробља у 
Батајници и Угриновцима Степен изведених радова у %

1 13 35 51 0 2.400 2.400

11011302

Гробље "Калуђерица"
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Реализација дела плана 
детаљне регулације за 
комплекс гробља насеља 
Калуђерица

Степен изведених радова у %

41 58 0 0 0 50.530.480 50.530.480

11011303

Гробље за кућне љубимце у 
блоку 51

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђене саобраћајнице и 
комунална инфраструктура Степен изведених радова у %

1 59 20 20 0 1.200 1.200

11011304

Уређење јавних, слободних 
и зелених површина на 
територији града Београда

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Уређене површине Степен изведених радова у %

2 66 32 0 0 45.001.200 45.001.200

11011306
Гробље "Бежанијска коса"

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Стављање у употребу 
Сабирне капеле на 
Бежанијском гробљу

Степен изведених радова у %
0 100 0 0 0 22.400.000 22.400.000
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11011307

Изградња објеката за 
подручја обухваћена 
акционим плановима 
расељавања и програмима 
пресељења

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња станова Степен изведених радова у %

0 1 8 3 0 1.000.000 1.000.000

11011308

Изградња станова за потребе 
уређивања грађевинсог 
земљишта и објеката од 
посебног значаја за град 
Београд (сoцијални станови 
и сл.)

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња станова Степен изведених радова у %

0 0 0 1 0 1.200 1.200

11011309

Реконструкција кућа, 
станова, пословног простора 
и других објеката

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња станова Степен изведених радова у %

0 70 30 0 0 700.000 700.000

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 0 0 0 8.641.789.500 2.253.625.231 10.895.414.731

Укупна количина потрошене 
електричне енергије (годишње)

0 0 0 0

 Адекватан квалитет 
пружених услуга уз 
рационално спровођење 
даљинског грејања

Просечна цена грејања по 
утрошеној топлотној енергији

0 0 0 0

Однос произведене и 
испоручене топлотне енергије

0 0 0 0

Проценат корисника код којих 
се обрачун врши по утрошеној 
топлотној енергији

0 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

0 0 0 0

Број м2 површина јавне намене 
где се одржава чистоћа у односу 
на укупан број м2 јавне намене

0 0 0 0

Број м2 територије покривен 
услугом зоохигијене у односу на 
укупан број м2 територије

0 0 0 0

 Повећање покривености 
корисника и територије 
квалитетним услугама 
водоснабдевања

Проценат домаћинстава 
обухваћених услугом у односу 
на укупан број домаћинстава

0 0 0 0
Број насељeних места 
обухваћених услугама у односу 
на укупан број насеља 0 0 0 0

Број неисправних узорака воде у 
односу на укупан број 
анализираних узорака (физичко-
хемијских и микробиолошких

0 0 0 0
 Рационално снабдевање 
водом за пиће

Специфична потрошња воде 
(литар/становник/дан) 0 0 0 0
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Степен физичких губитака у 
мрежи (%) 0 0 0 0
Цена воде по м3 0 0 0 0

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 30.000 40.000 40.000 42.000 2.417.055.000 1.225.974.000 3.643.029.000

11020002

Одржавање јавних зелених 
површина

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Адекватан квалитет 
пружених услуга урежења и 
одржавања јавних зелених 
површина

Динамика уређења јавних 
зелених површина

100 100 100 100 3.087.000.000 0 3.087.000.000

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

17.068 18.553 18.924 19.568 2.065.542.000 452.400.000 2.517.942.000

Покривеност територије 
услугама одржавања чистоће 
јавних површина за прање у м2

15.428 15.401 15.647 16.024

 Одржавање квалитета воде и 
објеката купалишта у складу 
са прописима за јавна 
купалишта

Оцена квалитета купалишта од 
надлежних органа

100 100 100 100

11020003

Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Обезбеђивање услова за 
коришћење воде на јавним 
површинама кроз јавне 
фонтане и чесме

Број јавних фонтана и чесми у 
систему одржавања

233 234 239 240 211.551.000 0 211.551.000

11020004
Зоохигијена

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Унапређење заштите од 
заразних и других болести 
које преносе животиње

Број ухваћених и збринутих 
напуштених животиња -паса и 
мачака 0 5.000 4.680 4.680 518.377.500 0 518.377.500
Висина накнаде штете за уједе 
паса и мачака луталица 70.000.000 5.000 4.680 4.680 0 0 0

11020004

Зоохигијена
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

 Обезбеђивање услова за 
задовољење других 
комуналних потреба грађања

Третиране површине за 
сузбијање глодара и инсеката на 
јавним површинама

0 369.740 0 0 160.300.000 0 160.300.000

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

54 56 59 61 500.000 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 4 4 4 60.002.000 0 60.002.000

 Ефикасно и рационално 
спровођење водоснабдевања

Губици у производњи и 
дистрибуцији воде (технички и 
комерцијални губици) 31 31 30 30

11020500

Водоводна инфраструктура 
опремање грађевинског 
земљишта

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Стављање у функцију 
водоводне инфраструктуре

Број изграђених објеката 
водоводне инфраструктуре

0 10 12 14 0 54.000.280 54.000.280

11021034
Набавка и уградња јарбола 
са заставама

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Изврсење планиране 
динамике реализације Динамички план

20 100 0 0 56.662.000 270.786.000 327.448.000

11021035

Изградња фонтана на 
јавним површинама на 
територији 10 градских 
општина

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Повећање броја јавних 
фонтана

Број јавних фонтана у Програму 
редовног одржавања

42 43 48 0 50.000.000 0 50.000.000

11021036

Изградња фонтане на 
кружном току на Ади 
Циганлији

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Задовољни посетиоци Аде Проценат задовољних 
посетилаца Аде

0 50 51 55 14.800.000 0 14.800.000
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11021300

Магистрални цевовод 
Барајево - Бељина - 
Араповац

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђен магистрални 
цевовод Барајево - Бељина - 
Араповац

Степен изведених радова у %
42 58 0 0 0 39.488.564 39.488.564

11021301

Цевовод дуж Ваљевског 
пута у Обреновцу

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђен цевовод дуж 
Ваљевског пута у Обреновцу Степен изведених радова у %

90 10 0 0 0 18.693.377 18.693.377

11021302

Водоводна мрежа у насељу 
Грмовац

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена водоводна мрежа 
у насељу Грмовац Степен изведених радова у %

12 88 0 0 0 2.400 2.400

11021303

Реконструкција водоводне 
мреже ф300 у господар 
Јевремовој улици

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Реконструисана водоводна 
мрежа ф300 у господар 
Јевремовој улици

Степен изведених радова у %

0 89 11 0 0 800.000 800.000

11021304

Водоводна мрежа у 
насељима Арнајево и 
Рожанци, општина Барајево

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена водоводна мрежа 
у насељима Арнајево и 
Рожанци, општина Барајево

Степен изведених радова у %

76 22 0 0 0 10.720.632 10.720.632

11021305

Водовод у улици Алфреда 
Нобела

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђен водовод у улици 
Алфреда Нобела Степен изведених радова у %

90 10 0 0 0 6.988.914 6.988.914

11021306

ППВ и водоводна мрежа у 
насељу Умчари

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђен ППВ и водоводна 
мрежа у насељу Умчари Степен изведених радова у %

37 63 0 0 0 76.370.000 76.370.000

11021307

Реконструкција водоводне 
мреже у насељу Ледине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена и реконструисана 
водоводна мрежа Степен изведених радова у %

10 90 0 0 0 46.642.440 46.642.440

11021308

Примарни цевовод ф250 у 
Сопоту, од Живановић 
резервоара до центра Сопота

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђен примарни цевовод 
ф250 у Сопоту, од 
Живановић резервоара до 
центра Сопота

Степен изведених радова у %

90 10 0 0 0 7.708.800 7.708.800

11021311

Резевоари (Брђански крај, 
Врапчије брдо и Дубрава), 
општина Барајево

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња резервоара Степен изведених радова у %
1 35 15 49 0 40.000.000 40.000.000

11021314

Бунари на изворишту 
Брестовица МЗ Шепшин и 
Кораћица, општина 
Младеновац

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња бунара Степен изведених радова у %

5 95 0 0 0 500.000 500.000

11021315

Водоводна мрежа у насељу 
Угриновци

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена планирана 
водоводна мрежа Степен изведених радова у %

1 99 0 0 0 1.200 1.200

11021319

Водоводна мрежа у насељу 
Ритопек

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изградња резервоара са 
црпном станицом и 
хидрофорским постројењем

Степен изведених радова у %

0 22 34 44 0 1.200 1.200

11021321

Водоводна мрежа у насељу 
Кључ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Решавање проблема 
водоснабдевања Степен изведених радова у %

20 80 0 0 0 1.200 1.200

11021325

Омишка улица на 
територији општине 
Вождовац

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Изграђена водоводна мрежа Степен изведених радова у %
98 2 0 0 0 46.224 46.224

11021326

Реконструкција бунара на 
изворишту Вић баре - 
Обреновац

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Побољшање квалитета 
водоснабдевања насеља у 
Обреновцу

Степен изведених радова у %
0 0 20 60 0 2.500.000 2.500.000

1201

Програм 13 - Развој 
културе и 
информисања 1201

Програм 13 - Развој културе 
и информисања  Подстицање развоја културе Број установа културе чији је 

оснивач град Београд
30 31 31 0 3.617.873.880 1.307.530.000 4.925.403.880

Број реализованих програма на 
1000 становника који доприносе 
остваривању општег интереса у 
култури 1.430 1.500 1.500 0

Укупан број чланова удружења 
грађана из области културе

215 220 220 0
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 Остваривање јавног интереса 
из обласи информисања

Број сати произведених и 
емитованих ТВ и радио садржаја 
који доприносе остварењу 
општег интереса 0 0 0 0

12010001

Функционисање локалних 
установа културе

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
БЕОГРАД

 Број запослених у 
установама културе у односу 
на укупан број запослених у 
органима града Београд

Број запослених у установама 
културе у односу на укупан број 
запослених у органима града 
Београда

1.300 1.300 1.300 1.300 2.137.397.036 450.394.200 2.587.791.236

 Одрживо финансирање 
делатности тридесет установа 
културе

Учешће сопствених прихода у 
укупним средствима у 
финансирању делатности 
установе 100 100 100 150

12010002

Јачање културне продукције 
и уметничког стваралаштва

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КУЛТУРУ

 Унапређење разноврсности 
културе понуде

Број програма и пројеката 
удружења грађана подржаних од 
стране града 305 400 500 600 178.592.000 200.000.000 378.592.000

Број програма и пројеката 
подржаних од стране града 
намењеним остељивим 
друштвеним групама 600 700 700 800

12010002

Јачање културне продукције 
и уметничког стваралаштва

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
БЕОГРАД

 Повећање учешће грађана у 
културној продукцији и 
уметничком стваралаштву

Број грађана који су учествовали 
у програмима културне 
продукције уметничког 
стваралаштва 2.679 3.500 3.500 4.000 459.971.964 287.955.800 747.927.764

Број грађана из осетљивих група 
који су учествовали у 
програмима културне 
продукције 1.400 1.500 1.500 1.700

12010003

Унапређење система 
очувања и представљања 
културно-историјског 
наслеђа

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ И 
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 Очување и заштита 
културног наслеђа

Број пројеката за очување и 
заштиту културног наслеђа

18 25 25 25 313.000.000 0 313.000.000

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

40 35 35 35 170.500.000 50.000.000 220.500.000
Број различитих тематских 
типова програма за боље 
информисање 11 10 10 11

 Повећана понуда 
квалитетних медијских 
садржаја усмерених ка 
побољшању положаја и 
равноправности друштва

Програмски садржаји усмерени 
ка равноправности жена

3 3 3 3

Програмски садржаји усмерени 
ка равноправности мушкараца

3 3 1 1

12010500

Административна подршка 
пројектима културе

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 обезбеђивање пројектно-
техничке документације

Број израђених пројектно-
техничких документација

2 4 1 0 12.010.000 62.066.000 74.076.000

 успешно спроведен конкурс Добијено Идејно решење
1 0 0 0

12011001
Манифестације УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

БЕОГРАД

 Унапређење презентације и 
иностраног уметничког 
стваралаштва

Број посетилаца манифестације
160.000 160.000 165.000 170.000 261.244.000 101.150.000 362.394.000

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

100 0 0 0 2.168.600 0 2.168.600

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

100 100 0 0 55.965.000 10.346.000 66.311.000
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Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности /

пројекта
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Вредност у текућој 
години                                                     

2020

Вредност у наредној 
години                            

2021
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години                                         

2022 
План извор 01 Средства из осталих 

извора Укупна средства

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

100 0 0 0
 извршење планиране 
динамике израде техничке 
документације

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 0 100 0 0

12011016

Реконструкција Централне 
куле на Старом сајмишту

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике израде техничке 
документације

Испуњење рокова израде 
техничке документације 
изражено у процентима 1 100 0 0 9.477.280 0 9.477.280

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 1 100 0 0 11.878.000 0 11.878.000

12011030

Југословенско драмско 
позориште-капитално 
одржавање објекта

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
диманике реализације Динамички план

0 100 0 0 3.660.000 91.708.000 95.368.000

12011031

Реконструкција, санација и 
адаптација дела објекта у 
улици Савска 9

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

0 1 100 0 2.010.000 53.910.000 55.920.000

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 0 0 0 1.012.690.000 216.700.000 1.229.390.000
Број чланова спортских 
организација и удружења 0 0 0 0
Број жена чланова спортских 
организација и удружења 0 0 0 0

Број спроведених акција, 
програма и пројеката који 
подржавају активно и 
рекреативно бављење спортом

0 0 0 0

 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 0 0 0

Број институција и организација 
са којима је остварено 
партнерство путем споразума о 
сарадњи 0 0 0 0
Регистрован број волонтера 0 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

170 200 220 230 607.361.545 161.000.000 768.361.545

Број годишњих програма 
спортских организација 
финансираних од стране 
града/општине 230 235 240 250

 Повећан број рекреативних 
активности  ,,

Број програма којима се 
реализују активности из 
рекреативног спорта 5 5 7 10
Број програма за вежбање 
старих особа и особа са 
инвалидитетом 2 2 3 5

 Повећан број жена у спорту
Број спортских клубова који 
имају регистроване 
спортисткиње 0 80 90 100
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Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности /

пројекта

Назив програмске 
активности/пројекта

Назив буџетског 
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Вредност у базној 
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години                                                     

2020

Вредност у наредној 
години                            
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Вредност у наредној 
години                                         

2022 
План извор 01 Средства из осталих 

извора Укупна средства

Број спортских стручњака - жена
0 50 50 50

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 13 13 13 108.078.455 0 108.078.455
Број деце укључен у спортске 
активности у односу на укупан 
број школске деце 25 20.000 22.000 25.000

 Максимална могућа 
доступност постојећих 
спортских објеката 
предшколском, школском и 
рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури,, ,, 
,,

Број промотивних спортско-
рекреативних дана

0 35 40 40

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 150 150 160 160 141.180.000 4.000.000 145.180.000
Број спортских организација 
које користе услуге установе из 
области спорта 150 155 155 165

13010005

Спровођење омладинске 
политике

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

 Подршка активном 
укључивању младих у 
различите друштвене 
активности

Број понуђених програмских 
садржаја

189 206 218 234 75.000.000 0 75.000.000

Број младих корисника услуга 
мера омладинске политике

4.700 4.961 5.018 5.134

13010005

Спровођење омладинске 
политике

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
МЛАДЕ

 Подршка активном 
укључивању младих у 
различите друштвене 
активности

 Број корисника услуга КЗМ

5.700 5.800 5.900 6.000 57.970.000 0 57.970.000

Број организованих активности 
и финансираних пројеката КЗМ

170 180 190 200

 Унапређена запошљивост 
младих

Број младих који је прошао 
обуку за омладинско 
предузетништво 700 750 780 800
Проценат младих који се 
одлучио да искористи обуку 
омладинског предузетништва 15 20 25 30

 Побољшано информисање 
младих

Број вести и информација 
пружених кроз канале 
информисања КЗМ-а(веб сајт, 
фејсбук страница, твитер, 
мејлинг листа..) 1.000 1.000 1.100 1.200

13010500

Административна подршка 
пројектима спорта

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 обезбеђивање пројектно-
техничке документације

Број израђених пројектно-
техничких документација

1 0 1 0 20.000 51.700.000 51.720.000

 успешно спроведен конкурс Добијено Идејно решење
1 0 0 0

13011015

Друштвена одговорност 
младих

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
МЛАДЕ

 Унапређење безбедносне 
културе младих

Број младих који су прошли 
обуку кроз кампање које 
допроносе освешћењу 
безбедносне кутуре младих 320 330 340 350 1.480.000 0 1.480.000

 Креирање и унапређење 
програма неформалног 
образовања прилагођених и 
доступних особама са 
инвалидитетом

Број младих особа са 
инвалидитетом који користи 
програме неформалног 
образовања

60 65 70 75
Број младих особа са 
инвалидитетом који учествује у 
креирању програма 15 20 25 30
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извора Укупна средства

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

3 4 5 6 600.000 0 600.000
 Број младих који су успешно 
завршили обуку 150 170 180 200

13011020
БГ пракса и фондација КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 

МЛАДЕ

 Унапређени капацитети и 
развијени програми стручне 
праксе за младе

Број пријављених практиканата
320 330 350 360 21.000.000 0 21.000.000

Број практикатната који 
обављају праксу 300 300 350 360
Број институција у којима се 
обавља стручна пракса 45 45 50 52
Број жена практиканата на 
пројекту БГ Пракса 160 165 170 180
Број мушкараца практиканата на 
пројекту БГ Пракса 160 165 170 180

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 0 0 0 117.970.000 6.000.000 123.970.000

Број евидентираних 
незапослених лица на 
евиденцији НСЗ (разврстаних по 
полу и старости) 0 0 0 0

 Отварање нових предузећа и 
предузетничких радњи на 
територији Града/општине

Број отворених / број затворених 
предузећа

0 0 0 0
Број отворених/затворених 
предузетничких радњи 0 0 0 0

Број предузетника/предузетница 
по становнику у граду/општини 
у односу на просек РС

0 0 0 0
Број предузетничких радњи 
активних након прве две године 
од оснивања; 0 0 0 0

15010001
Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ

 Развој манифестација из 
области привреде Број полазника

70 65 70 75 82.970.000 6.000.000 88.970.000

Број посетилаца манифестације
6.000 5.500 6.000 6.500

15010002
Мере активне политике 
запошљавања

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ

 Подстицај града/општине за 
развој предузетништва. Број новозапослених лица

115 180 180 180 35.000.000 0 35.000.000
Број новоотворених привредних 
субјеката 70 70 70 70

 Унапређење равноправности 
између полова

Број подржаних жена 
предузетница

0 13 15 17

1502
Програм 04 - Развој 
туризма 1502

Програм 04 - Развој туризма  Повећање прихода од 
туризма

Проценат повећања броја 
ноћења 0 0 0 0 701.261.122 76.770.000 778.031.122
Проценат повећања укупног 
броја гостију 0 0 0 0
Пораст прихода од боравишне 
таксе 20.000.000 0 0 0

 Повећање смештајних 
капацитета туристичке 
понуде

Проценат пораста 
регистрованих пружалаца услуга 
ноћења у граду/општини

0 0 0 0
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2022 
План извор 01 Средства из осталих 

извора Укупна средства

Број новорегистрованих кревета
0 0 0 0

15020001

Управљање развојем 
туризма

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРИВРЕДУ

 Промоција категоризованог 
смештаја

Број регистрованих пружаоца 
услуга смештаја (физичка и 
правна лица) - приватни 
смештај 650 750 810 860 33.000.000 20.000.000 53.000.000
Број категоризованих соба, 
апартмана, кућа и сеоских 
домаћинства 1.400 1.600 1.800 2.000
Број кревета у објектима 
категоризованог приватног 
смештаја 3.500 3.900 4.100 4.300

 Повећање броја 
манифестација и конгреса у 
Београду

Број организованих 
манифестација

15 17 19 23
Приходи од боравишне таксе 308.700.000 371.000.000 398.000.000 400.000.000
Број конгреса 10 12 14 16

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

1.602 750 810 860 106.705.000 0 106.705.000

Број уређених и на адекватан 
начин обележених (туристичка 
сигнализација) туристичких 
локалитета у граду/општини

50 55 60 65
Број категоризованих соба, 
апартмана, кућа и сеоских 
домаћинства 1.400 1.600 1.800 2.000

 Повећање препознатљивости 
туристичке понуде 
града/општине на циљна 
тржишта

Број учешћа ТОБ-а на сајмовима

22 25 27 29
Износ буџета за промоцију 
Града 75.881.980 83.500.000 92.000.000 101.200.000

 Стварање партнерства и 
сарадње са окружењем

Број туристичких организација 
из региона са којима се сарађује

20 25 28 30
Број пропагандног материјала 
дистрибуиран инфо центрима 
ТОС-а 350.000 370.000 390.000 410.000

15020002

Промоција туристичке 
понуде

УСТАНОВА ИЗ 
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

 Повећање информисаности о 
туристичкој понуди 
града/општине на Интернету 
и друштвеним медијима

Број посетилаца веб сајта

1.200.000 71.500 78.650 86.515 135.355.000 0 135.355.000

 Број различитих друштвених 
мрежа на којима ТО има налог, 
ажурираност web портала, 
садржај преведен минимум на 
један страни језик

10 4 5 6

Укупан број чланова/пратилаца 
на друштвеним мрежама

70.000 56.000 61.000 68.000

 Адекватна промоција 
туристичке понуде 
града/општине на циљаним 
тржиштима

Број догађаја који промовишу 
туристичку понуду у 
иностранству на којима 
учествује ТО града/општине

60 65 70 75
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активности/пројекта

Назив буџетског 
корисника Циљ Индикатор

Вредност у базној 
години                                   

2019

Вредност у текућој 
години                                                     

2020

Вредност у наредној 
години                            

2021

Вредност у наредној 
години                                         

2022 
План извор 01 Средства из осталих 

извора Укупна средства

Број одржаних промотивних 
акција са туристичким 
организацијама из региона са 
којима се сарађује 40 42 45 47

 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

350.000 370.000 390.000 410.000

Број пропагандног материјала 
дистрибуиран у инфо центрима 
суседних градова и општина

100.000 110.000 150.000 170.000

Број одржаних промотивних 
акција са туристичким 
организацијама из региона са 
којима се сарађује 40 42 45 47

15021006
Изградња гондоле у 
Београду

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ 0 0 0 0 420.050.000 10.000 420.060.000

15021007

Изградња објекта јавне 
намене у оквиру платоа 
Славија

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

100 0 0 0 6.141.122 0 6.141.122

15021008

Јавно градско купатило са 
минералном водом Стара 
бања у Обреновцу

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

1 100 0 0 10.000 56.760.000 56.770.000

1801

Програм 12 - 
Здравствена заштита

1801

Програм 12 - Здравствена 
заштита

 Унапређење здравља 
становништва

Покривеност становништва 
примарном здравственом 
заштитом 0 0 0 0 1.294.696.628 399.823.040 1.694.519.668

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

98 98 98 98 265.550.000 0 265.550.000

18010002
Мртвозорство СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ЗДРАВСТВО 0 0 0 0 23.000.000 0 23.000.000

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

100 100 100 100 200.950.000 50.000.000 250.950.000

18011006

Изградња објекта 
здравствене станице 
Угриновци, Дом здравља 
Земун

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

0 100 0 0 24.285.628 264.010.000 288.295.628

18011008

Изградња новог крила 
објекта Дома здравља 
Обреновац

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

80 100 0 0 451.000 28.881.200 29.332.200

18011010

Изградња објекта 
здравствене станице у Борчи 
ДЗ Палилула

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Изврсење планиране 
динамике реализације Динамички план

0 100 0 0 780.450.000 37.351.840 817.801.840

18011017

Реконструкција, санација и 
адаптација здравствене 
станице у Ковачевцу

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

1 100 0 0 10.000 19.580.000 19.590.000

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 0 0 0 16.515.872.249 1.487.764.722 18.003.636.971
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Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности /

пројекта

Назив програмске 
активности/пројекта

Назив буџетског 
корисника Циљ Индикатор

Вредност у базној 
години                                   

2019

Вредност у текућој 
години                                                     

2020

Вредност у наредној 
години                            

2021

Вредност у наредној 
години                                         

2022 
План извор 01 Средства из осталих 

извора Укупна средства

Проценат уписане деце у односу 
на број укупно пријављене деце

0 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 0 0 0

Проценат објеката који су 
прилагодили простор за децу са 
инвалидитетом у односу на 
укупан број објеката ПУ 0 0 0 0

Проценат Рома који похађају 
предшколски програм у односу 
на укупан број ромске деце

0 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 95 94 94 2.547.730.100 300.000.000 2.847.730.100

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 98 96 94 13.539.241.549 1.146.334.722 14.685.576.271

Учешће средстава буџета који се 
издваја за инвестиције и 
инвестиционо одржавање 
предшколским установама у 
односу на стварне потребе 
изражено у процентима 5 74 74 72
Процент деце ослобођене од 
пуне цене услуге у односу на 
укупан број деце 100 100 100 100

20010500

Административна подршка 
пројектима предшколског 
васпитања и образовања

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 обезбеђивање пројектно-
техничке документације

Број израђених пројектно-
техничких документација

1 1 0 0 625.000 9.030.000 9.655.000

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 30 100 0 0 18.009.600 0 18.009.600

20011018

Завршетак изградње објекта 
КДУ у насељу Алтина

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

100 0 0 0 0 130.800 130.800

20011020

Адаптација објекта старе 
школе за потребе ПУ 
"Сурчин", ГО Сурчин

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

1 100 0 0 24.000 32.269.200 32.293.200

20011025

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

0 1 100 0 242.000 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.

8 8 0 0 410.000.000 0 410.000.000

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 0 0 0 4.022.385.007 850.836.000 4.873.221.007
Стопа прекида основног 
образовања (разложено према 
полу) 0 0 0 0
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Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности /

пројекта

Назив програмске 
активности/пројекта

Назив буџетског 
корисника Циљ Индикатор
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години                                   

2019

Вредност у текућој 
години                                                     
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Вредност у наредној 
години                            
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Вредност у наредној 
години                                         

2022 
План извор 01 Средства из осталих 

извора Укупна средства

 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 0 0 0

Број објеката који су 
прилагодили простор за децу са 
инвалидитетом у односу на 
укупан број објеката основних 
школа 0 0 0 0

 Унапређен квалитет 
основног образовања

Просечан број поена на 
матурском испиту 
(математика/српски/ општи 0 0 0 0
Проценат ученика који је 
учествовао на републичким 
такмичењима 0 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

85 80 80 75 3.998.124.507 500.000.000 4.498.124.507

Проценат буџета који се издваја 
за текуће и инвестиционо 
одржавање објеката основних 
школа у односу на стварне 
потребе 2 2 2 2

Проценат буџета који се издваја 
за набавку опреме за основне 
школе у односу на стварне 
потребе изражено у процентима

4 3 3 3

20020500

Административна подршка 
пројектима основног 
васпитања и образовања

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 обезбеђивање пројектно-
техничке документације

Број израђених пројектно-
техничких документација

1 1 0 0 24.000 1.440.000 1.464.000

 успешно спроведен конкурс Добијено Идејно решење
1 0 0 0 0 0 0

20021006

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

1 50 100 0 2.174.500 160.400.000 162.574.500

20021011

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

90 100 0 0 20.000 306.000 326.000

20021017

Доградња фискултурне сале 
и реконструкција ОШ 
Стеван Сремац, Добановци

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

1 100 0 0 1.101.000 150.000.000 151.101.000

20021018

Изградња фискултурне сале 
у комплексу ОШ 
"Карађорђе", Вука Караџића, 
Чукарица

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планиране 
динамике реализације Динамички план

60 100 0 0 8.030.000 38.690.000 46.720.000

20021019

Увођење грејних 
инсталација у ОШ "Вук 
Караџић" и ОШ "Доситеј 
Обрадовић"

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планирне 
диманике реализације Динамички план

0 100 0 0 11.910.000 0 11.910.000
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Програм Назив програма

Шифра 
Програмске 
активности /

пројекта
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План извор 01 Средства из осталих 

извора Укупна средства

20021020

Реконструкција и адаптација 
ОШ "Војислав Вока Савић" 
Лазаревац

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ

 Извршење планирне 
диманике реализације Динамички план

0 100 0 0 1.001.000 0 1.001.000

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 0 0 0 2.653.752.844 0 2.653.752.844
Стопа прекида средњег 
образовања (разложено према 
полу) 0 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 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 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

93 81 82 82 2.653.752.844 0 2.653.752.844

Проценат буџета који се издваја 
за текуће и инвестиционо 
одржавање објеката средњих 
школа у односу на стварне 
потребе 5 13 8 10

Проценат буџета који се издваја 
за набавку опреме за средње 
школе у односу на стварне 
потребе 3 2 2 3

2101

Програм 16 - 
Политички систем 
локалне самоуправе 2101

Програм 16 - Политички 
систем локалне самоуправе

0 0 0 0 133.685.210 1.644.790 135.330.000

21010001
Функционисање скупштине СКУПШТИНА ГРАДА

0 0 0 0 55.500.000 0 55.500.000

21010002
Функционисање извршних 
органа

ГРАДОНАЧЕЛНИК И 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 0 0 0 0 78.185.210 1.644.790 79.830.000

UKUPNO 0 0 0 0 98.873.972.630 29.699.977.171 128.573.949.801
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