ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ
ГРАДА БЕОГРАДА
2020. ГОДИНА

БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА ПЕРИОД ОД 1994. ДО 2020. ГОДИНЕ
БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА
1994. ГОДИНЕ ИЗНОСИО ЈЕ

360.273.309

ДИНАРА

БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА
2000. ГОДИНЕ ИЗНОСИО ЈЕ

5.348.590.587

ДИНАРА

БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА

2013. ГОДИНЕ ИЗНОСИО ЈЕ

88.475.703.838

ДИНАРА

БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА
2020. ГОДИНЕ ИЗНОСИ РЕКОРДНИХ

143.022.896.488

ДИНАРА
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

припрема буџет града којим се утврђује
план прихода, примања, расхода и
издатака града за буџетску, односно
календарску годину. То значи да овај
документ представља предвиђање колико
ће се новца од грађана и привреде
прикупити у току једне године и на који
начин ће се тај новац трошити. Из градског
буџета се током године плаћају све обавезе
локалне самоуправе.

БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

БУЏЕТА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

ГРАД

ОПШТИНЕ

УКУПНО

112.049.385.133

13.024.778.187

125.074.163.320

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА

7.277.534.175

6.480.000

7.284.014.175

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

1.185.969.100

160.949.000

1.346.918.100

СРЕДСТВА ПРЕНЕТА
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

8.061.061.393

1.256.739.500

9.317.800.893

128.573.949.801

14.448.946.687

143.022.896.488

УКУПНО СРЕДСТАВА

ДИНАР

ДИНАРА

ДИНАРА

У БУЏЕТ СЕ СЛИВАЈУ ПРИХОДИ

из којих се подмирују те обавезе.
Локална управа спроводи градску политику,
а главна полуга те политике и развоја је
управо буџет Града. Приликом дефинисања
овог, за Град Београд најважнијег документа,
руководимо се законским оквиром и
прописима, стратешким приоритетима
развоја и другим елементима.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ

Секретаријат за инвестиције ће у 2020. години
издвојити 6.182.464.088,92 динара за реализацију
капиталних пројеката, од чега за пројекте
високоградње 2.987.100.848,51 динар, а за пројекте у
области нискоградње 3.195.363.240,41 динар.
СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС У ОВЧИ
- 250 СТАНОВА, ФИНАНСИРАЊЕ
ЈУП-КИРС / ГРАД

ВИСОКО
Г РА Д Њ А

ИЗГРАДЊА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ
У БОРЧИ, ГО ПАЛИЛУЛА
ИЗГРАДЊА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ
У УГРИНОВЦИМА, ГО ЗЕМУН

У области високоградње, радови ће обухватити
изградњу, доградњу, реконструкцију и адаптацију
више од 15 објеката. Изградња подразумева
стамбени комплекс у Овчи од 250 станова (површине
23.310,00m2), две здравствене станице, у Борчи и
Угриновцима, две фискултурне сале при основним
школама, у Остружници и Добановцима.
ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ - ЦАРА ДУШАНА

У 2020. ГОДИНИ
ИЗВОДИЋЕ СЕ
РАДОВИ НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ
И АДАПТАЦИЈИ
ПРЕКО
11.000,00m2
ОБЈЕКАТА
КУЛТУРЕ,
ЗДРАВСТВА,
ПРЕДШКОЛСКИХ
ОБЈЕКАТА И
ОСНОВНИХ
ШКОЛА.

4

РЕКОНСТРУКЦИЈА
УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША

НИСКО
Г РА Д Њ А

УРЕЂЕЊЕ И ПОПЛОЧАВАЊЕ
ОТВОРЕНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ГЛАВНЕ УЛИЦЕ У ЗЕМУНУ
РЕКОНСТРУКЦИЈА
УЛИЦЕ ТАДЕУША КОШЋУШКА

У области нискоградње изводиће се радови на
реконструкцији четири улице, од којих је најзначајнији
завршетак радова на потезу Краљице Марије – Цара
Душана и почетак радова на реконструкцији Улице кнеза
Милоша.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
САОБРАЋАЈ

НОВИ СЕМАФОРИ ЗА БРЖИ САОБРАЋАЈ

Нови систем упрaвљaњa сaoбрaћajeм биће на
322 бeoгрaдскe рaскрсницe: овај систем ће смањити
саобраћајне гужве од 10 до 15 одсто, дужинa стajaњa
или прoлaзa сaoбрaћaja oдрeђивaће се компјутерски
нa oснoву густинe сaoбрaћaja и тaкo крeирaти „зeлeне
тaлaсе”.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у
2020. години планира усвајање пројеката за локације
од значаја за Београд:
n План детаљне регулације
за ново насеље Овча, ГО Палилула;
n План детаљне регулације стамбеног насеља
уз гробље Лешће, ГО Палилула;
n План детаљне регулације ширег
подручја уз Клиничко-болнички центар
„Бежанијска коса”, ГО Земун;

СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ
ПОСЛОВЕ

n План детаљне регулације
насеља Роспи ћуприја, ГО Палилула
n План генералне регулације за изградњу
објеката и водова система даљинског грејања
у Београду - II фаза, I етапа - дистрибутивна
топловодна мрежа од Паштровићеве и Кировљеве
улице до Топлане ТО Баново брдо са комплексом
Топлане ТО Баново брдо;
n План детаљне регулације за изградњу
дистрибутивног полиетиленског гасовода, од
постојеће гасне мерно-регулационе станице (МРС)
„Карабурма центар” до топлане „Вишњичка бања”;
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЈАВНИ ПРЕВОЗ

У 2019. години, први пут након неколико година
возни парк јавног градског предузећа добио је чак
244 нова возила и то 174 марке HIGER и 70 марке BMC. У
2020. години наставља се тренд набавке нових возила
за потребе ЈКП ГСП „Београд” и то 100 зглобних дизел
аутобуса и 40 соло тролејбуса: 10 зглобних и 30 соло
тролејбуса, као и 10 електроаутобуса.

Планира се израда пројекта јавно-приватног
партнерства и студије изводљивости за увођење
речног превоза, с обзиром на то да је Београд град
који лежи на две реке.
Пројекат за израду модела зa претварање
постојећих у „паметна” стајалишта за јавни линијски
превоз путника, уградњом соларних панела на
аутобуским стајалиштима, који би служили за напајање
информативних табли за путнике, за осветљење
стајалишта, прикључке за пуњаче мобилних телефона
(android/iphone).
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n За суфинансирање школског спорта биће
издвојено 56 милиона динара. Спортска
такмичења организују се на 17 градских
општина, у 175 основних и 75 средњих школа.
n За суфинансирање бесплатних програма за
зимски и летњи распуст биће издвојена 52
милиона динара.

СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ

n Биће издвојено 29 милиона динара за
суфинансирање бесплатних омладинских
програма за време пролећног, летњег и зимског
распуста за ученике београдских основних и
средњих школа, узраста од 15 до 19 година.
n У 2020. години, у плану је и израда пројектне
документације за доградњу и реконструкцију
СРЦ „Милан Гале Мушкатировић”.

СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

n За програм контроле квалитета чинилаца
животне средине (вода, ваздух, земљиште, бука,
УВ, радиоактивност) издвојено је 105.829.237,00
динара.
n За реализацију пројеката из области животне
средине (бука, ваздух, климатске промене,
управљање отпадом) опредељено је око
60.000.000,00 динара.
n За пошумљавање града планирано је
40.000.000,00 динара.
n За уклањање дивљих депонија издвојено је
10.000.000,00 динара.
n За подизање капацитета система у управљању
комуналним отпадом (примарна селекција и
рециклажа) опредељено је 525.000.000,00 динара.
n За сузбијање штетних организама на територији
Београда (комарци; крпељи и глодари) планирано
је 240.000.000,00 динара.
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЗДРАВСТВО

НАСТАВЉА СЕ
ФИНАНСИРАЊЕ
ПОСТУПАКА
ВАНТЕЛЕСНЕ
ОПЛОДЊЕ
У ЧЕТВРТОМ
ПОКУШАЈУ
ЗА ПАРОВЕ СА
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА.

Наставља се редовно и квалитетно одржавање
објеката здравствених установа, набавка неопходне
медицинске и друге опреме и пројектноинвестициони циклус за шест нових објеката у
Београду:
n Здравствена станица Винча,
n Изградња новог крила ДЗ Обреновац,
n Здравствена станица Камендол,
n Здравствена станица Пударци,
n Здравствена станица Батајница и
n Здравствена станица Угриновци.
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Програми контроле утицаја животне средине
и штетних организама на здравље: амброзија као
здравствени ризик – мониторинг и сузбијање штетних
организама на територији Београда.

Секретаријат за културу у оквиру програма јачања
културне продукције и уметничког стваралаштва, као
и очувања, представљања и унапређења програма у
области културе, финансира програме 30 установа
културе и 12 манифестација чији је оснивач Град Београд.
n Наставак пројекта реконструкције са доградњом и
пренаменом објекта у Ресавској 40б у Музеј града
Београда.

СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА КУЛТУРУ

n Реконструкција са доградњом Позоришта „Бошко Буха”.
n Изградња Градске галерије на Косанчићевом венцу.
n Доградња ЈДП - Театар Бојан Ступица.
n Доградњу објекта Историјског архива Београда.
n Реконструкција и адаптација Музеја афричке уметности.
n Реконструкција, санација и адаптација Београдског
драмског позоришта.
n Пројекат капиталног одржавања Југословенског
драмског позоришта-сцена „Љуба Тадић”.
n Планирано је и извођење радова на реконструкцији и
доградњи Омладинског позоришта „Дадов”.
n У последњој фази реконструкције Савског трга
планирана је монтажа споменика Стефану Немањи.
n У плану је и подизање споменика Васку Попи,
краљу Александру Првом, Милану Младеновићу,
Мири Траиловић, Јовану Ћирилову и Јернеју Копитару,
као и скулптуре Олге Јеврић.
Током 2020. у плану су и:
n Радови на доградњи, реконструкцији, адаптацији и
ревитализацији југоисточног бедема Горњег града
Београдске тврђаве и формирање визиторског центра –
комплекса Сахат капије и Барокне капије;
n Извођење радова санације и реконструкције пешачких
стаза на Комплексу;
n Извођење радова рестаурације капије Карла VI на
Доњем граду Београдске тврђаве;
n Израда пројекта за извођење инсталација за пројекат
рестаурације и конзервације Зиндан капиje;
n Израда техничке документације за недостајућу
инфраструктуру на подручју Комплекса Београдске
тврђаве и парка Калемегдан.

9

СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ

НОВО ПРАВО
КОЈЕ ОСТВАРУЈУ
ПОРОДИЉЕ КОЈЕ СУ
РОДИЛЕ ДРУГО ДЕТЕ,
И ТО ИЗНОС
ОД 10.000 ДИНАРА.
ОВИМ ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНО
ДА СВАКА ПОРОДИЉА
СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА БЕОГРАДА, ЗА
ДРУГОРОЂЕНО ДЕТЕ
МОЖЕ ДА ОСТВАРИ
УКУПНО 20.000
ДИНАРА.

Планирано је повећање броја корисника услуге
личног пратиоца детета са тренутних 450 корисника
на 500 корисника до краја 2020. године.
Планирано је повећање броја корисника услуге
персоналне асистенције на 75 корисника до краја
2020. године.

Помоћ у кући деци са сметњама у развоју са
процењеним I степеном подршке у складу са
прописаним стандардима за пружање услуга
социјалне заштите, основношколског и предшколског
узраста, која су укључена у васпитно-образовни
процес у кућним условима, у складу с прописима који
регулишу област образовања и васпитања. Увођење
ове услуге истовремено омогућава породици да
настави непосредно старање о детету, а да уједно
добије потребну друштвену подршку како би то
старање трајало што дуже и било квалитетније.
Планирано је да почетком године почне пружање
услуге за 30 корисника, а да се број корисника услуге
до краја 2020. године повећа на 60.

Планирана су средства за завршетак радова
на адаптацији кровова и уградњи инсталација на
објектима које користе општинска одељења Градског
центра за социјални рад на Звездари и Чукарици.
Планирана су средства за израду пројеката за
грађевинску дозволу за изградњу и пратеће трошкове
за одељење Градског центра за социјални рад и
Дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју
у општини Барајево.
Планирана је и израда идејног решења за изградњу
Дневног боравка за децу и омладину ометену у
развоју у Земуну.
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У протеклих пет година отворено је 10 клубова за
старе. У 2020. години планирано је отварање клубова
за стара лица у Миријеву и Бањици.

Планирано 17 нових вртића, а ове године Град
креће са изградњом четири за које је у овој години
обезбеђено 410.000.000,00 динара:
n Изградња комбиноване дечије установе
у III МЗ Бежанијска коса;
n Изградња комбиноване дечије установе
у улици Новоградска;
n Изградња комбиноване дечије установе
у Обреновцу;
n Изградња комбиноване дечије установе
у улици Милоја Закића.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ И
ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

Најважније планиране инвестиције:
n Пројекат реконструкције Девете гимназије;
n Пројекат реконструкције Спортске гимназије;
n Реконструкција вртића „Петлић” у Раковици;
n Реконструкција ОП „Илија Гарашанин” у Гроцкој;
n Реконструкција ОШ „Раде Драинац” у Борчи;
n Реконструкција ОШ „Раде Кончар” у Земуну;
n Реконструкција ОШ „Бановић Страхиња” на
Чукарици;
n Реконструкција Машинске школе у Раковици;
n Санација и адаптација Дванаесте гимназије;
n Пројекат реконструкције ОШ „Ратко Митровић”
на Новом Београду;
n Пројекат реконструкције ОШ „Владо Обрадовић
Камени” на Новом Београду;
n Пројекат реконструкције фискултурне сале
Гимназије у Младеновцу;
n Пројекат за изградњу вртића у Сурчину, Јаково.
Функционисање школа и вртића:
n Наставак субвенционисаног боравка око 20.000
деце у приватним вртићима;
n Стипендије за ђаке и студенте;
n Поклони за ученике генрације основних и
средњих школа;
n Превоз и исхрана деце са сметњама у развоју.
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СОЛАРНИ KОЛЕКТОРИ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ
САНИТАРНЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЕНЕРГЕТИКУ

С циљем уштеде електричне енергије за потребе
загревања потрошне топле воде у објектима у јавној
својини града Београда.

ИЗРАДА ЕНЕРГЕТСКЕ ТИПОЛОГИЈЕ ЗГРАДА
СА СПЕЦИФИЧНОСТИМА ПО ОПШТИНАМА

Категоризација стамбених зграда према
карактеристикама које омогућују процену тренутног
стања њихове енергетске ефикасности и могућности
унапређења.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ
ЧЕТИРИ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
БЕОГРАДА
ИЗРАДА ПРОГРАМА И ПЛАНА
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

12

Програм енергетске ефикасности је плански
документ који је првенствено посвећен избору и
дефинисању оптималних мера којима ће се остварити
задати циљ уштеде енергије, односно начинима
финансирања и реализације ових мера.

n За доделу средстава за подршку развоју
предузетништва за куповину једног или више
основних средстава (машине или опреме) издвојено је
20.000.000,00 динара.
n За промоцију предузетништва и запошљавања
опредељено је 20.000.000,00 динара.
n За реализацију програма доделе субвенција за
запошљавање, за запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих на новоотвореним
радним местима и за спровођење програма стручне
праксе који се спроводе у сарадњи са Националном
службом за запошљавање опредељено је 15.000.000,00
динара.
n За подстицаје у пољопривреди издвојено је
240.000.000,00 динара.
n Обезбеђено је 30.000.000,00 динара за суфинансирање
дела трошкова за организацију конгреса,
манифестација, едукација у области туризма,
изложби, као и за унапређење програма коришћењем
информационих технологија у туризму.
n Један од основних циљева промоције Београда у
2020. години биће унапређење позиције Београда као
атрактивне туристичке и пословне дестинације.
n Град ће у сарадњи са Туристичком организацијом
Београда, Народним музејoм Србије, Музејом
примењене уметности, музејом Николе Тесле и другим
културно-историјским установама Београда увести City
pass картице, које ће Београђанима и гостима Београда
омогућити да са попустом од 10% до 15% посећују
знаменитости града Београда.
n Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
на основу конкурса из 2018. године одобрило је Граду
Београду 144.996.000,00 динара за изградњу пет
плутајућих објеката – понтона и једно међународно
пристаниште у Земуну.
n Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
на основу конкурса из 2018. године одобрило је Граду
Београду 20.000.000,00 динара за уређење језера Ресник.
Коначни циљ је да језеро постане важна туристичка
дестинација коју ће посећивати велики број домаћих
и страних туриста. У првој фази радова планирана је
изградња одморишта и паркинг простора, док ће у другој
фази на средини језера бити постављен понтон.

СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ПРИВРЕДУ

ХОТЕЛИ

2014. год. - 63
2019. год. - 112

РЕГИСТРОВАНИ
ПРИВАТНИ
СМЕШТАЈ

2014. год. - 364
2019. год. - 1.713
2018. ГОДИНЕ
БЕОГРАД ЈЕ
ПОСЕТИЛО
УКУПНО

1.160.582

ТУРИСТА ШТО ЈЕ
12% ВИШЕ НЕГО
ПРОШЛЕ ГОДИНЕ.
ОД ТОГА ЈЕ
БИЛО 188.640
(10% ВИШЕ)
ДОМАЋИХ
ТУРИСТА И

971.942

ИНОСТРАНИХ
(13% ВИШЕ).
ДО НОВЕМБРА
2019. БЕОГРАД
ЈЕ ПОСЕТИЛО
УКУПНО

1.056.742

ТУРИСТА ШТО ЈЕ
7% ВИШЕ НЕГО У
ИСТОМ ПЕРИОДУ
ПРОШЛЕ ГОДИНЕ.

13

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА КОМУНАЛНЕ
И СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ

У 2020. години планирана су 2.995.175.663 динара
за изградњу канализационе мреже и објеката на 11
локација, чија се реализација планира у наредне три
године. Изградња мреже канализације: делови насеља
Јајинци и Кумодраж на Вождовцу, у старом језгру Земуна,
у насељима Уровци и Кртинска у Обреновцу, у насељима
Ресник, Миљаковац и Сунчани брег у Раковици, у насељу
Међулужје у Младеновцу. Изградња канализационе
црпне станице „Крњача 2” и ретензије Р2 у привредној
зони уз ауто-пут у Новом Београду.

ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

У 2020. години планирано је 304.465.231,00 динар за
изградњу водоводне мреже и објеката на 15 локација,
чија се реализација планира у наредне три године.
Изградња водоводне мреже у насељима Угриновци,
Ритопек, Шангај, Сланци и Брајковац.
Изградња објеката водоводне инфраструктуре
резервоари „Брђански крај”, „Врапче брдо” и
„Дубрава”, изградња бунара у насељу Шепшин у
Младеновцу и ППВ у насељу Умчари.
Планирана је реконструкција 45km водоводне
мреже, реконструкција канализационе мреже,
ревитализација постојећих бунара, изградња и
реконструкција објеката на локацији „Макиш”,
изградња црпне станице Врачар и санација ППОВ Гај у
Барајево.

САОБРАЋАЈНИЦЕ

У 2020. години планирано је 4.321.686.298,00
динара за изградњу и реконструкцију преко 90
саобраћајница чија се реализација планира у
наредне три године.
Завршетак радова на 14
саобраћајница.
Изградња једног дела
спољне магистралне
тангенте преко садашње
Улице Саве Машковића,
наставак изградње
Булевара патријарха
Павла, изградња
приступних путева
железничкој
станици
14

„Београд-Центар”, реализација дела Плана
детаљне регулације централне зоне Обреновац
и Плана детаљне регулације Бело поље у
Обреновцу, реконструкција Карађорђеве улице
од Великог степеништа до Бранковог моста, са
уређењем Савског кеја од Бранковог моста до
краја Бетон хале, Аласке улице у Земуну.

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА
ФАСАДА

Планирани су радови на ревитализацији
и реконструкцији фасада на око 70 зграда,
површине око 31.000m2, у вредности од
1.420.000.000,00 динара у улицама: Цара
Душана, Цара Уроша, Цара Лазара, Чика
Љубиној, Добрачиној, Господар Јевремовој, Господар Јовановој,
Грачаничкој, Краља Петра, Обилићевом венцу, Париској,
Страхињића бана, Топличином венцу, Васе Чарапића, Вишњићевој,
Змаја од Ноћаја...

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У оквиру Програма одржавања јавних зелених површина, ЈКП
,,Зеленило-Београд” за 2020. годину планирани су радови на 45
локација на десет градских општина у вредности од 638.676.317,12
динара.
Најобимнији радови биће изведени: у парку ,,Лепи изглед”
код Мостарске петље, на скверу Војводе Бојовића, у Железнику
у Улици Стјепана Ступањца, у Улици Љубомира Ивковића Шуце
и на Канаревом брду, планиран је и наставак радова уређења
шеталишта ,,Лазаро Карденас”.

ЗООХИГИЈЕНА

Наставља се реализација Програма делатности зоохигијене
коју спроводи ЈКП „Ветерина Београд”. Програм се односи
на хватање и збрињавање невласничких животиња на
територији града Београда, а за ове активности обезбеђено је
479.000.000,00 динара.
Планирано је и стављање у функцију још једног прихватилишта
за псе на територији ГО Обреновац, чиме ће се број градских
прихватилишта за псе повећати на шест.
За изградњу гробља за кућне љубимце у Блоку 51, у 2019. години
закључена су два уговора у вези са израдом урбанистичког
пројекта и техничке документације укупне вредности од
6.420.000,00 динара. Завршетак техничке документације и
прибављање грађевинске дозволе планирани су у 2020. години,
док се сама реализација пројекта планира у 2021/2022. години.
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ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА - 2020. ГОДИНА
Oснoвнe идeje у крeирaњу буџeтa зa 2020. билe су
рaвнoмeрнoст, конкретност и учeшћe грaђaнa, a у њeгoвoj
рeaлизaциjи бићe пoштoвaњe плaнирaнoг и стрoгa кoнтрoлa.
Oтвoрeнoст, дoступнoст и увaжaвaњe aргумeнтoвaних
прeдлoгa грaђaнa учинили су дa најважнији финансијски акт
будe рeзултaт тимскoг приступa.
Билo дa je рeч o рaзвojним прojeктимa или o прojeктимa
вeзaним зa лoкaлну зajeдницу у нaшeм грaду, остварујемо
важну повезаност сa грaђaнимa за коју верујемо да ће
у будућности бити још већа. Од више хиљада прeдлoгa
Беогрaђaнa, нeкoликo стoтинa пoстaлo је дeo буџeтa, али у
највећем броју показало се да делимо иста уверења јер су се
подударили планови града и њихове сугестије.
Буџeт je нa истoриjскoм мaксимуму, a тo кoнкрeтнo знaчи
дa нaм je, кao никaда дo сaдa, дaтa шaнсa дa изгрaдимo,
обновимо, субвенционишемо, финансијски подржимо и
запoчнeмo oнe пројекте којима Београд деценијама стреми,
jeднaкo кao и дa пoмoгнeмo нajвeћeм брojу грaђaнa.
Као локална самоуправа, Град Београд је заједница свих
нас. Заједно градимо, чувамо и волимо Београд.

