ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ И ПЛАН РАДА ЗА
2019. ГОДИНУ

Београд, фебруар 2019. године

СЕКРЕТАРИЈАТИ
1. Секретаријат за управу,
2. Секретаријат за финансије,
3. Секретаријат за јавне приходе,
4. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
5. Секретаријат за комуналне и стамбене послове,
6. Секретаријат за имовинске и правне послове,
7. Секретаријат за привреду,
8. Секретаријат за енергетику,
9. Секретаријат за саобраћај,
10. Секретаријат за јавни превоз,
11. Секретаријат за заштиту животне средине,
12. Секретаријат за инспекцијске послове,
13. Секретаријат за социјалну заштиту,
14. Секретаријат за здравство,
15. Секретаријат за образовање и дечју заштиту,
16. Секретаријат за културу,
17. Секретаријат за спорт и омладину,
18. Секретаријат за послове легализације објеката,
19. Секретаријат за инвестиције,
20. Секретаријат за послове комуналне полиције,
21. Секретаријат за скупштинске послове и прописе,
22. Секретаријат за информисање,
23. Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима,
24. Секретаријат за опште послове,
25. Секретаријат за послове начелника Градске управе.

ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
26. Кабинет градоначелника,
27. Кабинет председника Скупштине града.
Прилог:
Годишњи извештај овлашћеног лица за поступање по захтевима за приступ информацијама од
јавног значаја;
 Годишњи извештај овлашћеног лица за пријем информација и вођење поступка у вези са
унутрашњим узбуњивањем;
 Годишњи извештај овлашћеног лица за обављање послова пријема и поступања по захтевима за
заштиту од злостављања и сексуалног узнемиравања на раду и у вези са радом.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УПРАВУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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I ПОДАЦИ О СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УПРАВУ
1. Организациона структура
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2. Број систематизованих радних места, број попуњених, број ангажованих извршилаца по
основу уговора
Систематизација радних места у Секретаријату за управу, утврђена је Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и
контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и
Канцеларији за младе, који је донело Градско веће града Београда, бр. 110-680/17-ГВ од 11. маја 2017.
године, 110-1725/17-ГВ од 31. октобра 2017. године, 110-107/18-ГВ од 02.02.2018. године, 110-314/18-ГВ од
25.04.2018. године, 110-626/18-ГВ од 27.06.2018. године, 110-973/18-ГВ од 44.10.2018. године и 1101193/18-ГВ од 07.12.2018. године.
За обављање послова у Секретаријату, Правилником је систематизовано укупно 225 радних места, и
то:
- 2 службеника на положају,
- 223 извршилачких радних места.
Број попуњених радних места службеника на положају је 2, а број попуњених извршилачких радних
места је 188.
У Секретаријату је ангажовано 17 извршилаца по основу уговора о повременим и привременим
пословима.

3. Образовна структура запослених
Образовна структура запослених (укључујући и службенике на положају):
Стручна спрема

Број систематизованих извршилаца
на свим радним местима

Висока

Број запослених на
неодређено време

119

91

Виша

28

27

Средња

78

72

/

/

225

190

Нижа
Укупно

4. Кратак приказ промена у напред наведеним параметрима у извештајном периоду
У извештајном периоду: радни однос је престао за 7 запослених због испуњења услова за старосну
пензију; три запослена су распоређена у Секретаријат из других организационих јединица Градске управе,
а на основу спроведеног конкурса за пријем у радни однос - примљена су четири извршиоца која су
распоређена на радна места заменика матичара.

II ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
Решењем Секретаријата за управу, XI-01 број 131-191/2017 од 25.08.2017. године, усвојена је Мапа
пословних процеса Секретаријата за управу (верзија 3 - Сектора за другостепени управни поступак из
надлежности Градског већа, Сектора за лична стања, вођење матичних књига и изборна права и Сектора за
управну инспекцију и верзија 5 - Сектора за аналитику, нормативу и финансијске послове и Сектора
статистике).

СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКУ, НОРМАТИВУ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
У Сектору се обављају изворни послови и то: развојни, аналитички, нормативни и финансијски
послови.
1. Припрема нацрта Одлуке о градској управи
У извештајном периоду, Одељење за аналитику и нормативу припремило је четири нацрта одлуке о
изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда, који су усвојени од стране Градског већа и
упућени Скупштини града Београда у форми предлога.
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Скупштина града Београда је усвојила предлоге ових одлука о изменама и допунама Одлуке о
градској управи града Београда и исти су објављени у „Службеном листу града Београда“, бр. 92/18, 103/18,
109/18 и 199/18.
2. Анализа извештаја о раду организационих јединица Градске управе и обједињавање истих у
електронску књигу
У извештајном периоду, Одељење за аналитику и нормативу сачинило је:
 електронску књигу: Извештај о раду Градске управе за 2017. годину са планом рада за 2018 годину
и нацрт коментара извештаја за начелника Градске управе;
 електронску књигу: Извештај о раду Градске управе за период 01.01.2018.-30.06.2018. године и
нацрт коментара извештаја за начелника Градске управе;
Годишњи извештај за 2017. годину са Планом рада за 2018. годину и полугодишњи извештај за 2018.
годину о раду Градске управе града Београда, први пут су сачињени применом јединствене методологије
извештавања, а у складу са мерама и активностима одређеним Стратегијом развоја града Београда
(„Службени лист града Београда“, бр. 47/17 и 55/17 – испр.) и исти су усвојени Закључком Градског већа
града Београда, број: 020-148/18-ГБ од 02.03.2018. године односно Закључком Градског већа града
Београда, број: 020-851/-18-ГБ од 23.08.2018.
3. Припрема финансијског плана (ФП) Секретаријата за управу
Одељење за финансијске послове и послове јавних набавки је у току 2018. године радило на
припреми финансијског плана за две Одлуке о Ребалансу буџета града Београда као и у прирпеми
финансијског плана за израду Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину.
Осим наведених, у Сектору су се обављали и следећи пословни процеси:
4. Вођење евиденције поверених послова у Градској управи и израда јединственог извештаја о
реализацији тих послова за органе града
5. Рационализација структуре ГУГБ и поједностављивање административних процедура коришћењем
савремених метода и технологија
6. Послови хармонизације метода рада Градске управе са локалним управама држава чланица
Европске уније
7. Утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења система Градске управе
8. Аналитички послови из домена заштите података о личности и слободног приступа информацијама
од јавног значаја
9. Израда дела обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској
управи града Београда Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску
инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе – којим је уређена
организација и систематизација послова у Секретаријату за управу
10. Израда решења о годишњим одморима запослених у Секретаријату
11. Праћење свих прописа који се примењују на локалном нивоу
12. Унапређење нормативне делатности у Градској управи – друга фаза
13. Попис свих редовних извештаја које сачињавају организационе јединице Градске управе
14. Израда и спровођење јединствене методологије извештавања
15. Припрема Предлога програма, пројеката и активности за вишегодишње финансирање
Секретаријата за управу
16. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава
17. Припрема захтева и решења о преносу средстава принудне наплате
18. Припрема тромесечног плана прихода и примања и извршења финансијског плана Секретаријата
за управу
19. Припрема и измена месечних квота Секретаријата за управу
20. Измена Финансијског плана Секретаријата за управу обезбеђењем средстава из текуће буџетске
резерве (ТБР)
21. Измена Финансијског плана Секретаријата за управу – промене апропријација
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22. Повећање Финансијског плана Секретаријата за управу за износ остварене донације или
наменског трансфера
23. Припрема финансијских извештаја Секретаријата за управу
24. Пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО) Секретаријата за управу
25. Припрема дописа за повлачење транше домаћег и иностраног зајма/кредита Секретаријата за
управу
26. Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се Закон о
јавним набавкама (ЗЈН) не примењује
27. Спровођење поступака јавних набавки
28. Спровођење набавки на које се Зaкон о јавним набавкама (ЗЈН) не примењује
29. Извршење уговора о јавним набавкама
30. Израда тромесечних извештаја о набавкама

СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКОГ
ВЕЋА
У Сектору за другостепени управни поступак из надлежности Градског већа обављају се изворни
послови, и то: управно-надзорни и управни послови који се односе на спровођење другостепеног управног
поступка из надлежности Градског већа града Београда (у даљем тексту: Градско веће) и израђују предлози
решења и закључака по жалбама изјављеним против првостепених аката Градске управе, у складу Одлуком
о Градској управи града Београда, у следећим областима: легализације објеката, урбанизма, саобраћаја,
буџетске инспекције, инспекцијских послова, образовања и дечје заштите, социјалне заштите.
1. Поступак по жалби
Циљ овог пословног процеса је израда предлога одлуке за Градско већа града Београда
УКУПНО ПРИМЉЕНО
ЖАЛБИ

ОБЛАСТ
СЗ ЈАВНИ ПРЕВОЗ-ТАКСИ
3444
СЗ САОБРАЋАЈ
344
СЗ. ИНСПЕК. ПОСЛОВЕ
355
СЗ УРБАНИЗАМ И ГРАЂ. ПОСЛОВЕ
350
СЗ СОЦ. ЗАШТИТУ
553.2-553.3-553.4-553.21-553.31
СЗ ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛ. ОБЈЕКАТА
351
СЗ ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
603-606-611
НАЛЕПНИЦЕ-ПАРКИРАЊЕ
586
САОБРАЋАЈ-РЕКЛАМЕ
34419-34418
САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
347
СЗ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ
418-433-434-436-439-4333-4334-463
СЗ ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
360.2
БЕСПРАВНО УСЕЉЕЊЕ
360.1

63

64

5

4

98

95

31

37

35

36

151

140

53

47

9

9

/

1

4

3

111

7

УКУПНО РЕШЕНО

276 (од тога 99 из 2018.
године)

21

22

144

128

УКУПНО ПРИМЉЕНО
ЖАЛБИ

ОБЛАСТ
РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА
360
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПРЕПИСКА
031
УКУПНО

УКУПНО РЕШЕНО

22

18

84

83

831

963

2. Поступак по тужби
УКУПНО
ДАТ
ПРИМЉЕНО ОДГОВОР
ТУЖБИ
НА ТУЖБУ
203

202

ПРЕСУДА
ТУЖБА
УСВОЈЕНА

ТУЖБА
ОДБИЈЕНА

82

188

ПОСТУПАК
ТУЖБА
ОБУСТАВЉ
ОДБАЧЕНА
ЕН
8
12

УРАЂЕНИ
ДОПИСИ

УРАЂЕНИ
ПРЕДЛОЗИ
РЕШЕЊА ЗА
ГВ

1537

725

3. Поступак по одлуци Управног суда
4. Поступак израде извештаја, одговора и других аката у другостепеном управном поступку
У складу са планом рада за 2018. годину предузете су активности и мере за праћење усклађивања
посебних закона којима су уређена поједина питања управног поступка у појединим управним областима
са одредбама Законa о општем управном поступку, а следећи активности Координационог тела Владе
Републике Србије, које наставља рад на процени усклађености одредаба посебних закона са Законом о
општем управном посутпку, утврђивањем обавезе и обима усклађивања посебних закона са Законом о
општем управном поступку и након 1. јуна 2018. године.
Решењем начелника Градске управе града Београда у 2018. години образована је радна група за
израду нацрта Одлуке о такси превозу на територији града Београда у чијем раду је учествовао један виши
саветник - начелник одељења из Сектора за вођење другостепеног управног поступка из надлежности
Градског већа.

СЕКТОР ЗА ЛИЧНА СТАЊА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА
У Сектору за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, обављају се изворни
послови града - стручни и административни послови за органе који спроводе изборе за одборнике у
Скупштини града Београда и послови државне управе које је Република поверила граду у области вођења
матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига.
Послови Сектора организовани су у дванаест пословних процеса:
1. Обављање стручних и административних послова за Градску изборну комисију у поступку избора
за одборнике Скупштине града Београда и поступку спровођења градског референдума.
У извештајном периоду спроведени су избори за одборнике Скупштине града Београда, одржани
4.3.2018. године и поновљени на четири бирачка места 18.3.2018. године. Укупно је одржано 49 седница
Градске изборне комисије. Донето је 2698 решења, израђено је 197 одговора на жалбу, донето 36 Одлука
неопходних за спровођење избора и 49 Записника о раду Градске изборне комисије. Укупно је издато 138
Уверења за одборнике Скупштине града Београда.
2. Поступци уписа чињенице рођења, венчања и смрти у матичну књигу рођених венчаних и умрлих
У Одељењима одн. Одсецима Сектора за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна
права извршено је: 23812 основних уписа у МКР, 23889 основних уписа у МКУ и 9778 основних уписа у
МКВ, у 2018. години.
3. Поступци по захтевима странака за исправке, допуне и промене у матичним књигама
У извештајном периоду примљено је укупно 4480 предмета, решено 4215, нерешено 265 предмета.
4. Поступци уписа чињенице рођења, венчања и смрти у матичне књиге за лица из бивших република
СФРЈ и лица држављана РС из иностранства
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У одељењима одн. Одсецима Сектора за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна
права извршено је: 23.584 уписа у домаћу МКР, 9.981 уписа у домаћу МКВ и 23.945 уписа у домаћу МКУ, у
2018. години.
5. Поступци по захтевима везаним за обављање поверених послова вођења евиденције о
држављанству.
6. Поступак ажурирања дела Јединственог бирачког списка за град Београд.
7. Поступање по замолницама дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у
иностранству, иностраних амбасада, органа и институција и надлежних судских органа
8. Поступање по актима Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије,
Министарства спољних послова, Дирекције за конзуларне послове, Министарства унутрашњих послова,
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства одбране
9. Поступање по представкама и притужбама грађана на рад матичних служби
10. Припрема и израда месечних, тромесечних, шестомесечних и годишњих извештаја о раду за
потребе Градске управе града Београда и Министарства државне управе и локалне самоуправе
У Сектору се на месечном нивоу, од Одељења одн. Одсека, прикупљају релевантни подаци који
служе као основа за израду периодичних извештаја који се достављају надлежним службама, у извештајном
периоду или по захтеву.
11. Спровођење стручних и административних послова у оквиру спровођења дисциплинских
поступака
Вођено је укупно 13 дисциплинских поступака против запослених у Градској управи града Београда,
од којих су сви окончани.
12. Поступање по актима повереника за заштиту података о личности, Повереника за родну
равноправност, Заштитника грађана Републике Србије и Заштитника грађана града Београда
Предмети који се односе на пословне процесе 5, 6, 7, 8, 9 и 12, се у Сектору за лична стања грађана,
вођење матичних књига и изборна права воде као вануправни, и укупно их је било 8.125, од којих је 7.791, а
нерешено 334.
У извештајном периоду, матичари су грађанима издали 324.419 извода из матичних књига рођених,
74.852 извода из матичних књига венчаних, 76.493 извода из матичних књига умрлих и 123.269 уверења о
држављанству, што укупно представља 599.033 издатих јавних исправа.
Такође, обављено је 9.981 венчања, од чега 6.617 у седишту матичних подручја, а 2.982 на терену.

СЕКТОР ЗА УПРАВНУ ИНСПЕКЦИЈУ
Управна инспекција Градске управе града Београда обавља, као поверене, послове управне
инспекције за органе града Београда, органе градских општина града Београда и установе чији је основач
град Београд, у складу са Годишњим програмом рада, који предлаже Главни управни инспектор, а усваја га
Влада Републике Србије.
1. Припрема и израда Годишњег програма рада Сектора за управну инспекцију
Управна инспекција спроводи инспекцијски надзор у складу са годишњим програмом рада. Годишњи
програм рада Сектора за управне инспекције предлаже руководилац сектора и доставља га директору
Управног инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе – Главном управном
инспектору. Годишњи програм рада управне инспекције усваја Влада.
2. Редован и ванредан инспекцијски надзор
У поступку реализације Годишњег програма рада за 2018. годину сви управни инспектори Сектора за
управну инспекцију су у вршењу послова из законом утврђених надлежности управне инспекције
извршили следеће активности:


2.1. Редовни инспекцијски надзори у управама 17 градских општина:
Предмет инспекцијског надзора је био надзор над применом Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС” број 120/2004, 54/2007, 104/2009 i
36/2010) и Упутства за израду и објављивање Информатора о раду државног органа („Службени
гласник РС” број 68/10). О сваком извршеном редовном инспекцијском надзору сачињен је
записник са предлогом мера начелницима управа градских општина за отклањање утврђених
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незаконитости, неправилности и недостатака у раду. Записници су достављени начелницима управа
градских општина и председницима градских општина као председницима Већа градских општина.
Ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду управни инспектори
су надзираним органима предложили укупно 28 мера. Руководиоци надзираних органа - начелници
управа градских општина су управној инспекцији доставили извештаје о предузетим мерама ради
извршења мера предложених записником управних инспектора.
Предмет инспекцијског надзора је био надзор над применом Закона о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС“, број 36/15) и подзаконских аката којима се уређује инспекцијски надзор.
Предметни инспекцијски надзор извршен је у складу са чланом 55. Закона о инспекцијском надзору
и то: надзор над применом одредаба овог закона којима се уређују планови инспекцијског надзора,
поступак инспекцијског надзора и службена лица овлашћена за вршење инспекцијског надзора. О
сваком извршеном инспекцијском надзору сачињен је записник са предлогом мера начелницима
управа градских општина за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у
раду. Записници су достављени начелницима управа градских општина и председницима градских
општина као председницима Већа градских општина. Ради отклањања утврђених незаконитости,
неправилности и недостатака у раду управни инспектори су надзираним органима предложили
укупно 44 мере. Руководиоци надзираних органа - начелници управа градских општина су управној
инспекцији доставили извештаје о предузетим мерама ради извршења мера предложених
записником управних инспектора.

2.2. Ванредан инспекцијски надзор (у случајевима када на потребу таквог надзора указују промењене
околности у односу на Годишњи програм рада или по налогу Директора – Главног управног инспектора,
као и на основу иницијатива или предлога органа, односно по представкама грађана и правних лица):
 Ванредан инспекцијски надзор дела Јединственог бирачког списка за Град Беорад, а поводом и
Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине града Београда („Службени гласник РС”
број 4/18), који су одржани дана 4. марта 2018. године. О спроведеним ванредним инспекцијским
надзорима сачињени су записници са предлогом мера руководиоцима надзираних органа начелницима управа градских општина за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и
недостатака у раду. Управни инспектори су предложили укупно 42 мере. Начелници управа су
управној инспекцији доставили извештаје о предузетим мерама ради извршења мера предложених
записником управних инспектора.
 Ванредан инспекцијски надзор дела Јединственог бирачког списка за Град Беорад, по налогу
помоћника директора Главног управног инспектора Управног инспектората број 038-021-022/52/2018-01 од 10.09.2018. године, управна инспекција је вршила ванредан инспекцијски надзор
над применом Закона о националним саветима и националним мањинама (Сл. Гласник РС број
72/09, 20/14-УС, 55/14 и 47/18) и Правилника о начину вођења посебног бирачког списка
националне мањине (Сл. Гласник РС број 61/18), а поводом расписаних избора за чланове
националних савета националних мањина, у делу којим је уређено вођење и ажурирање посебних
бирачких спискова националних мањина за град Београд. О спроведеним ванредним инспекцијским
надзорима сачињени су записници са предлогом мера руководиоцима надзираних органа начелницима управа градских општина за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и
недостатака у раду. Управни инспектори су предложили укупно 17 мера. Начелници управа су
управној инспекцији доставили извештаје о предузетим мерама ради извршења мера предложених
записником управних инспектора.
 Поступање по представкама грађана и правних лица, у организационим јединицама Градске управе
града Београда секретаријатима, управама градских општина, одељењима Градског центра за
социјални рад и свим установама чији је оснивач град Београд. Управни инспектори су поступили
по 172 поднете представке грађана и правних лица. Представке су се односиле се на: област
комуналне и грађевинске инспекције, извршење решења, послове легализације објеката,
непоступање другостепених органа по правним лековима, заснивање и престанак радног односа и
остваривање права из радног односа, уписи у Матичне књиге, поступање Центара за социјални рад,
непоступање по захтевима грађана и правних лица у роковима који су прописани законима, заштита
права узбуњивача, поступање овлашћеног лица по захтеву за слободан приступ информацијама од
јавног значаја и др. О извршеним инспекцијским надзорима сачињени су записници. Уколико је
утврђена незаконитост, неправилност и недостатак у раду, управни инспектори су руководиоцу
надзираног органа предложили мере за њихово отклањање. Руководиоци надзираног органа су
управним инспекторима достављали извештаје о предузетим мерама, а ради утврђивања извршења
предложених мера управних инспектора вршен је непосредан или посредан контролни
инспекцијски надзор. Поводом сваке поднете предстваке управни инспектори су послали
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обавештење подносиоцу предстваке о спроведеном инспекцијском надзору, односно обавештење у
случајевима да управна инспекција није надлежна да поступа по поднетој предстваци.




3. Поступање по примедбама на записник о спроведеном инспекцијском надзору
Управни инспектори су разматрали примедбе на записнике о спроведеном инспекицјском надзору и
према потреби одлучивали о истим. У 2018. години управни инспектори нису донели ни једно
решење ради отклањања незаконитости, неправилности и недостатака у раду у смислу члана 31.
Закона о управној инспекцији.
4. Контролни инспекцијски надзор
Управни инспектори су, ради утврђивања извршења мера које су предложене у записницима о
редовном и ванредном инспекцијском надзору, спроводили непосредне и посредне контролне
инспекцијске надзоре. О сваком извршеном непосредном контролном инспекцијском надзору
сачињен је записник са предлогом мера начелницима управа градских општина за отклањање
утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду. Управни инспектори су спровели
укупно 16 контролних инспекцијских надзора и предложили укупно 8 мера.

Управни инспектори су у извештајном периоду спровели укупно 256 инспекцијских надзора
(редовних, ванредних и контролних) и предложили укупно 184 мере.
У непосредним инспекцијским надзорима управна инспекција је предузимала и превентивне мере
тако што је надзираним органима указивала и упозоравала на штетне последице неправилне примене
одредаба закона.
Настављено је са пружањем сваке врсте стручне помоћи надзираним органима у свакодневним
контактима за области из законом утврђених надлежности управне инспекције.
Осим наведених, у Сектору су се обављали и следећи пословни процеси:
5. Доношење решења и праћење извршења решења управног инспектора;
6. Поступање по жалбама против решења управног инспектора;
7. Поступање по решењу главног управног инспектора;
8. Иницијативе за поступање других органа;
9. Евиденција о инспекцијском надзору управног инспектора;
10. Израда годишњег и периодичних извештаја о раду управних инспектора.
Спроведеним инспекцијским надзорима, предлагањем мера за отклањање утврђених незаконитости,
неправилности и недостатака у раду, контролом извршења предложених мера, указивањем и давањем
упозорења надзираним органима, реализован је у потпуности Програм рада Сектора за управну инспекцију
за 2018. годину.

СЕКТОР СТАТИСТИКЕ
У Сектору статистике обављају се као изворни послови произвођача званичне статистике на
територији града Београда; припреме програма и утврђивање методолошких решења и стандарда у
статистичким истраживањима од посебног интереса за град; развој статистичке информационе основе;
организацију и спровођење статистичких истраживања на територији града; статистичке анализе,
рачунарску обраду и дисеминацију резултата статистичких истраживања; обезбеђивање података од значаја
за регион Београда, који се односе на утврђивање области, степен развијености и друго у области
регионалног развоја; вођење евиденција од интереса за град; одржавање и коришћење административних и
статистичких регистара од интереса за град и републику; обраду података ради утврђивања резултата
избора и референдума на градском нивоу и друге послове у области статистике.
1. Спровођење статистичких истраживања из области друштвених делатности и економских
активности
Спровођење статистичких истраживања из области друштвених делатности и економских активности
на територији града Београда вршено је у складу са Уредбом о утврђивању плана званичне статистике за
2018. годину. Извршено је прикупљање 120.683 образаца попуњених од стране извештајних јединица,
извршена је нумеричка и логичка контрола попуњених образаца, шифрирање и унос података у статистичке
базе података. Расподела извештаја по статистичким областима је следећа:
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Област статистике

Број извештаја

Структурне пословне статистике

12.218

Статистика индустрије и енергетике

4.334

Статистика пољопривреде

1.020

Статистика грађевинарства

5.158

Статистика саобраћаја и веза

497

Статистика водопривреде

435

Статистика заштите животне средине

2.340

Статистика шумарства и рибарства

25

Статистика унутрашње трговине

8.532

Статистика угоститељства и туризма

3.475

Статистика становништва

76.561

Статистика запослености и зарада

4.400

Статистика образовања

1688

УКУПНО

120.683

У сарадњи са Републичким заводом за статистику припремљена је и спроведена Анкета о структури
пољопривредних газдинстава У граду Београду анкетом је било обухваћено 12.981 домаћинство које
поседује газдинство, без обзира на територију РС на којој се газдинство налази. Уређени су и контролисани
спискови газдинстава у узорку, одређен потребан број анкетара и контролора који су спровели
истраживање. Учествовало се у изради методологије и техничких решења уноса и обраде података, с
обзиром да су се подаци, по први пут, уносили директно на терену у апликацију коришћењем лаптотова.
2. Припрема и контрола табела за публиковање статистичких података
3. Посебне обраде по захтеву корисника
4. Израда процена и прогноза становништва града Београда
5. Припрема и спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова и Пописа пољопривреде
Запослени сектора су ангажовани у радним групама за припрему Пописа становништва,
домаћинстава и станова 2021. године и припрему пробног Пописа становништва, домаћинстава и станова у
2019. години.
6. Снимање цена и обрада података
Током спровођења више истраживања везаних за статистику цена извршено је снимање 5.800 цена на
480 сниматељских места, а снимљено је око 69.600 цена.
7. Спровођење посебних истраживања из области друштвених делатности и економских активности
по захтеву корисника
8. Вођење Регистра јединица разврставања
У области статистичких регистара правних субјеката у надлежности статистике извршено је 3.110
промена над јединицама регистра: установама, државним и локалним органима, синдикатима, политичким
организацијама и другим облицима организовања.
9. Ажурирање података Регистра јединица разврставања са другим административним регистрима
10. Посебне обраде података из Регистра јединица разврставања по захтеву корисника

12

11. Вођење Статистичког пословног регистра
У Статистичком пословном регистру извршено је текуће ажурирање података за преко 2.500
пословних субјеката, ажурирни су адресни и контакт подаци, утврђиване су локалне јединице и
провераване делатности којима се баве.
12. Спровођење истраживања о локалним јединицама пословног субјекта и распоред запослених по
делатности и локалним јединицама
Спроведено је истраживање за 2.366 пословних субјеката, са преко 18.400 локалних јединица на
територији РС и са преко 508.000 запослених радника у локалним јединицама.
13. Вођење Регистра улица, тргова и зграда.
Преузето је од Републичког геодетског завода и обрађено 4.220 кућних бројева од чега су 3.150 нови
кућни бројеви, док је за остале бројеве унет податак о катастарској парцели. У базу су унети и подаци за 65
нових улица. За нове улице и кућне бројеве одређена је припадност просторним јединицама (општинама,
насељима, катастарским општинама, месним заједницама, статистичким и пописним круговима и др.).
14. Вођење Регистра просторних јединица
15. Учествовање у раду Комисије за споменике и називе тргова и улица
16. Посебне обраде података из Регистра улица, тргова и зграда и Регистра просторних јединица по
захтеву корисника
17. Унос података са статистичких извештаја.
18. Обрада статистичких података
Развијане су базе података, табеле, процедуре и функције за тестно, развојно и продукционо
окружење за обраду података из статистичких истраживања и урађено више статистичких анализа у
статистичким програмским пакетима за обраду и презентовање статистичких података из области
демографије и анкета о туристима. Креирано је више од 100 програмских процедура за израду табеларних
прегледа, статистичких анализа, извештаја, спискова, графикона из база података.
19. Израда и одржавање статистичких апликација
Извођено је администрирање и одржавање 78 статистичких база података, одржавање и праћење
функционисања 92 статистичке апликације, као и ажурирање свих статистичких адресара и шифарника.
20. Израда публикација
Реализована је комплексна редовна, двојезичне српско – енглеске публикација „Београд у бројкама
2018.”, за које је урађено око 40 табела, 15 графикона, дизајн корица и припрема за штампу. Публикација је
израђена и у електронском облику, постављена на сајт Сектора. Реализоване су комплексне редовне,
двојезичне српско – енглеске публикације „Статистички годишњак Београда 2017.” и „Београд у бројкама
2018.”, за које је урађено преко 400 табела, више од 150 графикона, дизајн корица и припрема за штампу.
Наведена издања су израђена и у електронском облику, постављена на сајт Сектора.
21. Израда статистичких саопштења
Креирано је 98 месечних, квартална и полугодишњих статистичких саопштења
22. Израда и одржавање WEB сајтова
23. Поступање по посебним захтевима организационих јединица Градске управе града Београда
24. Припрема података за ажурирање Јединственог бирачког списка по посебним захтевима

*
*

*

У извештајном периоду, запослени у Секретаријату за управу били су ангажовани у Стручној служби
Градске изборне комисије, за спровођење локалних избора за Скупштину града Београда, одржаних 4. и 18.
марта 2018. године.

III ПРАВНИ ОСНОВ
У извештајном периоду, измењени су следећи закони које Секретаријат примењује у свом раду:
 Закон о локалној самоуправи;
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Закон о државној управи;
Закон о држављанству;
Закон о матичним књигама;
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
и донети су:
Уредба о утврђивању плана званичне статистике за 2018 годину;
Упутство за спровођење избора за oдборнике скупштине града Београда, расписаних за 4. Март
2018. године.

У извештајном периоду Сектор за другостепени управни поступак из надлежности Градског већа,
Секретаријата за управу, почео је да поступа и по Закону о становању и одржавању зграда („Сл. гласник
РС“, брoj 104/2016).

IV СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
Административни поступци који се воде у оквиру Сектора за лична стања грађана, вођење матичних
књига и изборна права усклађени су са „Моделима административних поступака на локалном нивоу“
Сталне конференције градова и општина.
Секретаријат је подносио иницијативу за измене односно допуне модела.
Од укупно 35 модела СКГО-а који се односе на лична стања грађана, међу пословне процесе Сектора
не улази 6 модела административних поступака, из разлога стварне ненадлежности, имајући у виду
специфичну организациону структуру града Београда као јединице локалне самоуправе.
Поступак издавања потврде о називу/промени назива улице у Сектору статистике, усклађен је са
презентованим моделом административних управних поступака.
У осталим секторима Секретаријата, „Моделима“ није обухваћен ниједан процес.

V РАЗМЕНА ПОДАТАКА
У Сектору за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, користи се размена
података у складу са Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена
евиденција („Службени гласник РС“, број 56/17) и Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/16).

VI ПРЕДВИДИВОСТ
У извештајном периоду, У Секретаријату за управу није било одступања од решавања управних
предмета од уобичајеног.

VII ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду, у Секретаријату за управу није било иницирања покретања поступака за
заштиту од злостављања на раду.

VIII ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА ОД УЗБУЊИВАЧА
У извештајном периоду, у Секретаријату за управу није било пријема пријава у вези са унутрашњим
узбуњивањем.

IX ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Подаци о броју примљених захтева за приступ информацијама од јавног значаја и о поступању по
примљених захтевима у Градској управи града Београда, обухваћени су извештајем лица овлашћеног за
поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја.
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X ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА
У извештајном периоду, настављено је са спровођењем мера и активности у складу са Стратегијом
развоја града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 47/17 и 55/17 – испр.), http:
//www.sllistbeograd.rs/pdf/2017/47-2017.pdf#view=Fit&page=1, којом је Секретаријат за управу, у 2018.
години, непосредно задужен за:
1. Мера (А8.П2.М2): Унапређење нормативне делатности у Градској управи – друга фаза, са роком
реализације до краја 2018. године;
2. Мера (А3.П3.М1): Израда и спровођење јединствене методологије извештавања, са роком
реализације до краја 2017. године;
Мера (А8.П2.М2): У оквиру ове мере, у извештајном периоду је настављено са спровођењем
предвиђених активности, након идентификације и регистрације свих запослених у Градској управи који
обављају нормативне послове. У току марта 2018. године – 21, 23. и 26.03, одржана је обука запослених на
нормативним пословима у Градској управи града Београда, за коришћење „Форума за нормативну
делатност“, уз редовно ажурирање и постављање нових садржаја на Форуму.
Мера (А3.П3.М1): У оквиру мера и активности којима је Секретаријат непосредно задужен
Стратегијом развоја града Београда, у извештајном периоду је отпочело спровођење методолошких правила
која примењују све организационе јединице Градске управе приликом сачињавања извештаја о раду (рок за
реализацију - крај 2017. године), и то у поступку израде Годишњег Извештаја о раду Градске управе града
Београда за 2017. годину и Полугодишњег извештаја о раду Градске управе града Београда за 2018. годину.
У складу са Планом рада за 2018. годину, настављене су активности на њеној реализацији у смислу
спровођења методологије извештавања и њеног унапређења.
На свим нивоима унутар организационих јединица уведен је систем Финансијског управљања и
контроле система, политика, процедура и активности (ФУК). Подсекретар секретаријата учествује као члан
радне групе, испред Секретаријата, на пословима увођења ФУК-а.
На основу Упутства за попуњавање образаца за утврђивање и процену ризика и регистра ризика града
Београда, које Упутство представља оперативни начин спровођења Стратегије управљања ризицима града
Београда („Службени лист града Београда“, број 2/15), попуњени су обрасци за утврђивање и процену
ризика Такође, сачињени су Регистар ризика, Регистар стратешких ризика и Извештај о управљању
ризицима у Секретариjaту. Наведени обрасци за свих пет сектора Секретаријата, достављени су у року
Секретаријату за финансије.

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за управу
Никола Прелевић
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СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКУ, НОРМАТИВУ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
У Одељењу за аналитику и нормативу, планирају се послови везани за измене важеће, односно
доношење нове Одлуке о градској управи, у зависности од промена у законодавној сфери и иницијатива
унутрашњих организационих јединица Градске управе. Радиће се и на давању иницијатива за унапређење
рада Градске управе, изради аналитичких материјала, давању мишљења на нацрте аката које припремају
унутрашње организационе јединице, праћењу законодавне активности и измена прописа у вези са
организацијом и радом Градске управе и процесом хармонизације прописа са прописима Европске уније,
ажурираће се база података о унутрашњим организационим јединицама Градске управе које воде поверене
послове и извештај о тим пословима, и друге активности које су у делокругу овог Одељења.
Посебно се планирају активности које произилазе из Стратегије развоја града Београда („Службени
лист града Београда“, бр. 47/17 и 55/7 – испр.), а које се односе на наставак реализације мера за које је рок
реализације предвиђен за крај 2018. године:
Мера (А8.П2.М2): унапређење нормативне делатности у Градској управи – друга фаза, која је у
окончана у току 2018. године идентификацијом и регистрацијом свих запослених у Градској управи који
обављају нормативне послове и одржавањем обуке запослених на нормативним пословима у Градској
управи града Београда, за коришћење „Форума за нормативну делатност“. Реализација ове мере ће се
наставити редовним ажурирањем материјала на Форуму и регистрацијом корисника, као и анализом рада
портала, посећености и постављених материјала.
Мера (А3.П3.М1): израда и спровођење јединствене методологије извештавања, која је реализована
усвајањем јединствене методологијом извештавања, примењеном при сачињавању Извештаја о раду
Градске управе града Београда за 2017. годину и полугодишњег Извештаја о раду за 2018. годину. У
наредном периоду, јединствена методологија ће се ажурирати и спроводити приликом сачињавања
полугодишњих и годишњих извештаја о раду.
Одељење за финансијске послове и послове јавних набавки обављаће послове из области финансија
Секретаријата – припрему и израду финансијских планова и других финансијских аката, извештаја,
информација и анализа, решења о преносу средстава и друге послове у овој области у складу са законом,
Статутом и другим прописима.
Планом рада за 2018. годину обухваћени су послови који се односе на: измене финансијског плана за
2018. годину, као и израду измене финансијског плана у складу са ребалансом буџета града Београда за
Секретаријат за управу; израду месечних, кварталних извештаја о извршењу финансијских планова за 2018.
годину и годишњег извештаја о реализацији финансијског плана за 2017. годину; припрему предлога
висине квота (месечних и кварталних) за извршење расхода и издатака за Секретаријат, а након задатог
лимита од стране Управе за трезор вршење корекција кроз програм САП и обједињавање и израда
образложења за квоте; контролу документације, израду резервација, решења о преносу средстава, наредби
за књижење и захтева за плаћање (у програму САП); вођење помоћне књиге добављача (књига улазних
фактура); припрему предлога фин. плана за раздео 23 – Секретаријат за управу за 2018. годину; израду
плана и измена и допуна плана набавки, и других појединачних аката у поступцима јавних набавки, вођење
евиденција о јавним набавкама израду извештаја о јавним набавкама и достављање Управи за јавне наваке,
израду и праћење реализације уговора.

СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Послови у Сектору за другостепени управни поступак из надлежности Градског већа, одвијаће се
зависно од броја изјављених жалби и поднетих тужби. Тежиште рада овог сектора биће стављено на
благовремену, ефикасну и ажурну обраду предмета, вршиће се анализа рада у циљу побољшања квалитета.
Такође, овај сектор ће уложити максималан напор за израду предлога решења поштујући законске рокове и
на тај начин бити у служби грађанима, који на ефикасан и брз начин могу решавати своје проблеме.
У предстојећем периоду посебна пажња ће бити усмерена на примену закона који су се у претходном
периоду мењали, односно били допуњени, а нарочито: Закон о изменама и допунама закона о озакоњењу
објеката, Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, као и Закон о изменама и допунама
закона о превозу путника у друмском саобраћају.
Овај сектор ће наставити праћење усклађивања посебних закона којима су уређена поједина питања
управног поступка у појединим управним областима са одредбама Законa о општем управном поступку.
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СЕКТОР ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА
ПРАВА
У оквиру Сектора за личних стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, планирају се
управни, управно-надзорни и стручно-оперативни послови који се односе на следеће пословне процесе:
1. Стручни и административни послови за потребе Градске изборне комисије;
2. Ажурирање дела Јединственог бирачког списка за град Београд;
3. Послови државне управе које Република повери Граду у области вођења матичних књига и
решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига.
ПЛАН ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОЦЕСЕ:
1. СТРУЧНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ
1. Припремање седница Градске изборне комисије;
2. Обављање стручних и административних послова за потребе Градске изборне комисије;
3. Извршавање буџета града Београда на разделу Секретаријата за управу, за потребе Градске изборне
комисије.
2. АЖУРИРАЊЕ ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ГРАД БЕОГРАД
1. Стручни и стручно-оперативни послови вођења и ажурирања дела Јединственог бирачког списка за
град Београд;
2. Координирање активности између општинских и градских органа у погледу ажурирања дела
Јединственог бирачког списка за град Београд;
3. Решавање неупарених података (лична имена, различите и спорне адресе и кућни бројеви, дупли
матични бројеви и сл.), у електронској бази дела Јединственог бирачког списка за град Београд, са
системом аутоматске обраде података Министарства унутрашњих послова Републике Србије, на основу
којих се врше провере и прибављање одговарајућих доказа, ради доставе општинским органима управе
ради уписа бирача, промене података или брисања бирача у бирачком списку, Министарству унутрашњих
послова Републике Србије;
4. Поступање по решењима, обавештењима и извештајима општинских органа управе ван подручја
града Београда, за бираче који се се доселили или одселили са територије града Београда, на основу којих
се врши провера и прибављање доказа који се достављају рефентима за бирачки списак градских општина,
које врше упис, брисање, измене или исправке у делу Јединственог бирачког списка за град Београд и
Министарству унутрашњих послова које врши измене, исправке и унос података у систем аутоматске
обраде података;
5. Прибављање правноснажних решења о лишењу пословне способности, у сарадњи са Центрима за
социјални рад и судским органима, на основу којих се врши брисање из дела Јединственог бирачког списка
за град Београд и упис забелешке о лишењу пословне способности у матичне књиге рођених.
У овој области се годишње обради око две хиљаде вануправних предмета који се односе на исправке,
допуне, брисање и уписе у делу Јединственог бирачког списка за град Београд. Број вануправних предмета
у текућој години зависиће од броја поднетих захтева, аката Министарства правде и државне управе,
Министарства спољних послова, амбасада Републике Србије, иностраних органа (матичне службе,
пензиони фонд и сл), у области личних стања грађана, замолница општинских органа и других служби у
граду Београду и Републици Србији, а одељење ће настојати да ажурност и ефикасност у решавању
предмета и даље буде на постигнутом нивоу, односно у роковима краћим од законом предвиђених.
3. ПОСЛОВИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ КОЈЕ РЕПУБЛИКА ПОВЕРИ ГРАДУ У ОБЛАСТИ ВОЂЕЊА
МАТИЧНИХ КЊИГА И РЕШАВАЊА У ПРВОСТЕПЕНОМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У
ОБЛАСТИ МАТИЧНИХ КЊИГА
1. Координирање и контрола рада Одељења и Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига
и изборна права;
2. Уједначавање поступака, радњи и аката;
3. Предузимање мера и радњи у циљу унапређења рада и информационе технологије;
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4. Пружање стручне помоћи запосленима о спорним питањима примене важећих прописа у области
послова вођења матичних књига, првостепеног управног поступка у области личних стања грађана;
5. Поступање по актима надлежних министарстава, дипломатско-конзуларних представништава
Републике Србије и иностраних органа, пријем и прослеђивање јавних исправа о личном статусу грађана;
6. Пружање правне помоћи грађанима и органима ван подручја града Београда и Републике Србије, у
вези са личним и породичним статусом грађана, на њихов захтев или по замолницама;
7. Праћење примене међународних уговора у статусним стварима;
8. Пружање стручне помоћи у примени међународних уговора и колизионих норми;
9. Пружање правне помоћи у прибављању јавних исправа и провери веродостојности издатих јавних
исправа;
10. Други послови проистекли из закона и других прописа;
11. Извршавање буџета града Београда на разделу Секретаријата за управу, за потребе обављања
послова вођења матичних књига;
12. Спровођење поступка јавне набавке образаца матичних књига и остале службене евиденције
неопходне за рад матичара;
13. Спровођење поступка набавке образаца извода и уверења из матичних књига;
14. Спровођење поступка јавне набавке канцеларијског и осталог материјала неопходног за рад
матичара;
15. Праћење примене Уговора о сарадњи, закљученог између начелника Градске управе града
Београда и начелника управа градских општина, а у циљу пружања неопходне помоћи за рад матичарима у
градским општинама;
16. Израда плана предузимања мера техничке заштите матичних књига као државног културног добра
прве категорије.

СЕКТОР ЗА УПРАВНУ ИНСПЕКЦИЈУ
Сектор за управну инспекцију, преко управних инспектора у 2019. години обављаће следеће
активности:
1. Инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује јединствени бирачки списак, у
оквиру којег ће се нарочито надзирати ажурирање делова јединственог бирачког списка за подручје
јединице локалне самоуправе од стране управа градских општина града Београда односно Градске управе
Града Београда, који тај посао обављају као поверени посао државне управе.
2. Контролни инспекцијски надзор ради утврђивања извршења мера предложених записником о
надзору над применом прописа о бирачким списковима.
3. Инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређују матичне књиге у матичним
подручјима града Београда, у оквиру којих ће се надзирати нарочито: одлуке о матичним књигама, вођење
другог примерка матичних књига у електронском облику, ажурност у раду по захтевима за накнадни упис и
обнову уписа у матчну књигу, упис личног имена припадника националне мањине према језику и
правопису припадника националне мањине.
4. Контролни инспекцијски надзор ради утврђивања извршења мера предложених записником о
инспекцијском надзору над применом прописа којима се уређују матичне књиге у матичним подручјима
града Београда.
5. Инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује инспекцијски надзор, у оквиру кога
ће се надзирати испуњеност услова за рад од стране службених лица овлашћених за вршење инспекцијског
надзора, која су запослена у Секретаријатима Градске управе града Београда.
6. Контролни инспекцијски надзор ради утврђивања извршења мера предложених записником о
инспекцијском надзору над применом прописа којима се уређује инспекцијски надзор.
7. Ванредни инспекцијски надзори у току 2019. године спроводиће се у случајевима када на потребу
таквог надзора указују промењене околности у односу на Годишњи програм рада или по основу
иницијатива или предлога органа, или по налогу директора – Главног управног инспектора односно по
представкама грађана и правних лица.
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8. Превентивно деловање управних инспектора ради подстицања надзираних органа да ефикасно и
благовремено извршавају прописима утврђене обавезе.
9. Анализа стања и резулататa извршених инспекцијских надзора и праћење нивоа извршења
предложених односно наложених мера, ради припреме плана инспекцијског надзора и предузимања
превентивних активности у складу са Законом о инспекцијском надзору, као и усклађивање инспекцијског
надзора управних инспектора.
10. Наставиће се са пружањем сваке врсте стручне помоћи надзираним органима у свакодневним
контактима за области из законом утврђених надлежности управне инспекције као и са пружањем
информација странкама путем телефона.
11. Израда месечних и периодичних извештаја о раду Сектора за управну инспекцију који се
достављају Управном инспекторату – главном управном инспектору као и Комисији за координацију
инспекцјског надзора Града Београда.
12. Други послови по налогу Директора Управног инспектората Министарства државне управе и
локалне самоуправе – Главног управног инспектора као и по налогу Начелника Градске управе града
Београда.
Годишњи програм рада управне инспекције реализоваће управни инспектори у току 2019. године
непосредно: увидом у опште и појединачне акте, услове и начин рада надзираних органа; посредно: увидом
у достављене акте, податке и документацију надзираних органа; као и превентивним деловањем.
Спровођењем годишњег програма рада управне инспекције допринеће се обезбеђењу поштовања
начела законитости у раду надзираних органа и заштити јавног и приватног интереса у складу са законом
утврђеним надлежностима управне инспекције.

СЕКТОР СТАТИСТИКЕ
План рада Сектора статистике за 2018. годину
У току 2019. године у Сектору статистике планирано је организовање и спровођење редовних
статистичких истраживања из следећих области:
РБ

Статистичка област

1.

Структурне пословне
статистике

2.

3.

4.

Периодика и назив истраживања

Квартално истраживање о пословању привредних субјеката (СБС-03),
Годишње истраживање о пословању пословних субјеката (СБС-01),
Комплексно годишње истраживање за кориснике буџетских средстава (КГИ-03),
Годишње истраживање о инвестицијама у основна средства (ИНВ-01).
Полумесечно истраживање о ценама на мало пољопривредних производа (Ц-11а),
Месечно истраживање о ценама на мало индустријских прехрамбених производа
(Ц-12),
Месечно истраживање о ценама на мало индустријских непрехрамбених производа
(Ц-13),
Статистика цена
Месечно истраживања о ценама на мало пољопривредних производа (Ц-11),
Месечно истраживања о ценама на на мало услуга (Ц-14),
Месечно истраживања о ценама угоститељских услуга у кафићима и киосцима (Ц31К),
Месечно истраживања о ценама угоститељских услуга (Ц-31).
Месечно истраживање индустрије (ИНД-1),
Месечно истраживање о промету у индустрији (ИНД-2),
Статистика индустрије Годишње истраживање индустрије (ИНД-21),
Годишњи утрошак сировина из пољопривреде у прехрамбеној индустрији,
и енергетике
индустрији пића и индустрији дувана (ИНД-22),
Енергетски биланс - утрошак енергије и горива у индустрији (ЕН-4.15Е).
Месечно истраживање о реализацији производње привредних друштава у
пољопривреди (ПО-ТРГ-33),
Годишња анкета о површинама и засадима на крају пролећне сетве (ПО-22),
Годишње истраживање о производњи конзумне рибе и млађи у рибњацима (ПО-62),
Статистика
Годишња анкета о пољопривредној производњи – ратарство (АПП),
пољопривреде
Годишња анкета о хортикултурној производњи (АХП),
Годишња анкета о пољопривредној производњи – сточарска производња (АПП),
Годишња анкета о засејаним површинама у јесењој сетви (ПО-21).
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РБ

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Статистичка област

Периодика и назив истраживања

Годишње истраживање о коришћењу вода и заштити вода од загађења (ВОД-1),
Годишње истраживање о снабдевању питком водом (ВОД-2в),
Годишње истраживање о отпадним водама из насеља (ВОД-2к),
Годишње истраживање о наводњавању (ВОД-4),
Статистика заштите
Годишње истраживање о створеном отпаду (ОТ-С),
животне средине
Годишње истраживање о третираном отпаду (ОТ-Т),
Годишње истраживање о постројењима за третман отпада (ОТ-К),
Годишње истраживање о потрошњи опасних хемикалија (ХЕМ-1).
Месечно истраживање о грађевинским дозволама (ГРАЂ-10),
Квартално истраживање о грађевинарству (ГРАЂ-31),
Полугодишње истраживање о ценама станова новоградње (ГРАЂ-41),
Годишње истраживање о грађевинским радовима у иностранству (ГРАЂ-33),
Годишње истраживање о грађевинским радовима у земљи (ГРАЂ-11), Контролник
Грађевинска и
истраживања о грашевинским радовима (ГРАЂ-12),
стамбена статистика
Годишње истраживање о потрошњи грађевинског и погонског материјала (ГРАЂ13),
Годишње истраживање о порушеним зградама са становима и адаптацијама
стамбеног простора (ГРАЂ-71).
Квартално истраживање о друмском саобраћају (СА/Т-11),
Квартално истраживање о градском саобраћају (СГ/Т-11),
Квартално истраживање о претовару у лукама, пристаништима и другим теретним
станицама (ПР/Т-11),
Квартално истраживање о ваздушном саобраћају (СВ/Т-11),
Квартално истраживање о аеродромским услугама (СВ/Т-21),
Квартално истраживање о гасоводима (С-ГС/Т-11),
Статистика саобраћаја
Годишње истраживање о друмском саобраћају (СА/Г-11),
и веза
Годишње истраживање о градском саобраћају (СГ/Г-11),
Годишње истраживање о путевима и мостовима (СА/Г-41),
Годишње истраживање о претовару и осталим услугама (ПР/Г-11),
Годишње истраживање о ваздушном саобраћају (СВ/Г-11),
Годишње истраживање о аеродромским услугама (СВ/Г-21),
Годишње истраживање о привредној авијацији (СВ/Г-12),
Годишње истраживање о гасоводима (С-ГС/Г-11).
Месечно истраживање о откупу пољопривредних производа од породичних
газдинстава (ТРГ-31),
Месечно истраживање о промету пољопривредних производа на пијацама (ТРГ-13),
Статистика унутрашње
Квартално истраживање о трговини на мало (ТРГ-16),
трговине
Квартално истраживање о трговини на велико (ТРГ-16КВ),
Квартално истраживање о трговини на велико и мало моторним возилима и
мотоциклима (ТРГ-16М).
Месечно истраживање о доласцима и ноћењима туриста у смештајним објектима
(ТУ-11),
Статистика
Квартално истраживање о угоститељству (УГ-11),
угоститељства и
Квартално истраживање о угоститељству за предузетнике (УГ-11П),
туризма
Годишње истраживање о туристичким агенцијама (ТУ-14).
Месечно истраживање Статистика рођених (ДЕМ-1),
Месечно истраживање Статистика умрлих (ДЕМ-2),
Месечно истраживање Статистика закључених бракова (ДЕМ-3),
Статистика
Месечно истраживање Статистика разведених бракова (РБ-1),
становништва
Месечно истраживање о виталној статистици (ДЕМ-5),
Процена и прогноза становништва по општинама,
Пробни попис становништва, станова и домаћинстава.

11.

Статистика
запослености и зарада

12.

Годишње истраживање за предшколске установе (ПШВ),
Годишње истраживање за основне школе за почетак школске године (ШО-П),
Статистика образовања Годишње истраживање за основне школе за крај школске године (ШО-К),
Годишње истраживање за средње школе за почетак школске године (ШС-П),
Годишње истраживање за средње школе за крај школске године (ШС-К)

Годишње истраживање о зарадама запослених (РАД 1/Г).
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13.

Статистичка област

Статистички регистри

Периодика и назив истраживања
Разврставање установа и других облика организовања по делатностима и вођење
регистра јединица разврставања (РЈР-1, РЈР-1А, РЈР-1С)
Регистар просторних јединица (ЈРПЈ),
Ажурирање докумената статистичких и пописних кругова,
Вођење статистичког пословног регистра (СПР),
Истраживање о локалним јединицама пословног субјекта (СПР-ЛЈ).
Припрема и ажурирање геопросторних података за потребе спровођења Пробног
пописа у априлу 2019.

Поред наведених истраживања планирани су и послови у вођењу Регистра улица, тргова и зграда у
граду Београду.
За потребе спровођења Пробног пописа становништва у априлу 2019. године и Пописа становништва
2021. године у сарадњи са Републичким геодетским заводом вршиће се ажурирање, контрола и анализа
граница изабраних пописних кругова и анализа електронских мапа који ће бити основна подршка теренској
реализацији Пробног пописа становништва 2019.
Истовремено вршиће се сагледавање предности и недостатака предложених апликативних решења и
начина уноса и обраде података. Планиранo је тестирање примене новог метода пописивања (CAPI),
односно пописивање на терену коришћењем лаптопова.
У Сектору су планирани и послови уноса и обраде података, администрирања, одржавања и развоја
статистичких база података и статистичких апликација, израда методологија за посебна истраживања,
развоја статистичког информационог система, имплементације и развоја Географског информационог
система (ГИС) и његове примене у презентовању и публиковању статистичких података и развоја
дисеминационих база података.
Планом за 2019. годину предвиђено је издавање две комплексне статистичке публикације:
„Статистички годишњак Београда 2018.”, „Београд у бројкама 2019.”, креирање потпуно нових и израда
преко 100 месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих статистичких саопштења.
Планирани су послови редизајнирања и развоја нових функционалности сајта Сектора статистике,
израда нових апликација и презентација за анкете које спроводи Туристичка организација Београда,
посебне обраде података по захтеву организационих јединица Градске управе и спољних корисника.
Планирано је и побољшање сарадње са извештајним јединицама, јер су и даље присутни проблеми,
када је у питању благовремено достављање података, који се углавном решавају учесталим и упорним
телефонским ургенцијама, али и повременим одласцима на терен. Основна замерка извештајних јединица
односи се на велики број различитих упитника, који су им упућни, и који врло често садрже слична или
иста питања, а на које се одговор може добити из административних извора.
У сарадњи са Републичким заводом за статистику извештајним јединицама биће омогућено да више
користе Web упитника за попуњавање, у циљу постепеног смањења и коначног напуштања папирних
образаца. У циљу модернизације статистичког система планирано је да се подаци за нека истраживања
прикупљају из више различитих паралелних извора.
У Сектору статистике планирана је замена једног броја радних станица и штампача.

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за управу
Никола Прелевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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I ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
1. Организациона структура
У Секретаријату за финансије образује се 4 (четири) унутрашње организационе јединице.
Унутрашње организационе јединице Секретаријата су:
1. Сектор за фискалне послове;
2. Сектор за буџет;
3. Сектор трезора;
4. Сектор за рачуноводствене услуге директних буџетских корисника (ДБК).
У унутрашњим организационим јединицама – секторима Секретаријата, образована су одељења и
одсеци, и то:
1. Сектор за фискалне послове
1.1. Одељење за финансијски биланс, анализе и нормативно – правне послове јавних финансија
1.1.1. Одсек за финансијски биланс и нормативно-правне послове јавних финансија
1.2. Одељење за правне и финансијско материјалне послове
2. Сектор за буџет
2.1. Одељење за буџет града
2.2. Одељење за буџете градских општина
2.3. Одељење за финансијски информациони систем
2.3.1. Одсек за апликативну и техничку подршку
3. Сектор трезора
3.1. Одељење за финансијско планирање и управљање ликвидношћу
3.1.1. Одсек контроле трошења буџетских средстава
3.2. Одељење за буџетско рачуноводство и извештавање
3.2.1. Одсек за буџетско извештавање
3.3. Одељење за управљање и сервисирање јавног дуга и извештавање
3.3.1. Одсек за управљање и сервисирање јавног дуга
3.4. Одељење ликвидатуре и обрачуна личних примања
3.4.1. Одсек ликвидатуре
3.4.2. Одсек обрачуна личних примања
3.5. Одељење за праћење и примену прописа из области рада Трезора
3.5.1. Одсек правних послова и контроле измирења комерцијалних трансакција
4. Сектор за рачуноводствене услуге директних буџетских корисника (ДБК)
4.1. Одељење књиговодства буџета
4.2. Одељење књиговодства средстава јавних служби
4.3. Одељење књиговодства основних средстава
4.4. Одељење књиговодства евиденционих рачуна намењених становању
4.5. Одељење обрачуна пореза.
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2. Број систематизованих радних места, број попуњених, број ангажованих извршилаца по основу
уговора
Број систематизованих радних места

Укупно

Попуњена

102

80

2

2

13

13

Укупан број извршилачких радних места
Укупан број службеника на положају
Укупан број ангажованих извршилаца по основу уговора

Празна
22

3. Образовна структура запослених
Извршилачка радна места службеника:

Број радних места

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

62
11
29

4. Кратак приказ промена у наведеним параметрима у извештајном периоду
У Секретаријату за финансије у 2018. години није било повећања систематизованих радних места,
унутрашње организационе јединице су остале исте.

II ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
1. СЕКТОР ЗА ФИСКАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1. Припрема нацрта oдлуке о буџету града Београда – у делу који се односи на приходе и примања
1.1. Припремљени су нацрти одлукe о ребалансу буџета Града Београда за 2018. годину, у јуну и у
октобру 2018. године.
Одлукама о ребалансу буџета Града у јуну и октобру 2018. године, усклађени су приходи и примања
са расходима и издацима буџета града Београда, које је Скупштина града усвојила.
1.2. Припремљен је Нацрт одлуке о буџету града Београда за 2019. годину, у делу прихода и
примања, а Одлуку је Скупштина града усвојила на седници од 21.12. 2018. године.
2. Припрема нацрта одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и
утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама
2.1. Припремљени су нацрти одлуке о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и
градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2017.
години (део који се односи на укупан обим прихода буџета Града и буџета градских општина), у јуну и
октобру 2018. године.
2.2. Припремљен је Нацрт одлуке о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и
градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019.
години (део који се односи на укупан обима прихода буџета Града и буџета градских општина), а Одлуку је
Скупштина града усвојила на седници од 21.12.2018. године.
3. Припрема предлога консолидованог биланса планираних укупних прихода и укупних расхода града
Београда
У 2018. години су припремљена три (3) предлога консолидованог биланса укупно планираних
прихода и расхода за 2018. годину на обрасцу 5 који је прописан од стране Министарства финансија,
4. Израда тромесечног плана прихода директних корисника буџета града Београда-квота
4.1. Припремљени су квартални планови прихода буџета Града у циљу планирања ликвидности
буџета Града – квоте прихода
5. Израда дневних и месечних извештаја о оствареним приходима и примањима буџета града
Београда
5.1. У 2018. години је припремљено и достављено преко 260 дневних извештаја о оствареним
приходима и примањима буџета града (табела).
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5.2. У 2018. години је припремљено и достављено 24 извештаја о оствареним приходима и
примањима буџета града Београда на прописаном Обрасцу П/Р за претходни месец и кумулативни
извештај.
5.3. На основу Извештаја Т, месечно се вршила и контрола расподеле одређених прихода између
буџета Града и буџета Републике, као и контрола расподеле прихода између буџета Града и буџета
градских општина, према Обавештењу о начину расподеле прихода који припадају Граду, односно
градским општинама за буџетску годину.
5.4. У 2018. години је припремљено и достављено 20 извештаја о оствареним и планираним месечним
приходима и примања буџета града Београда, по врсти прихода и примања и по изворима финансирања на
прописаном Образацу 1.
6. Израда периодичних извештаја о оствареним приходима и примањима буџета града Београда
6.1. У претходној години израђени су извештај о планираним и оствареним приходима буџета Града
за потребе извештавања градоначелника и Градског већа града Београда за период јануар-март 2018.
године, а за период јануар-јун и јануар-септембар у 2018. години, oви извештаји су били припремљени и
усвојени од стране Градског већа и достављени Скупштини Града.
7. Припрема нацрта Одлуке о завршном рачуну у делу који се односи на приходе и примања
7.1. Израђене су упоредне табеле о планираним и оствареним приходима и примањима буџета Града
за 2018. годину, по врсти прихода и по изворима финансирања,
7.2. Сачињен је нормативни део Нацрта одлуке о завршном рачуну Града за 2017. годину који се
односи на приказивање планираних и остварених прихода и примања, као и других средстава на
Консолидованом рачуну трезора града Београда. Такође се припремају подаци о приходима и примањима
буџета за табелу којом се исказује суфицит, односно дефицит буџета Града
8. Припрема нацрта одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда
8.1. Припремљен је Нацрт одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, којим су
извршена усклађивања са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС”, бр. 95/18) и
Усклађеним највишим износима локалне комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина („Службени гласник РС”, бр. 89/18);
9. Припрема нацрта одлуке о локалним административним таксама
9.1. Припремљен је Нацрт одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама, којим је
извршено усклађивање износа административних такси са растом потрошачких цена у периоду јул 2017 –
јун 2018. године, у складу са законом и подзаконским актима.
10. Припрема нацрта одлуке о измени Одлуке о боравишној такси
10.1. Припремљен је Нацрт одлуке о о измени Одлуке о боравишној такси, којом је износ боравишне
таксе усклађен са планираним растом потрошачких цена за 2019. годину (крај периода).
11. Припрема нацрта ценовника услуга организационих јединица Градске управе града Београда
11.1. Припремљен је Нацрт ценовника услуга организационих јединица Градске управе града
Београда којим је износ важећих цена услуга усклађен са планираним растом потрошачких цена за 2019.
годину (крај периода).
13. Припрема нацрта одлуке о висини стопе пореза на имовину
13.1. У сарадњи са Секретаријатом за јавне приходе, припремљен је Нацрт одлуке о допуни Одлуке о
висини стопе пореза на имовину, којом је предвиђено да се износ пореза за 2019. годину може утврдити у
износу који је до 2% увећан у односу на обавезу утврђену за 2018. годину.
14. Припрема нацрта одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину
14.1. У сарадњи са Секретаријатом за јавне приходе, у новембру 2018. године припремљен је Нацрт
одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града
Београда за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину.
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У Сектору за фискалне послове су у 2018. години, поред наведених одлука, припремљени и следећи
нацрти одлука:
 Нацрти измена Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (у јуну и
децембру 2018. године).
 Нацрт одлуке о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање
грађевинског земљишта („Сл. лист града Београда”, бр. 50/18), који је усвојен у јуну 2018. године.
 Нацрт одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда, у складу са
Законом о накнадама за коришћење јавних добара, којим су уведене предметне накнаде као изворни
приход јединице локалне самоуправе.
 Поред нацрта одлука о изворним јавним приходима, У Сектору су, у складу са закључцима Владе
Републике Србије, премљени и нацрти одлука о конверзији потраживања града Београда у капитал
предузећа у процесу приватизације као и нацрти одлука о отпису дуга тим предузећима.
Прописи на основу којих је успостављена надлежност за поступање:
Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о накнадама за
коришћење јавних добара, Закон о порезима на имовину, Закон о планирању и изградњи, Закон о
приватизацији, Закон о стечају, Закон о пореском поступку и пореској администрацији и Одлука о Градској
управи града Београда.
15. Праћење примене одлука о изворним јавним приходима из надлежности Секретаријата за
финансије и давање мишљења о примени одлука
15.1. У извештајном периоду припремљено је 7 мишљења и објашњења која се односе на примену
одлукa о изворним јавним приходима
16. Припрема и спровођење упутстава који се односе на јавне приходе
16.1. У току 2018. години није донето ново Упутство о начину уплаћивања и евидентирања
одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета града Београда, којим се прописује
обавеза уношења обележја за идентификацију обвезника јавних прихода које евидентирају одређене
организационе јединице Градске управе града Бео града, начин уплаћивања одређених текућих јавних
прихода и примања буџета Града, интерне ознаке које као идентификацију користе директни корисници
буџета Града, обавеза евидентирања одређених прихода од стране директних корисника буџета Града и
праћење укупних јавних средстава буџета града Београда, с обзиром на то да није било потребно мењати
важеће упутство, које је спровођено у сарадњи Секретаријата за финансије и осталих директних корисника
буџета града Београда.
16.2. У току 2018. године дато је 44 инструкцијe за уплату средстава.
17. Припрема финансијског плана Секретаријата за финансије
У току 2018. године припремљен је Финансијски план Секретаријата за финансије за 2019, 2020 и
2021. годину, који је усклађен са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину и две измене
финансијског плана за 2018, 2019 и 2020. годину, након ребаланса буџета, које су усклађене са изменама и
допунама Одлуке о буџету града Београда за 2018. годину. Узето је активно учешће на обуци из области
програмског буџетирања у организацији СКГО.
18. Припрема предлога програма, пројеката и активности Секретаријата за финансије за
вишегодишње финансирање
У току 2018. године припремљена су три предлога програма, пројеката и активности Секретаријата за
финансије за вишегодишње финансирање у току припреме ребаланса Одлуке о буџету града Београда за
2018. годину.
19. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава Секретаријата за финансије
Укупно је припремљено око 500 захтева за плаћање и око 500 решења за пренос средстава.
20. Припрема захтева и решења о преносу средстава принудне наплате Секретаријата за финансије
У периоду 01.01.2018 – 31.12.2018. године припремљено је 20 обавештења електронском поштом са
табелом и изводом Сектора трезора о извршеној принудној наплати,
21. Припрема тромесечних планова извршења финансијског плана Секретаријата за финансије
У 2018. години припремљене су и достављене табеле тромесечног извршавања расхода и издатака са
образложењем.
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22. Припрема и измена месечних квота
У току 2018. године припремљено је и обједињено дванаест предлога планова месечних квота у
периоду 01.01.2018 – 31.12.2018. године са образложењем.
23. Измена финансијског плана Секретаријата за финансије – промене апропријација
У току 2018. година вршене су измене финанијског плана, променом у апропријацији. У току 2018.
године је такође било потребе за обезбеђењем средстава из ТБР.
24. Повећање Финансијског плана Секретаријата за финансије за износ остварене донације или
наменског трансфера
У току 2018. године вршено је повећање Финанијског плана Секретаријата за финансије због преноса
трансфера од Републике за општинске органе управе, као и уплате донације од стране Европске банке за
обнову и развој за пројекат подземних гаража.
25. Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се ЗЈН не
примењује Секретаријата за финансије
25.1. У јануару је припремљен Предлог плана јавних набавки Секретаријата за финансије за 2018.
годину на који је од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки дата неопходна
сагласност, након чега је 02.02.2018. године донет годишњи план јавних набавки за 2018. годину и
објављен на Порталу јавних набавки односно Порталу јавних набавки града Београда.
25.2. Секретаријат за финансије у 2018. години није имао потребе да спроводи поступке на које се не
примењује Закон о јавним набавкма, те поступак за доношење списка јавних набавки није ни започет
односно спровођен у 2018. години.
26. Спровођење поступака јавних набавки Секретаријата за финансије
У 2018. години покренути су и реализовани следећи поступци јавних набавки:
26.1. Јавнa набавка добара, 1/2018 – Набавка САП лиценци за ИБК (индиректни буџетски корисници)
са услугом одржавања – Одлука о додели уговора I-01 бр. 404-1-4/18 од 29.09.2018. године.
26.2. Јавна набавка мале вредности услуга, 2/2018 - Екстерна ревизија завршног рачуна буџета града
Београда за 2017. годину – Одлука о додели уговора I-01 бр. 404-2-3/18 од 20.09.2018. године.
27. Спровођење поступака набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама Секретаријата
за финансије
Секретаријт за финансије у 2018. години није имао потребе за спровођењем набавки на које се закон
не примењује.
28. Извршење уговора о јавној набавци Секретаријата за финансије
У 2018. години закључена су два уговора након спроведених поступака јавних набавки и то:
Уговор I-01 број: 401.1-6 од 11.09.2018. године, предмет уговора: Екстерна ревизија завршног рачуна
буџета града Београда за 2017. годину. Дана 01.10.2018. године, Извршилац је Наручиоцу доставио
Извештај о обављеној ревизији Завршног рачуна буџета града Београда за 2017. годину, што је и
констатовано Записником о квантитативном и квалитативном пријему услуге.
Уговор I-01 број: 401.1-7 од 28.09.2018. године, предмет уговора: Набавка САП лиценци за ИБК
(индиректни буџетски корисници) са услугом одржавања. Дужина трајања уговора је до 05.10.2019. године.
29. Израдa тромесечних извештаја о набавкама Секретаријата за финансије
Секретаријат за финансије је у току 2018. године, управи за јавне набавке у електронској форми
достављао у законом одређеним роковима кварталне извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки,
као и извештај о закљученим односно извршеним уговорима.
30. Усклађивање писаног трага пословних процеса ДБК града Београда, давање препорука и
доношење унутрашњих аката ради спровођења система финансијског управљања и контроле (ФУК)
У току 2018. године, планиране су активности за увођење писаних процедура поштујући принципе
ефикасности, ефективности и економичности уз примену законских прописа и других аката из делокруга
рада, идентификовање и дефинисање недостајуће документационе основе пословних процедура, припрема
упутстава за спровођење система ФУК, вршена је припрема за усклађивање пословних процеса који нису
прописани у писаном облику, пренос информација и комуникација у виду препорука за унапређење рада у
успостављању система, у складу са принципима доброг финансијског управљања и контроле, а ради
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доношења мапа пословних процеса и интерних аката који обезбеђују трагове за праћење, процену и
управљање организационом целином, припрема Годишњег извештаја о систему финансијског управљања и
контрола ДБК града Београда, подношење извештаја и информација о извршеном усклађивању пословних
процедура руководиоцу, припрема информације о успостављеном систему ФУК начелници Градске управе
града Београда и градоначелнику града Београда.
У току 2018. године одржана је Конференција на којој је презентован „Twining projekat” - подршка
интерној финанијској контроли јавног сектора у Палати федерације са представнцима корисника јавних
средстава, Министарством финансија и представницима Европске делегације, у вези Поглавља 32Финансијски надзор ради евалуације предузетих активности система финансијског управљања и контроле,
а у циљу придруживања Републике Србије Европској унији;
Вршене су консултације са представницима организационих јединица Градске управе града Београда
и посебних служби у вези спровођења система финансијског управљања и контроле.
31. Припрема документационе основе ДБК за управљање ризицима
У 2018. години је на основу припремљеног и прослеђеног дописа и образаца о изради стратешких
ризика града у складу са Стратегијом развоја града Београда, са дефинисаним роковима за израду истог,
вршена саветодавна подршка ДБК града Београда при попуњавању обрасца стратешких ризика. У односу
на планиране активности усклађивања спровођења система финанијског управљања и контроле у граду
Београду у 2018. години, проблеми у раду су настали због недостављања образаца регистра ризика свих
организационих јединица Градске управе града Београда, неусклађености достављених регистра ризика са
Упутством за попуњавање образаца за утврђивање и процену ризика и регистра ризика града Београда и
Упутством за припрему мапе пословних процеса града Београда, због чега није сачињен регистар
стратешких ризика града Београда у 2018. години. У извештајном периоду на успостављању и развоју
финансијског управљања и контроле у граду Београду са акцентом на обезбеђењу писаног трага пословних
процеса и израде регистра ризика и стратешких ризика града Београда, које спроводе сви запослени у
зависности од врсте посла и одговорности уочени су проблеми у информисању и ефективној комуникацији
на свим нивоима.
32. Припрема плана интегритета
Одржани су радни састанци у циљу припреме Плана интегритета града Београда и у складу са
Смерницама за израду и спровођење плана интегритета донето је решење о формирању Радне групе за
споровођење плана интегритета. Радна група је у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције
извршила процену постојећег стања изложености институције ризицима од корупције и других
неправилности, односно анализирала постојеће мере за управљање ризицима од корупције, извршила
процену интензитета ризика од корупције, предложила рокове и одговорна лица за спровођење мера
унапређења којима се смањује ризик од корупције и завршила израду плана интегритета. Припремљен је
предлог решења о усвајању израђеног плана интегритета, у коме се разрешава Радна група и одређује лице
одговорно да прати спровођење плана интегритета. Циљ усвајања плана интегритета је стварање
институционалног механизма којим се спречава или смањује интензитет ризика од тога да се јавна
овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена, односно побољшава ефикасност и
ефективност рада институције. Лице које је одређено, прати да ли се мере побољшања из плана интегритета
институције спроводе на начин и у роковима како је то предвиђено у израђеном плану интегритета.
2. СЕКТОР ЗА БУЏЕТ
У Одељењу за буџет града обављани су следећи послови:
1. Припрема и израда нацрта одлуке о буџету града Београда и нацрта oдлуке о ребалансу буџета
града Београда у делу расхода
У оквиру овог процеса запослени у Oдељењу за буџет Града су током 2018. године радили на
припреми и изради нацрта одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2018. годину, нацрта о измени и
допуни одлуке о буџету града Београда за 2018. године и на припреми и изради нацрта одлуке о буџету
града Београда за 2019. годину.
Припремљен је и донет План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме
и доношења буџета града Београда за 2019. годину којим је одређен један број директних корисника
буџетских средатава да у оквиру својих предлога финансијских планова за 2019. годину укључе родно
одговорне циљеве. Нацрт првог ребаланса буџета града Београда припремљен је у периоду мај – јун 2018.
године. Нацрт другог ребаланса буџета града Београда припремљен је током септембра 2018. године.
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Упутство за припрему буџета Града за 2019. годину припремано је у периоду октобар – новембар 2018.
године док је нацрт одлуке о буџету Града за 2019. годину припреман у периоду новембар – децембар 2018.
године. Припремљен је Грђански буџет на основу донете Одлуке о буџету за 2018. годину а потом је
ревидиран Грађански буџет на основу донете Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2018.
годину. У склопу припреме буџета и ребаланса буџета вршено је отварање нових програмских активности и
пројеката и креиране све програмске информације а такође је вршена дорада постојечих програмских
информација. За те потребе, у сарадњи са СКГО организовано је више радионица и едукативних састанака
у циљу квалитетније израде програмских информација. Такође, у склопу активности на изради буџета за
2019. годину спроведено је низ активности на припреми плана јавних инвестиција, у складу са новим
законским решењима и анализирани су достављени подаци предлагача капиталних пројеката у погледу
испуњености услова за укључивање пројекта у буџет.
2. Припрема и израда нацрта одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника
средстава буџета града Београда
Израђено је 2 нацрта одлука, чије доношење је уско везано за одлуку о буџету Града, односно одлуке
о ребалансима буџета Града. Ове одлуке обухватају програме и пројекте директних и индиректних
корисника буџетских средстава, везане за текуће расходе, чија је реализација делом планирана одлуком о
буџету Града текуће године а делом се планира у периоду од наредне две буџетске године.
3. Усвајање финансијских планова директних буџетских корисника усаглашених са буџетом и / или
ребалансом буџета
Израђени су предлози закључака за добијање сагласности Градоначелника на финансијске планове
директних корисника буџетских средстава усаглашене са утврђеном одлуком о буџету или одлуком о
ребалансу буџета и израђено је 52 акта.
4. Измена финансијског плана ДБК на основу донетог решења о обезбеђењу средстава из текуће
буџетске резерве или о враћању средстава у текућу буџетску резерву
Израђени су предлози решења Градоначелника о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за
непланиране или недовољно планиране сврхе и припремљено је укупно 115 предлога решења по захтевима
директних корисника буџетских средстава за одобравање средстава из текуће буџетске резерве или за
враћање у текућу буџетску резерву.
5. Повећање финансијског плана ДБК отварањем апропријација за извршавање расхода и издатака
по основу укључивања донације и наменских трансферних средстава у буџет као и по основу остварења
других прихода и примања КБС из свих извора финансирања осим из извора 01 – Приходи из буџета
Израђени су предлози закључака Градоначелника и решења секретара Секретаријата за финансије о
прихватању и распоређивању средстава уговорених донација и одобрених наменских трансфера актом од
стране другог нивоа власти којима се увећава буџет Града, при чему износи донација и наменских
трансфера нису били познати током израде нацрта одлуке о буџету или одлуке о ребалансу буџета и
припремљено је укупно 24 акта, од чега је израђено 14 предлога закључака Градоначелника и 10 решења
секретара Секретаријата за финансије.
6. Одобравање измена финансијских планова ДБК на основу промена апропријација
Током 2019. године обрађено је укупно 289 измена финансијског плана при чему је измена у
апропријацији било 108 док се 181 измена односило на измене унутар апропријације. Истовремено, за
измене финансијских планова у апропријацији до 10% урађено је 29 решења секретара Секретаријатаза
финансије.
7. Резервисање средстава ДБК
Укупан број унетих ставки - резервација у систем током 2018. године износи преко десет хиљада
ставки. Планирани послови у оквиру овог процеса су ажурно извршавани током 2018. године, како је то
уређено Правилником о начину припреме и достављања материјала, у року не дужем од 3 дана од дана
достављања материјала. Резервација средстава подразумева и праћење реализације финансијских планова
директних буџетских корисника као и рад и подршку корисника на побољшању процеса реализације
планова. У том смислу вршена је обука и даване инструкције за рад у информационом програму у САП
систему. Такође, Сектор за буџет је учествовао у обукама запослених код индиректних буџетских
корисника – предшколске установе у вези увођења САП ЕРП решења.
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8. Израда извештаја за плате на обрасцима МФ и израда извештаја о планираним расходима и
издацима на обрасцима Управе за трезор МФ
Креирани су месечни извештаји о планираним и извршеним расходима за плате које се финансирају
из буџета града Београда и о планираним и извршеним расходима и издацима буџета града Београда.
Извештаји су припремани на месечном нивоу и достављани Министарству финансија, односно Управи за
трезор. Такође, исти извештаји се креирају и за податке који се односе на планирана средства одлуком о
буџету или ребалансима буџета. Тако, подаци о планираним и извршеним расходима за плате припремају
се и достављају Министарству финансија у оквиру Прилога 1. Подаци о платама се достављају на
обрасцима ПЛ1 – Плате запослених код корисника буџета јеинице локалне власти и ПЛ2 – Број запослених
код корисника буџета јеинице локалне власти, док се подаци о планираним расходима и издацима буџета
града Београда достављају на обрасцима 2 – Расходи и издаци општине (града) по економској и
функционалној класификацији и 2а – Трансфери за основно и средње образовање – аналитика према врсти
расхода и издатака. У периоду након супања на снагу одлуке о буџету или одлуке о ребалансу буџета
Управи за трезор се достављају и подаци на обрасцу 3 – Обрачун суфицита/дефицита са рачуном
финансирања. Такође, вршена је обрада достављених полугодишљих извештаја од стране директних
корисника буџетских средстава о учинку програма, програмских активности и пројеката као и годишњих
извештаја. Затим је припремљена и достављен консолидовани извештај о учинку програма, програмских
активности и пројеката Министарству финансија.
У одељењу за буџете градских општине у 2018. години обављани су следећи послови:
9. Припрема нацрта Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина
На основу усвојених параметара од стране Радне групе за израду Нацрта одлуке о утврђивању
критеријума и мерила за обиме буџета градских општина, која је образована решењем Градоначелника број
020-7160/18-Г 18. октобра 2018. године, израђен је Нацрт поменуте Одлуке.
10. Припрема нацрта Одлуке и измена Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и
градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинамa
На основу упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти донетог од стране МФРС, град
Београд је прописао смернице за израду буџета градских општина за 2019. годину са пројекцијама за 2020.
и 2021. годину. Укупан обим средстава за јавну потрошњу намењен за буџете градских општина у 2019.
години, добијен је применом Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских
општина. У 2018. години у јуну и октобру, припремњени су нацрти Одлуке о измени Одлуке о обиму
средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду,
односно градским општинама.
11. Израда извештаја СБП И СБР – план и остварење прихода и примања и извршење расхода и
издатака градских општина
У 2018. години вршен је пријем редовних месечних образаца СБП и СБР градских општина путем
БПЦ-а, затим рачунска провера тачности унетих података и обрада и консолидација образаца. На основу
унетих података приступило се изради месечног, кварталног, шестомесечног и годишњег извештаја о
извршењу буџета градских општина.
12. Израда извештаја за плате ПЛ-1 и ПЛ-2 као и Табеле 1 и Табеле 2–планирана маса средстава за
плате и планирани број запослених града Београда и градских општина
У 2018. години вршен је пријем редовних месечних образаца ПЛ-1 и ПЛ-2 и Табеле 1 и Табеле 2
градских општина путем БПЦ-а, затим рачунска контрола тачности унетих података и обрада и
консолидација образаца. Одобравање извештаја од стране одговорног лица и достава консолидованог
извештаја о исплаћеним зарадама и планираном броју запослених МФ РС – Сектору за буџет.
13. Израда финансијског извештаја из области вођења матичних књига
У 2018. години припреман је редовни месечни извештај из области вођења матичних књига, у складу
са преузетим подацима са УЈП апликације, који се редовно шаље Секретаријату за управу града Београда.
14. Припрема предлога Решења Градоначелника о расподели прихода између града Београда и
градских општина
У 2018. години, на основу извршене анализе остварених прихода и примања града Београда и
градских општина, којом је утврђено да одређене градске општине остварују приходе изнад а одређене
испод планиране динамике, израђен је Предлог Решења Градоначелника о расподели прихода између града
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Београда и градских општина у месецу новембру и месецу децембру, којим су дефинисани нови проценти
расподеле до планираног нивоа потрошње.
15. Контрола и анализа остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака као
извршених расхода за плате запослених у градским општинама
У 2018. години вршен је пријем редовних месечних образаца СБП и СБР, ПЛ-1 и ПЛ-2 као и Табеле 1
и Табеле 2 од стране градских општина путем БПЦ-а, рачунска провера тачности, обрада и консолидација
унетих података и израда извештаја.
16. Координација између града Београда и градских општина у вези доделе рола, нових корисника,
као и одржавање матичних података за градске општине које имају имплементиран SAP
У 2018. години обављане су активности везане за BEOSAP пројекат: Обрада и одржавање матичних
података градских општина које имају имплементиран SAP (обрада захтева градских општина који се
односи на отварање шифара добављача, купаца, материјала, услуга или објеката); Координација између
града Београда и градских општина приликом слања захтева за доделу ауторизација у Sap-u, захтева за
отварање нових и брисање постојећих корисника; Комуникација са координаторима градских општина у
циљу решавања специфичних проблема насталих у току рада у Sap-u.
17. Израда консолидованог Обрасца 5 за све градске општине о планираним приходима и примањима
и расходима и издацима, по Одлуци о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и
утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама и измени Одлуке о обиму
У 2018. години обављани су послови везани за пријем обрасца 5 градских општина у циљу
консолидације биланса Града, провера тачности достављених података, рачунска обрада и контола
обрађених података и достава консолидованог извештаја градских општина Сектору за фискалне послове
Секретаријата за финансије.
18. Израда Обавештења о начину расподеле прихода који припадају Граду, односно градским
општинама УТ МФРС;
У 2018. години припремано је Обавештење о начину расподеле прихода који припадају Граду,
односно градским општинама УТ МФРС, у складу са преузетим подацима из Одлуке и измене Одлуке о
обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадју Граду,
односно градским општинама.
19. Израда Закључка о процедури за реализацију програма и пројеката из капиталних трансфера и
поступање по предметима и захтевима градских општина за доделу средстава из капиталних трансфера.
У 2018. години градско веће града Београда на седници одржаној 08.01.2018. године усвојило је
Закључак број 4-17/18-ГВ о процедури за реализацију програма и пројеката из капиталних трансфера у
2018. години, сходно Одлуци о буџету града Београда за 2018. годину, чиме су се стекли услови да градске
општине аплицирају за доделу средстава за финансирање капиталних издатака из оквира надлежности. С
тим у вези, у 2018. години, одељење за буџете градских општина је поступало по поднетим захтевима
градских општина за финансирање капиталних издатака из оквира надлежности дефинисаним чланом 77.
Статута града Београда. У 2018. години донето је укупно 95 решења од чега је 64 решења о преносу
средстава и 31 решење о измени решења.
У Одељењу за финансијски информациони систем у 2018. години обављани су следећи послови:
20. Израда специфичних апликативних решења за потребе Секретаријата за финансије који нису
обезбеђени од спољних давалаца услуга (БУС+);
21. Прилагођавање постојећих решења за потребе Секретаријата за финансије (УЈП);
22. Координирање са другим организационим јединицама на имплементацији и одржавању
информационог система за потребе Секретаријата за финансије (Сви директни корисници буџета, 14
градских општина и предшколске установе);
23. Координирање са спољним даваоцима услуга на имплементацији и одржавању информационог
система за потребе Секретаријата за финансије (МФРС Управа за трезор, ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ,
САП консултанти, ASSECCO, NTE Engineering);
24. Тестирање нових верзија апликативних решења која нису у пројекту БеоСАП а која су обезбеђена
од спољњих давалаца услуга за потребе Секретаријата за финансије (ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ,
ASSECCO);
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25. Тестирање нових верзија апликативних решења у пројекту БеоСАП за потребе Секретаријата
за финансије и директних и индиректних корисника буџета, 14 градских општина и 18 предшколских
установа;
26. Администрирање у пројекту БеоСАП (креиранје корисничких налога и додела рола на 5
независних система за велики број корисника због увођења САПа у предшколске установе, ресетовање
корисника,...);
27. Прилагођавање у пројекту БеоСАП (отварање интервала бројева у свим модулима и додатна
подешаванја система по захтеву корисника);
28. Напредно пословно извештавање (креирање нових извештаја по захтевима корисника и редовно
ажурирање података);
29. Администрација база података (прављење копија и брисање лог фајлова, провера копија база);
30. Администрација рачунарске опреме (протекле године је велики број радних станица у СФ
замењен новим и био је изузетно велики број прераспоређивања запослених по канцеларијама);
31. Администрација апликативних сервера (провера слободног простора, рестартовања после
примењених абдејта...);
32. Архивирање електронских података (због застарелости опреме, као и недовољног простора на
дисковима били су велики проблеми у архивирању података);
33. Координација са спољњим кућама на размени података (МФРС Управа за трезор);
34. Пружања стручне и техничке помоћи на коришћењу база података, апликативних решења
електронских сервиса (БУС+, УЈП, МЕГАКРЕДИТИ, ЕСПП, ЕУправа, ПОРЕЗИ, PROFY SYSTEM
COM,...);
35. Израда техничких спецификација у поступцима јавних набавки (САП лиценце, САП Одржавање,
Рачунарска опрема,...).
3. СЕКТОР ТРЕЗОРА
Одељење за финансијско планирање и управљање ликвидношћу
1. Контрола захтева за плаћање, решења о преносу средстава и пратеће документације директних
буџетских корисника (ДБК) града Београда и израда спецификације захтева за плаћање и трансфер
средстава
У Одељење је примљено и прегледано између 40 и 90 захтева; Контрола документације односила се
на детаљно контролисање решења, рачуна, профактура, привремених и окончаних ситуација, уговора,
банкарских гаранција, документације о јавним набавкама, да ли је приложена документација у складу са
важећим законима, правилницима и упутствима, у односу на расположива средства, у односу на донете
месечне квоте и у односу на законске рокове за измирење новчаних обавеза.
Након извршене контроле захтеви су се одобравали кроз САП апликацију од стране контролора или
су враћани директним буџетским корисницима у зависности од исправности документације и тачности
примљеног захтеава.
Израда спецификације захтева за плаћање и трансфер средстава као и вођење евиденције примљених
и прегледаних захтева за пренос средстава по корисницима, позицијама и износима кроз табелу из САП
програма, вршила се на свакодневном нивоу;
2. Планирање и усвајање месечних квота ДБК корисника града Београда:
На основу процењених текућих прихода и примања буџета града Београда и захтева ДБК за
процењеним потребним средствима за текући месец, сваког месеца доношено је Решење о утврђивању
средстава и одређивању висине квота за извршење расхода и издатака буџета града Београда. На основу
донетог Решења, вршена је свакодневна контрола извршења расхода буџета по директним корисницима;
Сваког месеца се на основу захтева корисника вршила обрада предмета, припремали упоредни
прегледи и радне табеле у складу са Одлуком о буџету и Одлукама о ребалансу буџета за извор 01-приходи
из буџета.
Најмање једном месечно вршене су и измене утврђеног нивоа месечне квоте, а на основу
достављеног захтева за измену квоте од стране директног буџетског корисника са детаљним образложењем
и разлозима за додатним средствима.
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Свакодневно су вршене измене квота по корисницима у оквиру апропријације као и измене квота у
оквиру раздела корисника на основу обрасца за измену квоте, документације и образложења. У току једног
месеца број измена које се односе на измене између апропријација је од 18-25.
Контакти и давање сугестија око измене квота и израде квота са директним буџетским корисницима
обављали су се свакодневно.
3. Припрема дневног извештаја о расходима ДБК и приходима и стањима на евиденционим рачунима
трезора града Београда и извештавање Министарства финансија РС о расходима и издацима по
месецима:
Вршено је дневно праћење изршења расхода буџета у односу на апропријације утврђене Одлуком о
буџету за 2018. годину и одлукама о ребалансу буџета за 2018. годину. Поред тога, на дневном нивоу
обављана је контрола података добијених од Управе за трезор Министарства финансија о оствареним
приходима и расходима буџета Града и усклађивање са евиденцијом која се води у Управи за трезор града
Београда, праћење стања на подрачунима, израда извештаја о дневном преносу, израда извештаја о дневном
и кумулативном приливу, израда извештаја о дневном извршењу расхода и издатака буџета Града за
потребе извршних органа града Београда, праћење ликвидности консолидованог рачуна, као и на
подрачунима отвореним у оквиру консолидованог рачуна трезора. Измене апропријација вршене су
сагласно Закону о буџетском систему, а на основу донетих Решења о употреби средстава текуће буџетске
резерве и на основу измене висине апропријација до висине 5% апропријације која се умањује. Вршена је
израда месечних извештаја о извршењу расхода буџета Града Београда по економској класификацији на
обрасцу прописаном од стране Министарства финансија и њихово достављање Управи за трезор
Министарства финансија до сваког 5. у месецу, утоку 2018. године достављено је 12 поменутих извештаја;
Усклађивање евиденција рађено је на основу Одлуке о буџету града - један пут и са Одлукама о
ребалансу буџета - 2 пута.
Контрола прегледа преноса средстава по позицијама и усаглашавање са захтевима за плаћање и
трансфер средстава радила се након добијања података из Одељења ликвидатуре и то свакодневно у
зависности са бројем пакета за плаћање.
У току године извршена су отварања и гашења динарских посебних наменских подрачуна
консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор Министарства финансије за посебне кориснике јавних
средстава на основу њиховог налога и сагласности надлежног секретаријата.
Крајем 2018. године, у циљу припреме предлога за утврђивање и објављивање Списака корисника
јавних средстава за 2019. годину, односно верификацију корисника јавних средстава коју спроводи
Министарство финансија, Управа за трeзор, доставили смо ажуриране податке о корисницима јаних
средства који су у надлежности Града Београда и извршен је и упис и брисање одређених корисника из
Евиденције корисника јавних средстава.
Свакодневна координација са Одељењем за буџетско рачуноводство у вези непрокњижених ставки
извода и омогућавање ручног књижења, контактирање са корисницима у вези прекњижавања захтева за
пренос средстава, захтева за повраћај средстава и захтева за принудну наплату.
Одељење за буџетско рачуноводство и извештавање
1. Вођење главне књиге трезора:
У 2018. години од Управе за трезор Министарства финансија, град Београд је преузео изводе који се
већином аутоматски, али и делимично ручно прокњиже, и то:
 273 извода подрачуна извршења буџета града Београда, 53 извода – ИТС-а, 152 – подрачун
депозита, 80 извода за подрачун депозита за закуп пословног простора,
 6 евиденционих рачуна и то: 252 извода за евиденциони рачун угоститељске јединице, 262 извода за
евиденциони рачун продаје станова, 258 извода за евиденциони рачун откупа станова, 13 извода за
евиденциони рачун социјалних станова, 230 извод евиденционог рачуна градског
правобранилаштва и 238 извода евиденционог рачуна прихода која наплаћује ЈП Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу Београда;
 распакивање извода и учитавање у САП апликацију; контирање и књижење свих дневних промена
које се односе на приходе, примања, расходе и издатке свих директних корисника на подрачун
извршења буџета; обавештавање директних корисника о враћеним средствима и принудној наплати
и њиховој обавези достављања захтева за плаћање; одржавање контног плана града и општина у
САП-у;
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књижење промена на девизном рачуну у динарској противвредности по средњем курсу; књижење
почетног стања са 01.01.2018. године и закључна књижења за 2017. годину; свакодневно ажирирање
курсне листе са курсном листом НБС – уношење средњег курса у САП апликацију;
вршено је недељно, месечно, тромесечно, шестомесечно, деветомесечно и годишње усаглашавање
главне књиге са подацима добијеним од Управе за трезор Министарства финансија о оствареним
приходима и расходима буџета Града. Месечно су достављана извршења расхода по функцијама
(образац 2) Управи за трезор Министарства финансија РС.
вођене су помоћне евиденције: примљене донације (страних држава, међународних организација и
домаћих донатора), решења о расподели средстава из текуће буџетске резерве, евиденција
извршених принудних наплата (број решења о извршењу, име странке и назив секретаријата на који
се односи принудна наплата).
праћење прописа, комуникација са корисницима буџетских средстава и др.
2. Припрема и израда нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета града Београда за 2016. годину:
достављање обавештења директним буџетским корисницима о достављању извештаја и
образложења о коришћењу средстава у 2017. години;
урађени су финансијски извештаји КРТ-а града Београда и то подрачуна града Београда и
индиректних буџетских корисника града Београда (образац број 1 – биланс стања, број 2 – биланс
прихода и расхода, број 3 - извештај о капиталним издацима и финансирања, број 4 - извештај о
новчаним токовима, број 5 – извештај о извршењу буџета);
урађени су табеларни прегледи прихода и примања и расхода и издатака и извештаја прописаних
Законом о буџетском систему (извештај о одступањима између одобрених средстава из буџета и
извршења код буџетских корисника, извештај о трошењу текуће и сталне буџетске резерве,
извештај о примљеним донацијама и домаћим и страним кредитима, извештај о извршењу
финансијских планова директних буџетских корисника);
урађена су образложења и извештаји извршења директних буџетских корисника по економским
апропријацијама, изворима, функцијама и програмима;
усаглашена су наменска средства која се преносе у 2018. годину и распоред наменског и
ненаменског суфицита из 2017. године и из ранијих година за ребаланс о буџету града Београда;
Достављен је у законском року Министарству финансија Консолидовани извештај града
Београда и 17 градских општина који садржи скраћена образложења Завршних рачуна града
Београда и 17 градских општина и образложења, такође су урађена искључења трансфера између
града - општина – републике и достављен је и консолидовани финансијски извештај града Београда
и 17 градских општина (Обрасци 1-5), са свим искључењима (дуплирања при преносима средстава);
Израђени су квартални извештаји о извршењу планираних расхода и издатака за периоде IIII, I-VI i I-IX, који садрже образложења мање или више утрошених средстава од уобичајене
динамике за посматрани плански период директних буџетских корисника, приказ утрошених
средства по економским апропријацијама, изворима, функцијама и програмима, израду
консолидованог Обрасца 5 – Извештај о извршењу буџета, директних буџетских корисника града
Београда и индиректних буџетских корисника града Београда.

Одељење за задуживање, управљање приливима по основу дуга, инвестирање и пласирање
средстава КРТ–а града Београда / Одељење за упрвљање и сервисирање јавног дуга и извештаваљњ
1. Депоновање средстава КРТ-а града Београда
Послови везани за инвестирање слободних новчаних средстава КРТ-а града Београда:
У току 2018. године, вршено је пласирање слободних новчаних средстава КРТ-а града Београда код
пословних банака као преконоћни депозит по закљученим уговорима. Урађена је контрола обрачуна камата
и праћење уплата по овом основу, вођење помоћних евиденција и табела. Такође, пословне банке са којима
град Београд има добру сарадњу контактиране су позивним писмима у вези евентуалног закључења нових
уговора о ороченим депозитима, како би се остварили приходи од камата и увећао буџет града Београда;
Планирање висине прихода од камата узимајући у обзир стање расположивих средстава на КРТ-у и услова
на тржишту новца за наредну годину.
2. Реализација зајма од ЕБРД-а - Пројекат изградње моста на Ади и приступних рампи, набавка 30
нових трамваја, реконструкција трамвајских шина и обнављање главних градских булевара и изградња
подземног паркинга:
У сврху реализације овог Пројекта град Београд је са Европском банком за обнову и развој закључио
11.07.2017. године Уговор о изменама и допунама и преуређењем уговора у вези са уговором о кредиту од
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19.06.2006. године (са изменама и допунама и преуређењем) и уговора о кредиту од 17.11.2011. године (са
изменама и допунама) број 4011-4412 OP No 42809.
Извршена је припрема захтева за повлачење транши кредита, по захтеву Секретаријата за
инвестиције који је надлежан за реализацију пројекта. Приликом повлачења сваке транше, урађена је
контрола достављене документације, реализација повлачења транши, давање инструкција за располагање
средставима на девизном рачуну. У вези са тим, остварена је сарадња са Народном банком Србије,
контрола реализације плаћања – swift порука. Завршени су послови везани за пријаву и регистрацију
повлачења транши кредита код Народне банке Србије. Ажурирање помоћних евиденција о повлачењима
кредита и кроз систем SAP.
Град Београд је све уговорене обавезе по овом зајму до 31.12.2018. године измирио на време у
уговореним роковима доспећа. Приликом сваког плаћања је контролисана je документација за сервисирање
обавеза, урађени захтеви за плаћање и решења о преносу средстава, урађена контрола свих обављених
плаћања, swift поруке. Aжурирани подаци везани за стање кредита у оперативном систему SAP. Извршена
је и регистрација свих промена код Народне банке Србије - КЗ обрасци. Ажурирани су и спесимени и депо
картони за овлашћена лица у складу са кадровским променама у граду Београду.
3. Реализација зајма од ЕБРД-а - Пројекат за реконструкцију трамвајских шина, реновирање
плочника и стаза, постављање нове јавне расвете и саобраћајне сигнализације и система управљања
главним булеварима града
У сврху реализације овог Пројекта град Београд је са Европском банком за обнову и развој закључио
11.07.2017. године Уговор о кредиту број 4011-4414 OP No 49267.
По овом кредиту није било повлачења транши у току 2018. године.
Град Београд је све уговорене обавезе до 31.12.2018. године измирио на време у уговореним
роковима доспећа, урађени захтеви за плаћање и решења о преносу средстава, урађена контрола свих
обављених плаћања, swift поруке. Aжурирани су подаци везани за стање кредита у оперативном систему
SAP. Извршена је и регистрација свих промена код Народне банке Србије - КЗ обрасци. Ажурирани су и
спесимени и депо картони за овлашћена лица у складу са кадровским променама у граду Београду.
Евидентирање плаћених обавеза у помоћним евиденцијама; ажурирање евиденција о стању дуга након
сваке извршене промене.
4. Послови везани за зајам код Европске инвестиционе банке – Пројекат обнове града Београда Fi No
22096
У периоду до 31.12.2018. године, извршена су сва плаћање обавеза инокредитору по свим траншама
Европске инвестиционе банке за Пројекат обнове града Београда – главнице, камате и провизије преко
Народне банке Србије у роковима доспећа, према ануитетним плановима за сваку траншу понаособ (укупно
има 11 транши, и свака од њих представља посебан кредит). Сва плаћања подразумевају добијање рачунаобавештења од НБС са роком плаћања. Плаћања су извршена преко Управе за трезор - девизног КРТ-а.
Урађена је контрола обрачуна, израда захтева за плаћање, решења о распореду средстава и након плаћања
контрола swift порука и обавештења која је доставила Управа за трезор. Сервисирање овог кредита
подразумева стално вођење свих евиденција о стању кредита, главнице, камате, регистрација повучених
транши као и свих отплата главнице и камате код Народне банке Србије преко КЗ образаца. Урађено је
ажурирање кредита у оперативном систему SAP као и свим помоћним евиденцијама.
5. Реализација задуживања код Европске инвестиционе банке – Пројекат мост на Сави А и Б са
прилазним путевима ка мосту Fi No 25348 и Fi No 25871
У периоду до 31.12.2018. године извршена су плаћања свих уговорних обавеза према Европској
инвестиционој банци, по свим повученим траншама, у уговореним роковима. Урађени су захтеви за
плаћање и решења, контрола swift порука, вођење помоћних евиденција о повученим траншама, обавезама
и стању кредита и кроз програм SAP. Извршена је регистрација плаћених обавеза код Народне банке
Србије на прописаним обрасцима. Ажурирани су спесимени и депо картони за овлашћена лица у складу са
кадровским променама у Министарству финансија и граду Београду.
6. Плаћање обавеза према Unicredit bank a.d. Beograd:
У току 2018. године, Одељење је по траншама повученим од Unicredit bank a.d. Beograd у року
извршило контролу достављених обрачуна и плаћене су све обавезе о роковима доспећа. Евидентиране су
све промене у помоћним евиденцијама и оперативном систему SAP, о стању кредита.
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7. Извештавање о задуживању и инвестирању
Периодично извештавање - У вези са Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о
планираним и оствaреним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима
јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 79/11) једном месечно у току целе 2018.
године у законском року, достављени су обједињени извештаји Министарству финансија, Управи за трезор,
табеле са писаним напоменама које се односе на јавни дуг и инвестирање града Београда.
Урађени су годишњи, полугодишњи и месечни извештаји о стању задужености Министарству
финансија, Управи за јавни дуг којима су достављене табеле са подацима о кредитном задужењу и стању
дуга локалне самоуправе, кредитима за финансирање капиталних инвестиционих расхода, као и Извештаји
о инвестирању средстава са рачуна КРТ-а града Београда.
На основу уговора закључених са Европском банком за обнову и развој урађено је редовно
периодично извештавање. Урађени су благовремено сви извештаји у складу са методологијом Европске
банке за обнову и развој на енглеском језику и достављена сва документација на захтев банке у прописаним
роковима.
Извештаји и табеле по захтеву и за потребе кабинета Градоначелника, који се односе на кредите
града Београда, коришћење кредита, отплату кредита, стање дуга, као и о инвестирању средстава КРТ-а
града Београда.
Усаглашавање потраживања и обавеза са пословним банкама - изводи отворених ставки који су
законом обавезни су да се потврђују по захтеву банака и надлежних ревизорских кућа обавезно једном
годишње, или по потреби у краћим временским интервалима, најчешће квартално.
8. Послови око потврде кредитног рејтинга града Београда:
У току 2018. године, Секретаријат за финансије је доставио кредитној рејтинг агенцији Mооdy`s
тражене информације за израду редовног мониторинга кредитног рејтинга града Београда и око
публикације статистичког годишњака за 2018. годину.
9. Архивирање и наплата инструмената обезбеђења које су преузеле организационе јединице Градске
управе града Београда:
Све организационе јединице Градске управе достављају на чување инструменте финансијског
обезбеђења по закљученим уговорима ради чувања и одлагања у сеф. Евидентирање инструмената
обезбеђења у помоћним евиденцијама Одељења. По налогу организационих делова градске управе града
Београда врши се повраћај инструмената, као и активирање-наплата у случају да није испуњена нека од
уговорних обавеза. Урађени су послови око подношења захтева за активирање и подношење налога за
наплату. Одељење врши праћење уплате по активираном инструменту, контрола извода, урађена су
обавештења да је извршена наплата предметног инструмента.
У 2018. години преузето је и одложено више од хиљаду инструмената финансијског обезбеђења.
10. У Одељењу се сваког месеца припремао план квота за наредни месец, у 2018. Години, као и
квартални план квота за функцију 170 са образложењем.
11. Извршена је припрема предлога измена финансијског плана са образложењем за 2018. годину и
предлога два ребаланса буџета за 2018. годину за део који се односи на позиције јавног дуга – Функција 170
12. Припрема нацрта Одлуке о буџету и ребаланса буџета у делу који се односи на јавни дуг:
Комуникација са крајњим корисницима кредита у вези достављања појединачних планова и програма
рада који се односе на будућа повлачења транши кредита од међународних финансијских институција.
Одељење врши планирање сервисирања обавеза по зајмовима по потписаним уговорима са
инокредиторима. Израда спецификације по врстама расхода и издатака у оквиру функције 170. Урађени су
послови око плана сервисирања обавеза за наредни месец у току целе 2018. године, послови око израде
пројекција за наредни период по свим кредитним линијама.
Сваког месеца урађени су послови везани за обједињавање појединачних требовања канцеларијског
материјала по свим Одељењима Секретаријата за финансије, достављање требовања Секретаријату за
опште послове путем оперативног система САП, послови везани око преузимања канацеларијског
магеријала и расподеле истог по одељењима Секретаријата за финансије.
Пружање стручне помоћи у вези активности из надлежности Одељења достављањем мишљења у
писаном облику, као и путем усмених и телефонских консултација.
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Стално праћење измена и допуна закона и других прописа у вези задуживања, управљања
приливима по основу дуга, инвестирања и пласирања слободних новчаних средстава.
Одељење ликвидатуре и обрачуна личних примања
1. Пријем и контрола захтева за плаћање, обрада и унос података потребних за реализацију
поднетих захтева за плаћање Градске управе града Београда и трансфер средстава електронским путем
У вези са горњим извршено је 239.536 преноса из различитих програмских подршки за плаћање и то:
из Е-Смарт програма -149.653, из САП програма - 88.080 и из НТЕ Ликвидатура програма – 1803 преноса
средстава. и посебно вршење плаћања обавеза по кредитима у иностраној валути – 28.
Пратеће дневне активности претходно наведених радњи су: израда извештаја прегледа плаћања по
позицијама, праћење промена прилива и одлива средстава на рачуну број 840-147640-13 Буџет града
Београда и достава комплетиране документације, захтева за плаћање са пратећом документацијом, на даљу
обраду Сектору з рачуноводствене услуге ДБК.
2. Израда обрачуна накнаде трошкова и других примања службеника, намештеника и изабраних
лица у органима града Београда (за долазак и одлазак са рада, за време проведено на службеном путу у
земљи и иностранству, солидарне помоћи и др.)





Са напред наведеним у вези, обрачунато и исплаћено:
54 накнада трошкова службених путовања у земљи, 50 накнада трошкова службених путовања у
иностранство;
обрачун и исплата накнада трошкова за превоз за долазак и повратак са посла за запослене на нивоу
Градске управе и органа града Београда;
109 обрачуна и исплата солидарних помоћи разних намена (помоћ у случају смрти родитеља или
усвојеника -76, помоћ у случају смрти запосленог или члана породице - 8, помоћ за лечење – 25),
обрачун и исплата за запослене или друга физичка лица за друге намене – 8.

Нова врста обрачуна која је постављена у софтверу Е–Смарт и спороведена у 2018. години јесте
једнократна солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених службеника и
намештеника Градске управе Града Београда, Служби за интерну ревизију, Служби за буџетску инспекцију,
Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Канцеларији за младе, Градском
првобранилаштву и Заштитнику грађана.
Уз наведене обрачуне, извршен је обрачун и исплата припадајућих пореза и осигурања, односно
подношење припадајућих пријава пореза и осигурања.
3. Обрачун и исплата накнада по основу уговора о делу и уговора о ауторским и сродним правима,
обрачун и исплата награда, новчане помоћи, стипендија и других давања запосленима или другим
физичким лицима







Са предњим ставом у вези, извршени су обрачуни и исплата накнада:
родитељима за коришћење услуга приватних вртића – 436 обрачуна;
за физичка лица са којима су закључени уговори о делу – 202 лица;
за стипендисте - 169 лица;
за одборнике – 69 лица;
на име награде Града Београда – 18 лица;
за физичка лица са којима су закључени ауторских уговора – 17 лица.

Уз наведене обрачуне врши вођење припадајућих пореских евиденција - поднете су припадајуће
пореске пријаве и пријаве на осигурање лица, и извршено плаћање истих обавеза.
4. Унос, измена и одржавање матичних података купаца, добављача, објеката и физичких лица, и
то: добављача - 1.185, купаца - 62, објеката - 96 и физичких лица – 99.
5. Остале дневне или периодичне активности:
Пријем документације, контрола, обрада података и израда извештаја у вези са обавезама према
запосленима и физичким лицима у поступку припреме буџета и састављања завршног рачуна града
Београда; континуирана комуникација, сарадња и пружање неопходне стручне помоћи директним
корисницима средстава буџета града Београда у вези са извршавањем буџета; континуирана комуникација
и сарадња са надлежним службама за платни промет
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6. Обрачун и исплата плата и накнада плата службеника, намештеника и изабраних лица у
органима града Београда
Извршен обрачун и исплата плата за 11,5 месеци (јануар 2018. године – аконтација децембар 2018.
године), обрачун и исплата накнада и других примања запослених, обрачун и рефундација накнада, вођење
посебних евиденција за сва примања и издатке запослених, као и именованих, постављених, изабраних и
запослених лица, као и обрачун и исплата накнада лицима која су ангажована по основу уговора о
привременим и повременим пословима, и то за 11 обрачунских периода. У вези са предњим унето је 1500
прековремених сати, сати на дан државног празника и ноћног рада (изузета је комунална полиција), 1200
промена по основу синдикалних кредита, чланства синдиката, 1347 административних забрана, 216
промена текућих рачуна, промена адреса, 586 банчиних кредита.
Извршене су провере података обрачуна плата и накнада по захтеву Градског правобранилаштва
града Београда, а за потребе судских процеса по тужбама физичких лица која су била у радном односу у
граду Београду, и то за 12 судских процеса, од чега је извршена додатни обрачун нето зараде са
припадајућим порезом и доприносима и исплата по једном судском процесу.
Евидентирано и спроведено је 135 закључака које су доставили судски извршитељи, а у вези
пленидбе плате запослених по основу задужења код разних повериоца.
7. Обрачун других примања службеника, намештеника и изабраних лица у органима града Београда
(јубиларне награде, отпремнине због одласка у пензију):
У апликацији за обрачун зарада и накнада Е-смарт су извршене промене у складу са са Законом о
финансијској подршци породици са децом.
Извршен је обрачун и исплата наканада боловања преко 30 дана, закључно са октобром 2018. године,
обрачун и исплата накнаде штете због неискоришћеног годишњег одмора, обрачун и исплата јубиларних
награда за 227 лица и обрачун и исплата отпремнина за 48 лица.
8. Пријава података за утврђивање стажа осигурања службеника, намештника и изабраних лица у
органима града Београда:
Уз све горе наведене обрачуне, извршено је подношење припадајућих појединачних и кумулативних
пријава пореза и осигурања, а по основу замолница из РФ ПИО уређено је 75 потврда да су уплаћени
порези и доприноси у текућој години за остваривање права на пензију.
9. Унос, измена и одржавање матичних података запослених Градске управе града Београда и
органа Града Београда – за новозапослене, новоангажоване по основу уговора о привременим и
повременим пословима, за нове измене систематизације радних места, за промене обрачунских
коефицијената запослених, раскиди радног односа и раскиди уговора о привременим и повременим
пословима, неплаћено одсуство, корекције негативног пореза и др.
10. Остале дневне или периодичне активности:
Пријем документације, контрола, обрада података и израда извештаја у вези са обавезама према
запосленима и физичким лицима у поступку припреме буџета и састављања завршног рачуна града
Београда; остварена је континуирана телефонска, усмена и писана сарадња и пружање стручне помоћи
организационим јединицама и запосленима Градске управе града Београда и органа Града Београда сачињени су разни извештаји, потврде и дописи које по службеној дужности издаје Одељење - 1.161, издато
је 1.632 банковних образаца по захтеву, спроведене све уговорне обавезе које су склопила Синдикална
организација градске управе града Београда, Синдикална организација комуналне полиције и АСНС; слање
платних листића по секретаријатима и службама.
11. Благајничко пословање ДБК града Београда:
Пријем и контрола документације и израда основног збирног требовања, и додатних требовања, у
вези са обрачуном и исплатом накнада трошкова за превоз за долазак и повратак са посла за запослене на
нивоу Градске управе и органа града Београда; Подизање и исплата депозита физичким лицима у вези са
лицитацијама, пријем и исплата средстава за прекорачење рачуна за мобилне телефоне и за наплате
паркинг-казни; Израда административних забрана за чланове Синдиката запослених у Градској управи 1450 забрана; Спровођење захтева запослених за касу узајамне помоћи– 60 захтева; Попис благајничких
средстава у сврху израде периодичног финансијског извештаја градске управе града Београда.
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Одељење за контролу поштовања рокова измирења новачних обавеза у комерцијалним
трансакцијама корисника средстава буџета / Одељење за праћење и примену прописа из области
рада Трезора
1. Вршење контроле над роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
између директних корисника средстава буџета града Београда и привредних субјекaта, и између субјеката
јавног сектора, у којима су ти корисници дужници, у складу са Законом и Правилником:
Прикупљање података о новчаним обавезама, из WEB апликације РИНО (напомена: због измене
законске регулативе вршено до 28.02.2018. године) и из информационог система Централни регистар
фактура (ЦРФ) (напомена: због измене законске регулативе вршено од 01.03.2018. године) потребних за
вршење контроле над роковима измирења у комерцијалним трансакцијама, у којима су ти корисници
дужници, у складу са Законом и Правилником. Израда дневног прегледа о свим неизмиреним, у року за
измирење, новчаних обавеза у комрецијалним трансакцијама директних корисника, појединачно за сваког
директног корисника и формирање рекапитулације за текући дан (укупно израђено: 122 дневна прегледа
са подацима преузетим из WEB апликације РИНО, 182 дневна прегледа и 28 дневних прегледа о фактурама
са статусом плаћања „започете фактуре“ са подацима преузетим из инфорамционог система ЦРФ).
2. Измирење, у WEB апликацији РИНО* (напомена: због измене законске регулативе вршено до
28.02.2018. године), новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних корисника
средстава буџета града Београда и привредних субјекaта, и између субјеката јавног сектора, у којима су
ти корисници дужници, у роковима одређеним у складу са Законом и Правилником:
Преузимање, обрада и евидентирање прокњижених података из SAP апликације о обрачуну, односно
о датуму плаћања фактура за измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама директних
корисника, чији законски рокови истичу или су истекли, појединачно за сваког директног корисника.
Благовремено измирење, у роковима одређеним у складу са Законом и Правилником, у WEB апликацији
РИНО, новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама директних корисника, у којима су ти корисници
дужници.
3. Израда табеларних дневних извештаја о извршеној контроли над роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних корисника средстава буџета града Београда и
привредних субјекaта, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти корисници дужници:
Преузимање података о новчаним обавезама, из WEB апликације РИНО и из информационог система
ЦРФ, потребних за израду табеларних дневних извештаја о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама директних корисника, у којима су ти корисници дужници, са роком
измирења 10, односно 5 дана, од дана сачињавања извештаја. Израда табеларних дневних извештаја
(укупно израђено: 122 табеларна дневна извештаја са подацима преузетим из WEB апликације РИНО, 182
табеларна дневна извештаја и 28 табеларних дневних извештаја о фактурама са статусом плаћања „започете
фактуре“ са подацима преузетим из инфорамционог система ЦРФ). Достављање извештаја руководиоцима
Секретаријата за финансије, руководиоцу Сектора трезора, Одељењу за финансијско планирање и
управљање ликвидношћу и директним корисницима.
4. Израда табеларних месечних извештаја о законским роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама између директних корисника средстава буџета града Београда и
привредних субјекaта, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти корисници дужници:
Преузимање података о новчаним обавезама, из WEB апликације РИНО и из информационог система
ЦРФ, потребних за израду табеларних месечних извештаја о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама директних корисника, у којима су ти корисници дужници, са роком
измирења за месец за који се сачињавају извештаји (текући месец);
Израда табеларних месечних извештаја (укупно израђено: 6 прелиминарних и 6 коначних
табеларних месечних извештаја са подацима преузетим из WEB апликације РИНО и 3 прелиминарна и 9
коначних табеларних месечних извештаја, 3 табеларна полумесечна извештаја, 4 табеларна месечна
извештаја са статусом плаћања „започете фактуре“ и 1 табеларни полумесечни извештај са статусом
плаћања „започете фактуре“ са подацима преузетим из инфорамционог система ЦРФ). Достављање
извештаја руководиоцима Секретаријата за финансије, руководиоцу Сектора трезора, Одељење за
финансијско планирање и управљање ликвидношћу и директним корисницима.
5. Контрола благовремености упућивања, од стране директних корисника средстава буџета града
Београда захтева за плаћање и решења за пренос средстава за измирење у законском року новчаних
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обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних корисника и привредних субјеката, и између
субјеката јавног сектора, у којима су ти корисници дужници:
Преузимање и обрада прокњижених података из SAP апликације о упућеним захтевима за плаћање и
решењима за пренос средстава за измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама директних
корисника, чији законски рокови истичу или су истекли, а које су директни корисници доставили Сектору
трезора. Евидентирање података, из WEB апликације РИНО и из инфорамционог система ЦРФ, о
преузетим неизмиреним новчаним обавезама у комерцијалним трансакцијама директних корисника, чији
законски рокови истичу или су истекли.
Достављање директним корисницима, по потреби, или писменог обавештења, или остваривање
усмене комуникације, у вези неблаговремености упућивања захтева за плаћање и решења за пренос
средстава за измирење у законском року новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама директних
корисника, са захтевом за упућивањем истих у што краћем року.
6. Вршење контроле над роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
између индиректних корисника, који су у надлежности директних корисника средстава буџета града
Београда, и привредних субјеката, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти индиректни
корисници дужници, у складу са Законом и Правилником:
Прикупљање података о новчаним обавезама из WEB апликације РИНО и информационог система
ЦРФ потребних за вршење контроле над роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама индиректних корисника, у којима су ти индиректни корисници дужници. Израда предлога
дневних извештаја (укупно израђено: 122 дневна прегледа са подацима преузетим из WEB апликације
РИНО, 182 дневна прегледа и 80 дневних прегледа о фактурама са статусом плаћања „започете фактуре“ са
подацима преузетим из инфорамционог система ЦРФ).
7. Контрола обавезних података, учитаних у WEB апликацију РИНО и информациони систем ЦРФ,
одређених Законом и Правилником, о преузетим новчаним обавезама у комерцијалним трансакцијама
између индиректних корисника, који су у надлежности директних корисника средстава буџета града
Београда, и привредних субјеката, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти индиректни
корисници дужници:
Прикупљање и обрада обавезних података, одређених Законом и Правилником, учитаних у WEB
апликацију РИНО и информациони систем ЦРФ о преузетим новчаним обавезама у комерцијалним
трансакцијама индиректних корисника, у којима су ти индиректни корисници дужници. Достављање
писменог обавештења, надлежним директним корисницима, о неблаговремености уноса обавезних
података и о неисправности тих података о преузетим новчним обавезама у комерцијалним трансакцијама
иниректних корисника са захтевом за исправљање тих података. Контрола исправности учитаних, од стране
индиректних корисника, обавезних података за које је достављен захтев за исправљање тих података о
преузетим новчаним у комерцијалним трансакцијама индиректних корисника.
8. Контрола благовремености упућивања захтева, од стране директних корисника средстава
буџета града Београда, за плаћање новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између индиректних
корисника, који су у надлежности директних корисника, и привредних субјеката, и између субјеката јавног
сектора, у којима су ти индиректни корисници дужници:
Прикупљање и обрада података, из WEB апликације РИНО и из информационог система ЦРФ, о
преузетим неизмиреним новчаним обавезама у комерцијалним трансакцијама индиректних корисника, у
којима су ти индиректни корисници дужници. Достављање писменог обавештења, или остваривање усмене
комуникације, или одржавање радних састанака са надлежним директним корисницима о утврђеној
неподударности података, учитаних у WEB апликацији РИНО и информационом систему ЦРФ, са
подацима о износима исказаним у захтевима за плаћање новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
индиректних корисника, са захтевом за исправљање тих података.
9. Израда дневних извештаја о извршеној контроли над роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама између индиректних корисника, који су у надлежности директних
корисника средстава буџета града Београда, и привредних субјеката, и између субјеката јавног сектора, у
којима су ти индиректни корисници дужници:
Преузимање података о новчаним обавезама, из WEB апликације РИНО и из информационог система
ЦРФ, потребних за израду дневних извештаја о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама индиректних корисника, у којима су ти индиректни корисници дужници, са роком измирења
за текући дан. Израда дневних извештаја са роком измирења за текући дан и са приказом броја дана
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кашњења у измирењу новчаних обавеза (укупно израђено: 122 табеларна дневна извештаја са подацима
преузетим из WEB апликације РИНО, 182 табеларна дневна извештаја и 80 табеларних дневних извештаја о
фактурама са статусом плаћања „започете фактуре“ са подацима преузетим из инфорамционог система
ЦРФ). Достављање извештаја руководиоцима Секретаријата за финансије, руководиоцу Сектора трезора,
Одељење за финансијско планирање и управљање ликвидношћу и директним корисницима, који у
надлежности имају индиректне кориснике.
10. Израда недељних прегледа о роковима за измирење новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама између индиректних корисника, који су у надлежности директних корисника средстава
буџета града Београда, и привредних субјеката, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти
индиректни корисници дужници:
Преузимање података о новчаним обавезама, из WEB апликације РИНО и из информационог система
ЦРФ, потребних за израду недељних прегледа о роковима за измирење новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама индиректних корисника, у којима су ти индиректни корисници дужници, са роком измирења
7 дана од дана сачињавања прегледа. Израда недељних прегледа (укупно израђено: 26 табеларних
недељних прегледа са подацима преузетим из WEB апликације РИНО, 44 табеларна недељна прегледа, 9
табеларних месечних прегледа, 3 табеларна полумесечна прегледа, 7 табеларних месечних прегледа о
фактурама са статусом плаћања „започете фактуре“ и 3 табеларна полумесечна прегледа о фактурама са
статусом плаћања „започете фактуре“ са подацима преузетим из инфорамционог система ЦРФ).
Достављање недељног, месечног и полумесечног прегледа руководиоцима Секретаријата за финансије,
руководиоцу Сектора трезора, Одељењу за финансијско планирање и управљање ликвидношћу и
директним корисницима који у надлежности имају индиректне кориснике.
11. Пружање нормативно-правне помоћи директним и индиректним корисницима средстава буџета
града Београда у тумачењу одредби Закона и Правилника, као и пружање техничке помоћи у коришћењу
WEB апликације РИНО и коришћењу информационог система ЦРФ, по захтеву
Пријем и разматрање поднетог захтева, од стране директних и индиректних корисника, за пружање
нормативно-правне помоћи корисницима која се односи на консултације везано за примену одредби Закона
и Правилника, као и за пружање техничке помоћи у коришћењу WEB апликације РИНО и информационог
система ЦРФ. Пружање нормативно-правне помоћи директним или индиректним корисницима која се
односи на консултације везано за примену одредби Закона и Правилника (укупно израђено: 11 дописа;
укупно одржано: 4 радна састанка са представницима директних и индиректниих корисника; укупно
израђена: 1 Инструкција о поступању корисника средстава буџета града Београда у циљу поштовања
рокова измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама). Пружање техничке помоћи директним
корисницима при учитавању обавезних података о новчаним обавезама у комерцијалним трансакцијама
директних корисника и субјеката јавног сектора у WEB апликацију РИНО, као и давање информација и
објашњења директним корисницима о преласку на информациони систем ЦРФ (регистрација новчаних
обавеза у информационом систему ЦРФ од стране поверилаца).
12. Остали послови:
Израда решења о коришћењу годишњег одмора за запослене у Секретаријату за финансије (укупно
израђено: 265 решења); Израда решења о плаћеном одсуству за запослене у Секретаријату за финансије
(укупно израђено: 25 решења); Израда решења о овлашћивању запослених у Секретаријату за финансије
за чување и употребу печата Секретаријата (укупно израђено: 4 решења); Израда решења за потребе
Секретаријата за финансије (укупно израђено: 8 решења); Израда предлога решења за потребе
градоначелника града Београда (укупно израђено: 5 предлога); Израда дописа везано за захтеве за
поступање по информацијама од јавног значаја (укупно израђено: 6 дописа); Израда налога за
прековремени рад запослених у Секретаријату за финансије (укупно израђено: 78 налога); Израда разних
дописа за потребе Секретаријата за финансије (укупно израђено: 13 дописа); Израда дописа за
закључивање уговора о повременим и привременим пословима (укупно израђено: 40 дописа); Учешће у
раду Комисије за попис имовине и обавеза, које се воде на резделу Секретаријата за финансије за 2017.
годину; Учешће у раду Комисије за попис, процену и спровођење поступка јавне продаје возила одузетих
правоснажним судским одлукама донетим у прекршајном поступку по захтевима инспектора друмског
саобраћаја Секретаријата за инспекцијске послове; Учешће на 2 семинара организована поводом доношења
Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржају централног регистра фактура и Учешће на обуци за Примену Закона о буџетском
систему.
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4. СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (ДБК)
1. Књиговодствена евиденција обавеза ДБК Града Београда,
У оквиру пословног процеса Књиговодствена евиденција обавеза ДБК Града Београда, извршени су
следећи послови: контрола исправности документације достављене за књиговодствено евидентирање и
утврђивање пореског индикатора, књиговодствено евидентирање обавеза ДБК према добављачима и
индиректним корисницима буџета града (трансфери, субвенције, дотације), обавеза према запосленима по
основу обрачунатих плата са припадајућим порезима и доприносима и накнада плата, обавеза по основу
уговорених накнада према физичким лицима ван радног односа са припадајућим порезима и доприносима,
обавеза за обрачунат ПДВ и др. У 2018. години евидентирано је у САП систем укупно 103.685 пословних
промена везана за обавезе Града Београда по разним основама. Приликом пријема и евидентирања
документације за књижење обавеза од 1.3.2018. године уведена је посебна процедура ради контроле
поштовања рокова у складу са Законом о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама (Централни регистар фактура). Извршено је усаглашавање стања
обавеза са правним и физичким лицима преко Обрасца ИОС.
Извршено је утврђивање висине учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, a у циљу
извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за дванаест пореских периода и успешно поднете
пореске пријаве на Обрасцу ИОСИ електронским путем. Ажурирани порески индикатори у скалду са новим
Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа
обрачуна ПДВ. Пружена стручна помоћ о пореском третману директним корисницима буџетских
средстава.
2. Књиговодствена евиденција потраживања ДБК Града Београда,
У оквиру овог пословног процеса извршени су следећи послови: пријем, провера и одобравање
исправности документације за књиговодствено евидентирање потраживања и утврђивање пореског
индикатора, формирање матичне базе података физичких лица у вези достављених 26 Уговора о откупу и
продаји станова за и 2 Анекса Уговора о откупу стана станова који се врши преко градских општина,
евидентирање извода и затварање наплаћених потраживања, евидентирање потрживања у софтверски
систем, усаглашавање стања потраживања са правним и физичким лицима преко ИОС обрасца. Обрачунат
је ПДВ за дванаест пореских периода и успешно поднете пореске пријаве на Обрасцу ПП ПДВ, поднето је 5
пореских пријава за ослобађање од плаћања ПДВ и то на обрасцу ЗППО ПДВ и ППО ПДВ, електронским
путем. Поднето је 183 пореских пријава за порез на пренос апсолутних права на Обрасцу ППИ-4 и 23
пореских пријава за порез на наслеђе и поклон на Обрасцу ППИ-3.
Свакодневно су извршавани послови везани за рад са странкама и то издавање потврда, обрачун за
једнократну исплату дуга, обавештења о измени дуга, извештаји о стању дуга, извештаји о неизмиреним
обавезама и друго. Преглед података о пруженим услугама у 2018. години: укупно обрађено 7390 захтева за
услугама и то писаним путем 890, телефонским путем 4150, личним доласком 2050 и електронском поштом
300. Извршено је усклађивање месечних отплатних рата (ревалоризација) за око 4350 активних уговора по
основу откупу и продаје станова. Израђени су извештаји о стању дуга купаца станова на месечном нивоу и
достављени Секретаријату за имовинске и правне послове (за око 731 активних и пасивних Уговора о
продаји непокретности-стана и за око 1110 активних и пасивних уговора по основу откупа станова).
На основу накнадно утврђених ненаплаћених потраживања Града Београда по основу учешћа за
продате станове по основу Уговора о купопродаји непокретности-стана за 180 купаца послате су опомене.
Извршена је обука у софтверском систему „Мегакредити“ са предузећем ASSECO за продају станова.
3. Књиговодствена евиденција основних средстава и залиха ДБК Града Београда
У оквиру овог пословног извршени су следећи послови: пријем и провера исправности документације
на основу које се врши књиговодствено евидентирање у помоћне књиге основних средстава ДБК, ажурно
аналитичко евидентирање основних средстава и ситног инвентара, обрачун амортизације, праћен је
утрошак потрошног материјала (кроз главну књигу). Евидентирање обавеза ДБК по основу набавке и
изградње основних средстава реализовано је кроз 7.024 књиговодствене ставке. Евидентирано је 282
уговора о отуђењу (реституција и продаја), прибављању и размени грађевинског земљишта и пословног
простора, што је реализовано кроз 858 ставки прибављања и 488 ставки отуђења предметних
непокретности. Из припреме у употребу пренето је 1.744 ставки основних средстава. Књиговодствено је
евидентирано 3.084 ставки мањкова, вишкова и расхода утврђених по редовном годишњем попису имовине
за 2017. годину.
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Извршена је књиговодствена евиденција средстава у јавној својини града Београда преузетих из
књиговодствених евиденција ЈП и то од:
1. Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП:
720 станова,
250 пословних простора,
593 гаража, гаражних места и паркинг места,
14 грађевинских парцела,
487 непокретности у припреми (саобраћајни, водоводни и канализациони објекти и инвестициони
пројекти),
 129 непокретности – земљиште у припреми.






2. ЈКП Београдске електране - 93 објекта топловода и топловодне инфраструктуре (машински и
магистрални делови топловода);
3. ЈКП Београд пут - 2 пословна објекта;
4. ЈКП Паркинг сервис - 14 гаража, пословних простора и магацина;
5. ЈКП Београдски водовод и канализација -128.899 објеката канализационе и водоводне мреже са
пратећом инфраструктуром.
Извршено је прилагођавање података о предметној-преузетој имовини јавних предузећа захтевима
апликативног софтвера SAP, а амортизационе групе и њима припадајуће стопе амортизације дефинисане у
складу са Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама
амортизације.
Израђени су Извештаји о инвестицијама у основна средства за 2017. годину и Извештај о расходима и
издацима (ИНВ и КГИ – рок 31. март 2018. године) за потребе Републичког завода за статистику. Обављене
су припремне радње за редован попис имовине за 2018. годину и усаглашавања за 228.767 ставки имовине,
остварена је сарадња са пописним комисијама ДКБ-а и Централном пописном комисијом у циљу
утврђивања разлика између стварног и књиговодственог стања (вишак, мањак, расход).
Поднете су пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на имовину за све непокретности Града
Београда.
4. Израда завршног рачуна ДБК Града Београда
У оквиру овог пословног процеса извршени су следећи послови: усаглашавање стања обавеза и
потраживања са купцима и добављачима путем Обрасца ИОС, усаглашавање података из помоћних књига
(аналитичких евиденција) основних средстава, потраживања и обавеза са подацима у главној књизи,
усаглашавање књиговодственог стања основних средстава, потраживања и обавеза са пописaним
(стварним) стањем по редовном годишњем попису имовине и обавеза Града Београда за 2017. годину,
евидентирање разлика по попису, контрола потпуности и исправности евидентираних разлика по попису и
израда завршног рачуна за 2017. годину за 29 ДКБ.

III ПРАВНИ ОСНОВ









Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009....95/2018);
Закон о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.
закон);
Закон о платном промету („Службени лист СРЈ“, број 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“,
број 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон);
Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 95/2018);
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/18);
Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину
за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна код Управе за трезор („Службени гласник
РС“, број 99/2018);
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна односно других рачуна КРТ-а града
Београда и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета („Службени гласник
РС“, број 8/2014);
Oдлука о извештавању о кредитним пословима са иностранством („Службени гласник РС“, број
56/2013 и 4/2015);
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Правилник о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствaреним приходима
и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 79/2011);
Правилник o начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог
рачуна трезора за девизна средства („Службеник гласник РС“, број 13/2017);
Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, број 125/2003 и 12/2006);
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
(„Службени гласник РС“, број 6/2016... и 104/2018);
Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006... и 95/2018-други
закон);
Статут града Београда („Службени лист града Београда”, број 39/2008, 06/2010, 23/2013 и 17/2016 –
одлука УС);
Одлука о буџету града Беoграда за 2018. годину („Службени лист града Београда”, број 95/2017);
Одлука о ребалансу буџета града Беграда за 2018. годину („Службени лист града Београда”, број
64/18 и 92/18);
Одлука о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који
припадају Граду, односно градским општинама („Службени лист града београда“, бр. 95/2017,
64/2018 и 92/2018);
Одлука о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, број 126/2016... и
119/2018);
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у
буџетима локалне власти у 2018. години („Службени гласник РС“, број 7/2018);
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја директних и
индиректних корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“, број 18/2015 и 104/2018);
Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 18/2016,
108/2016, 113/2017 и 95/2018);
Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и
начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник РС“, број 7/18 и 59/18);
Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 34/03, 64/04 – Одлука
УСРС,.... и 73/18);
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, број 84/2004... и 95/2018);
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени
гласник РС“, број 98/2007 – пречићен текст, 84/2014 и 84/2015);
Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005... и 95/2018- аутентично тумачење);
Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, број 24/2001... и 95/2018);
Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/2002... и
95/2018);
Закон о приватизацији („Службени гласник РС“, број 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016аутентично тумачење);
Закон о стечају („Службени гласник РС“, број 104/2009... и 95/2018);
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, број 84/2004... и
95/2018);
Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама („Службени лист града
Београда“, број 31/2011);
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник
РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017);
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке организационих јединица Градске управе
града Београда („Службени лист града Београда“, број 8/2015 и 58/2015);
Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у
којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и
поступку преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог
надзора („Службени гласник РС“, број 88/2015 и 16/2018);
Правилник о списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 105/2018);
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Закон о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Београда („Службени лист
града Београда“, број 118/2018);
Корисничка документција за рад у информационом систему ЦРФ – централни регистар фактура.

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за финансије
Татјана Миливојевић
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СЕКТОР ЗА ФИСКАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1. Припрема нацрта oдлуке о буџету града Београда – у делу који се односи на приходе и примања
1.1. Након усвајања завршног рачуна за 2018. годину, биће припремљен ребаланс буџета Града за
2019. годину, по истој процедури по којој се врши припрема за доношење буџета Града и то на основу
праћења извршења Одлуке о буџету Града, у делу остваривања планираних прихода и по потреби израда
ребаланса буџета Града ради усаглашавања прихода и расхода буџета Града.
1.2. У другој половини године приступиће се припремама и изради нацрта Одуке о буџету за 2020.
годину, у складу са упутством Министарства финансија за припрему буџета локалне власти за 2020. годину
и Фискалном стартегијом Владе Републике Србије за 2020. годину, укуључујући све законске измене које
имају утицај на остварење прихода биџета Града.
2. Припрема нацрта одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских
општина и одређивању прихода који припадају граду односно градским општинама
2.1. Сектор за фискалне послове ће припремити нацрт Одлуке о измени Одлуке о утврђивању обима
средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду,
односно градским општинама у 2019. години, у делу који се односи на укупан обима прихода буџета Града
и буџета градских општина.
2.2. Такође, у Сектору ће се припремити нацрт Одлуке о утврђивању о обима средстава за вршење
послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским
општинама у 2020. години, у делу који се односи на укупан обима прихода буџета Града и буџета градских
општина.
2.3. У одлуци којом се утврђује обим средстава, у Сектору ће бити припремљен нормативни део који
се односи на укупан обим средстава и део образложења (правни основ, разлози за доношење одлуке и
образложење укупно планираног обима средстава).
3. Припрема предлога консолидованог биланса планираних укупних прихода и укупних расхода
града Београда
3.1. Сектор ће припремити предлог Консолидованог биланса укупно планираних прихода и расхода
за 2019. годину, који ће донети градоначелник, на основу Одлуке о буџету Града за 2019. годину
(„Службени лист града Београда“, бр. 118/18) и одлука о буџетима градских општина за 2019. годину
донетих на основу Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и
одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години. Консолидовани
биланс ће бити достављен Министарству финансија – Сектору за буџет у јануару 2019. године.
3.2. Сектор ће припремити предлог Консолидованог биланса укупно планираних прихода и расхода
за 2019. годину, који ће донети градоначелник, на основу одлуке о ребалансу буџета Града за 2019. годину
и одлука о буџетима градских општина за 2019. годину донетих на основу Одлуке о утврђивању обима
средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду,
односно градским општинама у 2019. години. Консолидовани биланс ће бити достављен Министарству
финансија – Сектору за буџет у 15 дана након усвајања одлуке о ребалансу буџета за 2019. годину.
4. Израда тромесечног плана прихода директних корисника буџета града Београда-квота
4.1. Сектор за фискалне послове ће квартално припремати план прихода буџета Града у циљу
планирања ликвидности буџета Града – квоте прихода. Наведени посао ће се реализовати тако што сектор
упућује захтев директним корисницима буџета Града, који учествују у наплати јавних прихода, да доставе
податаке о процени остварења прихода из њихове надлежности на кварталном нивоу и по месецима.
Такође, на основу континуираног праћења и уобичајене динамике остварења прихода вршиће се процена
остварења пореских прихода у тромесечном периоду и посебно по месецима. На основу наведених
података израдиће се табела планираних прихода, по врсти прихода, за квартал и по месецима која се
прослеђује Сектору трезора.
4.2. Реализација квота се се редовно пратити и анализирати и евентуално променити, ако дође до
непредвиђених повећања или смањења прихода.
5. Израда дневних и месечних извештаја о оствареним приходима и примањима буџета града
Београда
5.1. У Сектору ће се дневно, ауторизованим приступом – уносом шифре и лозинке за САП систем
свакодневно преузимати из САП апликације прокњижене податке о оствареним приходима и примањима у
48

кумулативном износу (од почетка године и за текући месец), од почетка године до претходног дана,
вршити обрада тих података и припремаће потребне извештаје у ексел табелама, које се односе се на
остварене приходе на тај дан (дневно остварење), затим укупно остварење од почетка године до
посматраног дана. Секретару секретаријата ће се свакодневно прослеђивати преглед остварених прихода и
примања до одређеног датума у посматраном месецу и вршити поређење са планским квотама за тај месец
и оствареним приходима и примањима за исти месец претходне године. Припремаће се и други тражени
подаци и давати се потребна објашњења.
5.2. У Сектору ће се месечно припремати извештаји о оствареним приходима и примањима буџета
града Београда на прописаном Обрасцу П/Р за претходни месец и кумулативни извештаји (упоредни
преглед остварених прихода и примања буџета града Београда за посматрани период) према евиденцији
Секретаријата за финансије – Сектор трезора и евиденцији Министарство финансија – Управа за трезор –
Извештај Т-Трезор, који нам месечно електронски доставља.
5.3. На основу Извештаја Т, месечно ће се вршити и контрола расподеле одређених прихода између
буџета Града и буџета Републике, као и контрола расподеле прихода између буџета Града и буџета
градских општина, према Обавештењу о начину расподеле прихода који припадају Граду, односно
градским општинама за буџетску годину. На тај начин Сектор ће вршити контролу те расподеле и о
евентуалним неслагањима обавештавати Министарство финансија Управу за трезор (МФУТ), која врши
потребне исправке, а следећег месеца Сектор контролише да ли су исправке спроведене:
5.4. Сектор за фискалне послове ће преузимати податке о оствареним и планираним месечним
приходима и примања буџета града Београда, по врсти прихода и примања и по изворима финансирања,
према књиговодственој евиденцији Сектора трезора, и достављаће их Министарству финансија – Управи за
трезор, у кумулативном износу на прописаном Образацу 1. До 15-ог у месецу, а до 20-тог у месецу ће се
кватрално достављати и подаци о сопственим приходима индиректних корисника.
6. Израда периодичних извештаја о оствареним приходима и примањима буџета града Београда
6.1. Сектор ће у 2019. години израдити извештај о планираним и оствареним приходима буџета
Града, за потребе извештавања градоначелника и Градског већа града Београда за период јануар-март 2019.
године, а за период јануар-јун и јануар-септембар у 2019. години, ови извештаји ће бити припремљени и
прослеђени на усвајање од стране Градског већа и достављени Скупштини Града.
6.2. Саставни део извештаја биће табеле о планираним и оствареним приходима и примањима Града и
поређење са планом, као и правни основ Извештаја, образложење које се односи на одступања остварених
од планираних прихода, појединачно за сваки приход и примање, за Град као јединицу локалне самоуправе
и посебно буџет Града;
7. Припрема нацрта одлуке о завршном рачуну у делу који се односи на приходе и примања
7.1. Сектор ће, за потребе Одлуке о завршном рачуну града Београда за 2018. годину, израдити
упоредне табеле о планираним и оствареним приходима и примањима буџета Града, по врсти прихода и по
изворима финансирања, за претходну годину, као и образложење које се односи на остварење планираних
прихода и примања у предметном периоду, а у случају одступања остварења у односу на план дају се
потребна објашњења. За приходе и примања који се планирају и остварују у оквиру надлежности
одређених ДБК града Београда, организационих јединица Градске управе, јавног предузећа или дела
Секретаријата за финансије (Сектора трезора), Сектор ће од истих прибавити потребна објашњења и
користиће их у припреми годишњег извештаја;
7.2. Сектор за фискалне послове ће сачинити нормативни део Нацрта одлуке о завршном рачуну
града Београда за 2018. годину и табеле и припремиће члан текста одлуке, који се односи на приказивање
планираних и остварених прихода и примања, као и других средстава на Консолидованом рачуну трезора
града Београда. Такође ће припремити податке о приходима и примањима буџета за табелу којом се
исказује суфицит, односно дефицит буџета Града;
7.3. Део извештаја који се односи на приходе и примања са табелама доставиће се Сектору трезора,
ради обједињавања и контроле коначног материјала, а затим ће се проследити Градском већу.
8. Припрема нацрта одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда
8.1. Одлука о локалним комуналним таксама се доноси у поступку усвајања буџета за наредну
годину. Сектор ће, у децембру 2019. године, у поступку усвајања буџета за 2020. годину, припремити нацрт
Одлуке о локалним комуналним таксама за 2020. годину. Претходно ће бити прибављени сагласност
Градског већа за повећање износа локалних комуналних такси за планирани раст потрошачких цена за
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2020. годину, као и предлози ОЈГУ који се односе на измене висине такси, као и измене и допуне
постојећих и друго;
8.2. Након достављања нацрта одлуке на мишљење Секретаријату за скупштинске послове и прописе
– Сектору за прописе и усаглашавање са евентуалним примедбама, Нацрт наведене одлуке објавиће се на
службеном сајту града Београда, што ће омогућити јавну расправу о истој;
8.3. Размотриће се евентуални предлози након јавне расправе и приступити изради коначног текста
нацрта одлуке, и доставити ГВ на надлежност, ради утврђивања предлога и достављања Скупштини Града
на усвајање.
9. Припрема нацрта одлуке о локалним административним таксама
9.1. Сектор ће до септембра 2019. године припремити Нацрт одлуке о измени Одлуке о локалним
административним таксама, којим ће се извршити усклађивање износа административних такси са растом
потрошачких цена у периоду јул 2018 – јун 2019. године, у складу са законом и подзаконским актима.
Нацрт одлуке ће бити стављен на сајт Града, као вид спровођења јавне расправе, а затим се након
утврђивања предлога одлуке доставља Скупштини града на усвајање, најкасније до 31. oктобра 2019.
године.
Одлука ће се примењивати од 1. jануара 2020. године.
У изради одлуке биће успостављена сарадња са свим организационим јединицама Градске управе
града Београда и свим управама градских општина које су у саставу града Београда.
Након доношења Одлуке, у Сектору ће бити припремљена и достављена детаљна инструкција свим
организационим јединицама Градске управе града Београда о уплатном рачуну градске административне
таксе и позиву на број одобрења за све таксе предвиђене одлуком.
10. Припрема нацрта одлуке о боравишној такси
10.1. Одлука о боравишној такси се доноси у поступку усвајања буџета за наредну годину. Сектор ће,
у децембру 2019. године, у поступку усвајања буџета за 2020. годину, припремити нацрт Одлуке о
боравишној такси за 2020. годину уз повећање износа таксе, складу са планираним растом потрошачких
цена за 2020. годину, и уз прибављену сагласност Градског већа за повећање износа.
Сектор ће нацрт наведене Одлуке доставити ГВ на надлежност, ради утврђивања предлога и
достављања Скупштини Града на усвајање.
11. Припрема нацрта ценовника услуга организационих јединица Градске управе града Београда
11.1. Ценовник услуга организационих јединица градске управе града Београда се доноси у поступку
усвајања буџета за наредну годину. У децембру 2019. године, у поступку усвајања буџета за 2020. годину,
Сектор ће пропремити нацрт Ценовника услуга за 2020. годину. Претходно ће бити прибављени сагласност
Градског већа за повећање цена услуга организационих јединица Градске управе града Београда, као и
предлози ОЈГУ за наплату нових или укидање постојећих услуга из Ценовника. Сектор ће нацрт Ценовника
доставити ГВ на надлежност, ради утврђивања предлога и достављања Скупштини Града на усвајање.
12. Припрема нацрта одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
12.1. Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину биће припремљена у
октобру 2019. године ради утврђивања пореза на имовину за 2020. годину.
13. Припрема нацрта одлуке о висини стопе пореза на имовину
13.1. Сектор ће у сарадњи са Секретаријатом за јавне приходе, у октобру 2019. године припремити
Нацрт одлуке измени одлуке о висини стопе пореза на имовину. Нацрт одлуке ће бити постављен на сајт
Града, као вид спровођења јавне расправе.
14. Припрема нацрта одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину
14.1. Сектор ће, у сарадњи са Секретаријатом за јавне приходе, у октобру 2018. Године припремити
Нацрт одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на територији
града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину. Нацрт одлуке ће бити припремљен на
основу прибављених података од стране Секретријата за јавне приходе, о ценама оствареним у промету
одговарајућих непокретности у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2019. године, на основу којих је
припремљен износ просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на
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имовину за 2019. годину на територији града Београда, појединачно по зонама и групама непокретности
разврстаним за сврху утврђивања основице пореза на имовину.
Нацрт одлуке ће бити постављен на сајт Града, као вид спровођења јавне расправе.
Скупштина града ће одлучити о усвајању ове Одлуке која ће се примењивати од 01. јануара 2020.
године.
Напомена:
Сектор за фискалне послове ће у 2019. години, након прихваћених захтева за измене одлука, у
сарадњи са Секретаријатом за јавне приходе и Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда
ЈП, припремити и следеће нацрте одлука:
 Нацрт одлуке о накнадама за коришћење јавних површина
 Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању зона на територији града Београда и -Нацрт
одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона територији града
Београда за утврђивање пореза на имовину.
Поред нацрта одлука о изворним јавним приходима, У Сектору ће, у складу са закључцима Владе
Републике Србије, бити премљени и нацрти одлука о конверзији потраживања града Београда у капитал
предузећа у процесу приватизације као и нацрти одлука о отпису дуга тим предузећима.
15. Праћење примене одлука о изворним јавним приходима из надлежности Секретаријата за
финансије идавање мишљења о примени одлука
15.1. У циљу примене одлука о изворним јавним приходима које су у надлежности Секретаријата за
финансије, биће припремљена тражена мишљења, као и објашњења и упутства надлежним организационим
јединицама Градске управе и другим субјектима који учествују у примени ових одлука.
16. Припрема и спровођење упутстава који се односе на јавне приходе
16.1. У 2019. години биће донето ново Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених
авних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета града Београда, које доноси секретар
Секретаријата за финансије.
16.2. Сектор за фискалне послове ће у 2019. години по захтеву организационих јединица Градске
управе достављати упутства о уплати средстава (уплатни рачун и позив на број), уплати гаранција,
повраћају више или погрешно уплаћених јавних прихода као и сва друга упутства о уплати прихода на
уплатне рачуне јавних прихода, из надлежности Сектора за фискалне послове.
17. Припрема финансијског плана Секретаријата за финансије
У 2019. години ће се вршити измене ФП Секретаријата за финансије након ребаланса буџета Града за
2019. годину и припрема ФП за 2020. годину.
18. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава Секретаријата за финансије
19. Припрема захтева и решења о преносу средстава принудне наплате Секретаријата за финансије
20. Припрема тромесечних планова извршења финансијског плана Секретаријата за финансије
21. Припрема и измена месечних квота
22. Измена финансијског плана Секретаријата за финансије – промене апропријација
23. Измена финансијског плана Секретаријата за финансије обезбеђењем средстава из текуће
буџетске резерве (ТБР)
24. Повећање Финансијског плана Секретаријата за финансије за износ остварене донације или
наменског трансфера
25. Припрема финансијских извештаја Секретаријата за финансије
26. Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се ЗЈН не
примењује Секретаријата за финансије
27. Спровођење поступака јавних набавки Секретаријата за финансије
У складу са Предлогом плана јавних набавки за 2019. годину који је у поступку усвајања,
Секретаријат за финансије у 2019. години планира да спроведе седам јавних набавки.
28. Извршење уговора о јавној набавци Секретаријата за финансије
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29. Израдa тромесечних извештаја о набавкама Секретаријата за финансије
30. Усклађивање писаног трага пословних процеса ДБК града Београда, давање препорука и
доношење унутрашњих аката ради спровођења система финансијског управљања и контроле (ФУК)
У току 2019. године, ће бити настављене активности спровођења система финансијског управљања и
контроле у мери колико обављање приоритетнијих послова спровођења планирања и извршавања
финансијског плана омогуће.
31. Припрема документационе основе ДБК за управљање ризицима
У 2019. години се планира припрема регистра ризика Секретаријата за финансије за 2018. годину, као
и обједињавање регистара ризика свих ДБК града Београда, припрема регистра Стратешких ризика
Секретаријата за финансије, као и стратешких ризика на нивоу града Београда.

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ
План рада одељење за буџет града:
1. Припрема и израда нацрта Одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2019. годину – период
израде: април-јун 2019. године;
2. Припрема и израда нацрта Одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2018. годину – период
израде: септембар- новембар 2019. године;
3. Израда Упутства за припрему Одлуке о буџету града Београда за 2020. годину – период израде:
јули – август 2019. године;
4. Припрема и израда нацрта Одлуке о буџету града Београда за 2020. годину – период израде:
новембар-децембар 2019. године;
5. Измене и праћење измена финансијских планова директних корисника буџета за период јануар –
децембар 2019. године – период извршења: јануар – децембар 2019. године на дневном нивоу, (IF, I5, RD);
6. Праћење извршења финансијских планова директних корисника у фази преузимања обавеза и унос
резервација средстава плана за период јануар – децембар 2019. године – период извршења: јануар –
децембар 2019. године на дневном нивоу;
7. Послови везани за распоред и коришћење средстава буџета Града по посебном акту
Градоначелника у 2019. години – распоред средстава текуће буџетске резерве и коришћење средстава са
апропријација Секретаријата за финансије – период извршења: јануар – децембар 2019. године, по
захтевима;
8. Послови везани за увећање обима буџета средствима која нису могла бити позната у периоду
израде буџета односно ребаланса буџета по основу донација, наменских трансфера и наменских прихода –
период извршења: јануар-децембар 2019. године, по захтевима;
9. Израда сагласности на преузимање обавеза по вишегодишњим уговорима од стране директних
корисника буџетских средстава за капиталне пројекте – период извршења: јануар-децембар 2019. године,
по захтевима;
10. Израда сагласности на преузимање обавеза по уговорима који, због природе расхода, захтевају
плаћање у више буџетских година – група конта 42, од стране директних корисника буџетских средстава –
период извршења: јануар-децембар 2019. године, по захтевима;
11. Израда мишљења на доставњене предлоге аката са приложеним ПФЕ обрасцем – период
извршења: јануар-децембар 2019. године, по захтевима;
12. Послови и активности по захтеву и за потребе Секретара секретаријата за финансије, Скупштине
Града, Градоначелника града Београда, Градског већа, начелника Градске управе и директних и
индиректних буџетских корисника као и Министарства финансија РС (укључујући присуство састанцима и
припрему за исте) – период извршења: јануар-децембар 2019. године;
13. Остали административни и документациони послови – израда месечних извештаја за
Министарство финансија о годишњим плановима и изменама планова расхода и издатака директних и
индиректних корисника буџетских средстава као и о маси средства за плате запослених на терет средства
буџета и броју запослених – период извршења: јануар-децембар 2019. године;
14. Обрада и консолидација годишњег и полугодишњег извештаја о учинку програма, програмских
активности и пројеката – период извршења: март и септембар 2019. године;
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15. Припрема нацрта плана јавних инвестиција за 2020. годину и обрада достављених предлога за
финансирање капиталних пројеката и припрема ревидираног плана јавних инвестиција – период извршења:
јануар-децембар 2019. године;
16. Ажурирање базе капиталних пројеката и достављање извештаја Министарству финансија –
период извршења: јануар-децембар 2019. године – квартално;
17. Сарадња и координација са директним корисницима буџетских средстава по основу адекватног
изналажења решења везаних за програмске информације и родно одговорно буџетирање – период
извршења: јануар-децембар 2019. године;
18. Сарадња са СКГО у циљу унапређења грађанског учешћа у припреми буџета и транспарентности
истог;
19. Рад уз подршку SAP консултанта у вези прилагођавања постојећег програма новим захтевима
програмског буџетирања, у складу са Законом, период реализације: март – децембар 2019. године;
20. Подршка и обуке запослених у Градској управи и Управама градских општина у вези уведеног
програмског решења за информатичко прађење процеса планирања и извршења буџета и извештавања –
САП, и рада у том информатичком окружењу, период извршења: јануар – децембар 2019. године по
захтевима;
21. Рад уз подршку SAP консултанта у вези увођења SAP информационог система код индиректних
буџетских корисника – градске општине, установе културе и установе социјалне заштите;
22. Израда Плана рада Одељења за буџет Града за 2019. годину и Извештаја о раду за 2018. годину
период извршења: јануар 2019. године;
23. Израда Извештаја о раду за први, други и трећи квартал 2019. године, период извршења: април,
јул, октобар 2019. године;
План рада одељење за буџетe градских општина:
24. Израда нацрта Одлуке и измена Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и
градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинамa у 2019. и
2020. години;
25. Израда извештаја СБП И СБР – план и остварење прихода и примања и извршење расхода и
издатака градских општина у 2019. години, као и израда тромесечног, полугодишњег и деветомесечног
извештаја у 2019. години;
26. Израда извештаја за плате ПЛ-1 и ПЛ-2 као и Табеле 1 и Табеле 2–планирана маса средстава за
плате и планирани број запослених града Београда и градских општина, Табелама за Отпремнине, Бонусе и
Јубиларне награде и Табелама из Прилога 1 о планираном броју запослених и планираним средствима за
плате и додатака на плате, за све кориснике средстава буџета града Београда и градских општина града
Београда за 2019. годину, у складу са Правилником о начину и садржају извештавања о планираним и
извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне самоуправе;
27. Израда редовног месечног финансијског извештаја из области вођења матичних књига;
28. Припрема предлога Решења Градоначелника о расподели прихода између града Београда и
градских општина;
29. Контрола и анализа остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака као
извршених расхода за плате запослених у градским општинама;
30. Координација између града Београда и градских општина у вези доделе рола, нових корисника,
као и одржавање матичних података за градске општине које имају имплементиран SAP;
31. Израда консолидованог Обрасца 5 за градске општине о планираним приходима и примањима и
расходима и издацима, по Одлуци о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и
утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама и измени Одлуке о обиму и
Табели 463 за 2019. годину;
32. Израда Обавештења о начину расподеле прихода који припадају Граду, односно градским
општинама УТ МФРС за 2019. годину;
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33. Израда месечне динамике планираних прихода градских општина за 2019. годину у складу са
Одлуком и изменом Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и
одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години;
План рада одељења за финансијски информациони систем:
34. Израда специфичних апликативних решења за потребе Секретаријата за финансије који нису
обезбеђени од спољних давалаца услуга;
35. Прилагођавање постојећих решења за потребе Секретаријата за финансије (УЈП – промена
формата слога налога и слога извода);
36. Координирање са другим организационим јединицама на имплементацији и одржавању
информационог система за потребе Секретаријата за финансије (Сви директни корисници буџета, 14
градских општина, предшколске установе, установе културе);
37. Координирање са спољним даваоцима услуга на имплементацији и одржавању информационог
система за потребе Секретаријата за финансије (МФРС Управа за трезор, ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ,
САП консултанти, ASSECCO, NTE Engineering);
38. Тестирање нових верзија апликативних решења која нису у пројекту БеоСАП а која су обезбеђена
од спољњих давалаца услуга за потребе Секретаријата за финансије (ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ,
ASSECCO);
39. Тестирање нових верзија апликативних решења у пројекту БеоСАП за потребе Секретаријата за
финансије и директних и индиректних корисника буџета, 14 градских општина, 18 предшколских установа
и установама културе;
40. Администрирање у пројекту БеоСАП (креиранје корисничких налога и додела рола на 5
независних система за велики број корисника због увођења САПа у установе културе, ресетовање
корисника,... Због застарелости опреме очекују се велики проблеми у раду САПа и нисмо у могућности да
имплементирамо најновија САП решења.);
41. Прилагођавање у пројекту БеоСАП (отварање интервала бројева у свим модулима и додатна
подешаванја система по захтеву корисника);
42. Напредно пословно извештавање (креирање нових извештаја по захтевима корисника и редовно
ажурирање података);
43. Администрација база података (прављење копија и брисање лог фајлова, провера копија база);
44. Администрација рачунарске опреме;
45. Администрација апликативних сервера (провера слободног простора, рестартовања после
примењених абдејта...);
46. Архивирање електронских података (због застарелости опреме, као и недовољног простора на
дисковима очекују се велики проблеми у архивирању података па је потребно урадити предлог занављања
опреме);
47. Координација са спољњим кућама на размени података (МФРС Управа за трезор);
48. Пружања стручне и техничке помоћи на коришћењу база података, апликативних решења
електронских сервиса (БУС+, УЈП, МЕГАКРЕДИТИ, ЕСПП, ЕУправа, ПОРЕЗИ, PROFY SYSTEM
COM,...);
49. Израда техничких спецификација у поступцима јавних набавки.

СЕКТОР ТРЕЗОРА


Одељење за финансијско планирање и управљање ликвидношћу
Контрола захтева за плаћање, решења о преносу средстава и пратеће документације ДБК
града Београда и израда спецификације захтева за плаћање и трансфер средстава:

Пријем, обрада и плаћање захтева за пренос средстава свих буџетских корисника. Контрола захтева
обухвата детаљно контролисање решења, рачуна, профактура, привремених и окончаних ситуација,
уговора, банкарских гаранција, документације о јавним набавкама и остале пратеће документације, као и
проверу у односу на расположива средства и у односу на донете месечне квоте и провера у односу на
законске рокове за измирење новчаних обавеза.
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Планирање и усвајање месечних квота директних буџетских корисника града Београда: Припрема
предлога за доношење месечних квота по разделима, програмима, функционалној и економској
класификацији за извор финансирања 01 – приходи из буџета. Израда Решења о утврђивању
средстава и одређивању висине квота за извршење расхода и издатака буџета града. Свакодневно
праћење извршења расхода буџета по директним корисницима у складу са донетим месечним
квотама.
Припрема дневног извештаја о расходима ДБК и приходима и стањима на евиденционим
рачунима трезора града Београда и извештавање Министарства финансија РС о расходима и
издацима по месецима:

Дефинисање директних и индиректних корисника буџета града Београда – припрема њиховог
прегледа и достава Управи за трезор Министарства финансија у циљу благовремене доделе шифре
корисника. У току године вршиће се обавештавање Управе за трезор Министарства финансија уколико
дође до промене броја корисника односно назива и упућиваће се захтеви за доделу нових шифара уколико
се јави потреба.
 Дневно праћење изршења расхода буџета у односу на апропријације извршене Одлуком о буџету
града Београда за 2019. годину.
 Праћење прилива средстава на Консолидованом рачуну трезора града Београда, праћење
ликвидности консолидованог рачуна, као и на подрачунима отвореним у оквиру консолидованог
рачуна трезора:
Овај посао обухвата следеће активности: дневно праћење података добијених од Управе за трезор
Министарства финансија о оствареним приходима и расходима буџета Града и усклађивање са евиденцијом
која се води у Сектору трезора града Београда, праћење стања на подрачунима; усаглашавање са
евиденцијама директних и индиректних корисника и Сектора трезора; свакодневна израда извештаја и
табела: о дневном преносу, дневном и кумулативном приливу, дневном извршењу расхода и издатака
буџета Града и достављање истих градоначелнику; свакодневна сарадња са директним корисницима у циљу
ефикаснијег обављања послова.
 У складу са одобреним изменама апропријација, сагласно Закону о буџетском систему, врши се
спровођење насталих измена у актима и евиденцијама које води Одељење у оквиру Секретаријата.
 Састављање месечних извештаја о извршењу расхода буџета Града Београда по економској
класификацији на обрасцу прописаном од стране Министарства финансија и њихово достављање
Управи за трезор Министарства финансија.
 Праћење прописа, свакодневни контакти, објашњења и консултације са директним буџетским
корисницима, свакодневна преписка са буџетским корисницима, Министарством финансија и друго.
Одељење за буџетско рачуноводство и извештавање
 Вођење главне књиге трезора:
преузимање извода 5 подрачуна и 6 евиденционих од Управе за трезор Министарства
финансија; распакивање извода и учитавање у САП апликацију; контирање и књижење свих
дневних промена које се односе на приходе, примања, расходе и издатке свих директних
корисника на подрачун извршења буџета; обавештавање директних корисника о враћеним
средствима и принудној наплати и њиховој обавези достављања захтева за плаћање;
одржавање контног плана града и општина у САП-у;
књижење промена на девизном рачуну у динарској противвредности по средњем курсу;
књижење почетног стања са 01.01.2019. године и закључна књижења за 2019. годину;
свакодневно ажирирање курсне листе са курсном листом НБС – уношење средњег курса у
САП апликацију;
праћење промета средстава на Консолидованом рачуну трезора града које подразумева
недељно, месечно, тромесечно, шестомесечно, деветомесечно и годишње усаглашавање
главне књиге са подацима добијеним од Управе за трезор Министарства финансија о
оствареним приходима и расходима буџета Града. Месечно достављање извршења расхода
по функцијама (образац 2) Управи за трезор Министарства финансија РС;
вођење помоћних евиденција: примљене донације (страних држава, међународних
организација и домаћих донатора), решења о расподели средстава из текуће буџетске
резерве, евиденција извршених принудних наплата (број решења о извршењу, име странке и
назив секретаријата на који се односи принудна наплата);
-праћење прописа, комуникација са корисницима буџетских средстава и друго.
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Припрема и израда нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета града Београда:
-пружање стручног мишљења и достава дописа директним буџетским корисницима за
израду завршног рачуна; израда финансијског извештаја КРТ-а града Београда и то
подрачуна града Београда и индиректних буџетских корисника града Београда (образац број
1 – биланс стања, број 2 – биланс прихода и расхода, број 3 - извештај о капиталним
издацима и финансирања, број 4 – извештај о новчаним токовима, број 5 – извештај о
извршењу буџета).
-израда табеларних прегледа прихода и примања и расхода и издатака; израда извештаја
прописаних Законом о буџетском систему (извештај о одступањима између одобрених
средстава из буџета и извршења код буџетских корисника, извештај о трошењу текуће и
сталне буџетске резерве, извештај о примљеним донацијама и домаћим и страним
кредитима, извештај о извршењу финансијских планова директних буџетских корисника).
Израда консолидованог извештаја града Београда и градских општина која садржи скраћена
образложења Завршног рачуна града Београда и 17 градских општина и образложења искључења
трансфера између града - општина - републике. Достава консолидованих финансијских извештаја
града Београда и 17 градских општина (Обрасци 1-5).
Припрема и израда кварталних извештаја о извршењу планираних расхода и издатака, који
садрже образложења мање или више утрошених средстава од уобичајене динамике за посматрани
плански период по директним буџетским корисницима, приказ утрошених средства по економским
апропријацијама, изворима, функцијама и програмима, израду консолидованог Обрасца 5 –
Извештај о извршењу буџета, директних буџетских корисника и индиректних буџетских корисника
који су у надлежности директних буџетских корисника.

Одељење за управљање и сервисирање јавног дуга и извештавање
Задуживање код међународних финансијских институција и повлачење средстава кредита код
међународних фиансијских институција
 Сервисирање дуга и плаћање свих обавеза по закљученим уговорима о кредитима
 Послови везани за реализацију зајма код ЕБРД-а - Пројекат изградње моста на Ади и
приступних рампи, набавка 30 нових трамваја, реконструкција трамвајских шина и
обнављање главних градских булевара и изградња подземног паркинга:


Планира се повлачење транши кредита у сарадњи са Секретаријатом за инвестиције који је надлежан
за реализацију овог пројекта, координација између банке и корисника, контрола реализације транши
кредита, давање инструкција за плаћање према иностранству, послови везани за пријаву и регистрацију
повучених транши кредита код Народне банке Србије. Извршиће се плаћање обавеза према ЕБРД у
роковима доспећа према достављеним обрачунима, припрема документације за сервисирање обавеза,
контрола извршених плаћања - swift порука, ажурирање евиденција у програму SAP, вођење помоћних
евиденција о обавезама и стању кредита, регистрација свих промена код НБС.
 Реализација зајма од ЕБРД-а - Пројекат за реконструкцију улица Краљице Марије, 27. марта,
Џорџа Вашингтона и улице цара Душана:
Планира се повлачење транши кредита у сарадњи са Секретаријатом за инвестиције који је надлежан
за реализацију овог пројекта, координација између банке и корисника, контрола реализације транши
кредита, давање инструкција за плаћање према иностранству, послови везани за пријаву и регистрацију
повучених транши кредита код Народне банке Србије. Извршиће се плаћање обавеза према ЕБРД у
роковима доспећа према достављеним обрачунима, припрема документације за сервисирање обавеза,
контрола извршених плаћања - swift порука, ажурирање евиденција у програму SAP, вођење помоћних
евиденција о обавезама и стању кредита, регистрација свих промена код НБС.
 Послови везани за реализацију зајма код ЕИБ – Пројекат обнове града Београда:
Повлачење целокупног износа кредита је завршено, тако да ће се у складу са ануитетним плановима
вршити сервисирање обавеза према инокредитору у уговореним роковима по свим траншама повучених
средстава (укупно једанаест транши од којих се свака транша третира као посебан кредит и има свој
ануитетни план) плаћање главнице, камате и провизије Народној банци Србије, као и вођење свих
помоћних евиденција о кредиту, по повученим траншама. Стално праћење каматних стопа и ажурирање
амортизационих планова у складу са променама.
 Послови везани за реализацију задуживања код Европске инвестиционе банке – Пројекат
мост на Сави / А и Б са прилазним путевима ка мосту:
Извршиће се плаћање обавеза (главнице и камате) према Европској инвестиционој банци, по свим
повученим траншама према ануитетним плановима које је доставила инобанка или према обавештењима о
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доспећу обавеза за сваку појединачну траншу у случају да су транше са варијабилном каматном стопом
врши се ажурирање евиденција у програму SAP. Вођење свих помоћних евиденција о стању кредита и
плаћеним обавезама, ажурирање евиденција у програму SAP, регистрација отплате главнице и камате код
НБС.
 Послови везани за реализацију кредита код домаћих пословних банака (Unicredit bank): У
2019. години, планира се и плаћање обавеза (главнице и камате) према наведеној пословној банци и
према повученим траншама у уговореним роковима, као и вођење свих помоћних евиденција о
стању кредита и ажурирање евиденција у програму SAP.
 Извештавање о задуживању
 Израда финансијских извештаја обухвата:
Извештавање према Европској банци за обнову и развој према уговорима закљученим
у предходном периоду у форми извештаја усклађених по методологији ЕБРД-а са
рацио показатељима на енглеском језику;
Периодично извештавање - У вези са Правилником о садржају и начину финансијског
извештавања о планираним и оствaреним приходима и примањима и планираним и
извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 79/2011) једном месечно доставља се обједињени извештај Министарству финансија,
Управи за трезор, чији је саставни део табела број 5, достављање напомена у вези табеле
која се односи на задуживање и инвестирање града Београда, стална комуникација са
Управом за јавни дуг.
Израда и достављање месечних, полугодишњих и годишњег извештаја о стању
задужености Министарству финансија, табеле које садрже податке о кредитном задужењу
локалне самоуправе - кредити за финансирање капиталних инвестиционих расхода, укупне
годишње обавезе по кредитима, за предходни и наредни период, стање дуга, у форми коју
захтева Управа за јавни дуг РС.
Израда извештаја по захтеву руководства града који се односе на кредите града Београда,
укупно плаћене обавезе, стање дуга, висине задужења, сервисирање обавеза за протекли као
и за наредни период.
Усаглашавање потраживања и обавеза са пословним банкама, тј. књиговодственог
стања са стварним - изводи отворених ставки законом су обавезни да се потврђују по
захтеву банака и надлежних ревизорских кућа које врше контролу банкарског сектора.
 Припрема плана квота месечно и квартално са детаљним образложењем за функцију 170
 Припрема предлога финансијског плана за 2020. годину Секретаријата за финансије за део који
се односи на позиције јавног дуга – Функција 170
 Комуникација са крајњим корисницима кредита у вези достављања појединачних планова и
програма рада; Планирање сервисирања обавеза по зајмовима по потписаним уговорима са
инокредиторима и домаћим кредиторима по наменама и врстама расхода и издатака у оквиру
шестоцифрене економске класификације конта, са опредељењм посебних појединачних позиција у
оквиру функције 170. Израда детаљног Образложења уз финансијски план за 2020. годину.
 Учествовање у припреми израде Одлуке о буџету града Београда за 2020. годину, као и
припреми израде евентуалних Измена Одлука о буџету града Београда (Ребаланса) за 2019.
годину
 Послови везани за давање образложења за Завршни рачун града Београда за 2018. годину
везано за део који се односи на јавни дуг
 Послови везани за функицонисање девизног рачуна трезора
 Послови везани за архивирање и наплату инструмената обезбеђења које су преузеле
организационе јединице Градске управе
 Остали послови који обухватају:
Пружање стручне помоћи организационим јединицама Градске управе, индиректним корисницима
буџетских средстава у вези послова из надлежности Одељења; Стално праћење измена и допуна закона и
других прописа у вези задуживања и инвестирања слободних новчаних средстава, као и обављање других
послова које повере руководиоци Секретаријата за финансије; Послови везани за обједињавање требовања
канцеларијског материјала у оквиру Секретаријата за финансије; Послови везани за унос фактура у оквиру
Секретаријата за финансије у ЦРФ апликацију; Наставак сарадње са WB - Светском банком, у вези са
Програмом Урбаног партнерства и разради алата за самопроцену општинских финансија (MFSA), као и у
вези разраде алата за Средњорочни фискални оквир (MTFF); Анализа одрживости дуга (DSA) и
Средњорочна стратегија управљања јавним дугом (MTDS). С тим у вези, у 2019. години планира се
57

наставак радионица са консултантима Светске банке из Вашингтона; Одржавање континуирање сарадње са
другим инокредиторима и домаћим пословним банкама у вези сталног унапређења пословања Града
Београда.


Одељење ликвидатуре и обрачуна личних примања
Обрачун и исплата плата и накнада плата службеника, намештеника и изабраних лица у
органима града Београда:

У Одељењу је планиран обрачун и исплата плата за 12 месеци, обрачун и исплата накнада и других
примања запослених, постављених, именованих и изабраних лица, као и за лица која су ангажована по
основу уговора о привременим и повременим пословима, обрачун и исплата накнада за та лица, обрачун и
рефундација накнада по разним законским основама - накнада боловања до 30 дана, накнада боловања
преко 30 дана, обрачун и исплата накнаде штете због неискоришћеног годишњег одмора. Вршиће се и
вођење посебних пореских евиденција и евиденција осигурања за сва примања и издатке запослених.
Планирано је формирање извештаја и достављање надлежним институцијама, као и достављање
финансијских података у „Регистар запослених“ и РЗС.
Вршиће се провера података обрачуна плата и накнада по захтеву Градског правобранилаштва града
Београда, а за потребе судских процеса по тужбама физичких лица која су била у радном односу у граду
Београду.
Попуњаваће се и разни банковни обрасци по захтеву запослених, израђивање и спровођење
административних забрана за чланове Синдиката запослених у Градској управи; вршиће се сви послови
који су везани за спровођење уговорних обавеза које су склопили Синдикална организација Градске управе
града Београда, Синдикална организација комуналне полиције и АСНС.
Евидентираће се и спроводити закључци које су доставили судски извршитељи и решења судова, а у
вези пленидбе плате запослених по основу задужења код разних повериоца.
Сачињаваће се и разни извештаји по захтеву организационих јединица, као и запослених за личне
потребе, које по службеној дужности издаје ово Одељење.
 Обрачун и исплата других примања службеника, намештеника и изабраних лица у органима
града Београда - јубиларне награде, отпремнине због одласка у пензију и друга примања за
запослене Градске управе града Београда који ће остварити законско право за напред наведно.
 Пријава података за утврђивање стажа осигурања службеника, намештника и изабраних
лица у органима града Београда спровођењем евиденције и подношењем појединачних или
кумулативних пореских пријава и пријава осигурања и спровођењем ручних корекција пореских
пријава и достављање истих законски дефинисаним институцијама.
 Унос, измена и одржавање матичних података запослених Градске управе града Београда и
органа Града Београда – за новозапослене, новоангажоване по основу уговора о привременим и
повременим пословима, за нове измене систематизације радних места, за промене обрачунских
коефицијената запослених, раскиди радних односа и раскиди уговора о привременим и повременим
пословима, неплаћено одсуство, корекције негативног пореза и друго.
 Остале дневне или периодичне активности:
Пријем документације, контрола, обрада података и израда извештаја у вези са обавезама према
запосленима и физичким лицима у поступку припреме буџета и састављања завршног рачуна града
Београда; Остваривање континуиране телефонске, усмене и писане сарадње и пружање стручне помоћи
организационим јединицама и запосленима Градске управе града Београда и органа Града Београда.
 Пријем и контрола захтева за плаћање, обрада и унос података потребних за реализацију поднетих
захтева за плаћање Градске управе града Београда и трансфер средстава електронским путем
из различитих програмских подршки за плаћање и то: из Е-Смарт програма, из САП програма и из
НТЕ Ликвидатура програма и посебно вршење плаћања обавеза по кредитима у иностраној валути.
Вршиће се пратеће дневне активности претходно наведених радњи: израда извештаја прегледа
плаћања по позицијама, праћење промена прилива и одлива средстава на рачуну број 840-147640-13 Буџет
града Београда и достава комплетиране документације, захтева за плаћање са пратећом документацијом, на
даљу обраду Сектору рачуноводствене услуге директних буџетских корисника.
 Израда обрачуна накнаде трошкова и других примања службеника, намештеника и изабраних
лица у органима града Београда - за долазак и одлазак са рада, за време проведено на
службеном путу у земљи и иностранству, солидарне помоћи и друго
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Уз наведене обрачуне, вршиће се обрачун и исплата припадајућих пореза и осигурања, односно
подношење припадајућих пријава пореза и осигурања.
 Обрачун и исплата накнада по основу уговора о делу и уговора о ауторским и сродним
правима, обрачун и исплата награда, новчане помоћи, стипендија и других давања
запосленима или другим физичким лицима
Уз наведене обрачуне вршиће се вођење припадајућих пореских евиденција.
 Током извештајног периода 2019. године вршиће се унос, измена и одржавање матичних
података купаца, добављача, објеката и физичких лица, по налогу директних буџетских
корисника.
 Благајничко пословање ДБК града Београда:
Пријем и контрола документације и израда основног збирног требовања и додатних требовања, у вези
са обрачуном и исплатом накнада трошкова за превоз за долазак и повратак са посла за запослене у
Градској управи и органима града Београда; Подизање и исплата депозита физичким лицима у вези са
лицитацијама и друге врсте законског управљања готовим новцем; Спровођење захтева запослених за касу
узајамне помоћи; Попис благајничких средстава у сврху израде периодичног финансијског извештаја
градске управе града Београда.
 Остале дневне или периодичне активности Одељења:
Пријем документације, контрола, обрада података и израда извештаја у вези са обавезама према
запосленима и физичким лицима у поступку припреме буџета и састављања завршног рачуна града
Београда; Континуирана комуникација, сарадња и пружање неопходне стручне помоћи директним
корисницима средстава буџета града Београда у вези са извршавањем буџета; Континуирана комуникација
и сарадња са надлежним службама за платни промет.










Oдељење за праћење и примену прописа из области рада трезора
Вршење контроле над роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
између директних корисника средстава буџета града Београда и привредних субјекaта, и
између субјеката јавног сектора, у којима су ти корисници дужници у складу са Законом и
Правилником, прикупљањем података из информационог система Централни регистар фактура
(ЦРФ), обрада и анализа преузетих података и израда дневног прегледа о свим неизмиреним, у року
за плаћање, новчаних обавеза у комрецијалним трансакцијама директних корисника, појединачно за
сваког директног корисника и формирање рекапитулације за текући дан.
Контрола статуса измирених новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између
директних корисника средстава буџета града Београда и привредних субјекaта, и између
субјеката јавног сектора, у којима су ти корисници дужници, у роковима одређеним у складу са
Законом и Правилником, преузимањем и обрадом података о фактурама и другим захтевима за
исплату из информационог система ЦРФ.
Израда табеларних дневних извештаја о извршеној контроли над роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних корисника средстава
буџета града Београда и привредних субјекaта, и између субјеката јавног сектора, у којима су
ти корисници дужници преузимањем и обрадом података о фактурама и другим захтевима за
исплату из информационог система ЦРФ, појединачно за сваког директног корисника, са роком
измирења 10, односно 5 дана од дана сачињавања извештаја. Достављање извештаја руководиоцима
Секретаријата за финансије, руководиоцу Сектора трезора, Одељењу за финансијско планирање и
управљање ликвидношћу и директним корисницима.
Израда табеларних месечних извештаја о законским роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама између директних корисника средстава буџета града Београда
и привредних субјекaта, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти корисници дужници
преузимањем и обрадом података о фактурама из информационог система ЦРФ, појединачно за
сваког директног корисника, са роком измирења за половину месеца, односно месец за који се
сачињавају извештаји (текући месец). Достављање извештаја руководиоцима Секретаријата за
финансије, руководиоцу Сектора трезора, Одељењу за финансијско планирање и управљање
ликвидношћу и директним корисницима.
Контрола благовремености упућивања, од стране директних корисника средстава буџета
града Београда захтева за плаћање и решења за пренос средстава за измирење у законском
року новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних корисника и
привредних субјеката, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти корисници дужници
преузимањем и обрадом података из информационог система ЦРФ. Достављање директним
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корисницима, по потреби, писменог обавештења или остваривање усмене комуникације, у вези
утврђене неподударности података о новчаним обавезама, преузетим из инфорамционог ситема
ЦРФ, и података садржаним у достављеним захтевима за плаћање и решењима за пренос средстава
у комерцијалним трансакцијама директних корисника, са захтевом за исправљање тих података у
што краћем року.
Вршење контроле над роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
између индиректних корисника, који су у надлежности директних корисника средстава
буџета града Београда, и привредних субјеката, и између субјеката јавног сектора, у којима су
ти индиректни корисници дужници, у складу са Законом и Правилником. Прикупљање података
о фактурама и другим захтевима за исплату, које су од стране поверилаца регистроване у
информационом систему ЦРФ. Израда дневног прегледа о свим неизмиреним, у року за плаћање,
новчаних обавеза у комрецијалним трансакцијама индиректних корисника, појединачно за сваког
индиректног корисника и формирање рекапитулације за текући дан.
Контрола статуса измирених новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између
индиректних корисника, који су у надлежности директних корисника средстава буџета града
Београда, и привредних субјеката, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти
индиректни корисници дужници, у роковима одређеним у складу са Законом и Правилником
преузимањем и обрадом података о фактурама и другим захтевима за исплату из информационог
система ЦРФ.
Контрола благовремености упућивања захтева, од стране директних корисника средстава
буџета града Београда, за плаћање новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између
индиректних корисника, који су у надлежности директних корисника, и привредних
субјеката, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти индиректни корисници дужници
прикупљањем и обрадом података из информационог система ЦРФ. Достављање, по потреби,
надлежним директним корисницима писменог обавештења, или остваривање усмене комуникације,
или одржавање радних састанака, у вези утврђене неподударности података о новчаним обавезама,
преузетим из инфорамционог ситема ЦРФ, и података садржаним у достављеним захтевима за
плаћање и решењима за пренос средстава у комерцијалним трансакцијама индиректних корисника,
са захтевом за исправљање тих података у што краћем року.
Израда дневних извештаја о извршеној контроли над роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама између индиректних корисника, који су у надлежности
директних корисника средстава буџета града Београда, и привредних субјеката, и између
субјеката јавног сектора, у којима су ти индиректни корисници дужници преузимањем
података о фактурама и другим захтевима за исплату из информационог система ЦРФ. Достављање
извештаја руководиоцима Секретаријата за финансије, руководиоцу Сектора трезора, Одељењу за
финансијско планирање и управљање ликвидношћу и директним корисницима, који у надлежности
имају индиректне кориснике.
Израда недељних прегледа о роковима за измирење новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама између индиректних корисника, који су у надлежности директних корисника
средстава буџета града Београда, и привредних субјеката, и између субјеката јавног сектора, у
којима су ти индиректни корисници дужници преузимањем података о фактурама и другим
захтевима за исплату из информационог система ЦРФ. Достављање извештаја руководиоцима
Секретаријата за финансије, руководиоцу Сектора трезора и Одељењу за финансијско планирање и
управљање ликвидношћу.
Пружање нормативно-правне помоћи директним и индиректним корисницима средстава
буџета града Београда у тумачењу одредби Закона и Правилника, као и пружање техничке
помоћи у коришћењу информационог система ЦРФ, по захтеву
Обављање нормативно-правних и другхих послова: Израда решења из области радно-правних
односа и других решења за потребе Секретаријата за финансије; Израда налога за прековремени
рад; Израда предлога за закључивање уговора о повременим и привременим пословима и израда
других дописа за потребе Секретаријата; Учешће у комисијама и радним групама које образују
градоначелник, начелник Градске управе и секретар Секретаријата; Учешће на стручним скуповима
и семинарима из области финансија.
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СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ И КОНТРOЛУ ИЗДАТАКА БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА (ДБК)
1. У оквиру пословног процеса Књиговодствена евиденција обавеза ДБК Града Београда, вршиће се
следећи послови: контрола исправности документације достављене за књиговодствено евидентирање и
утврђивање пореског индикатора, књиговодствено евидентирање обавеза ДБК према добављачима и
индиректним корисницима буџета (трансфери, субвенције, дотације), обавеза по основу обрачунатих плата
и накнада плата са припадајућим порезима и доприносима, уговорених накнада према физичким лицима
ван радног односа са припадајућим порезима и доприносима, обавеза за обрачунат ПДВ и др. У 2019.
години вршиће се усаглашавање стања обавеза са правним и физичким лицима преко Обрасца ИОС, давање
стручних мишљења о пореском третману за отуђење и прибављање имовине у јавну својину граду ОЈГУ.
2. У оквиру пословног процеса Књиговодствена евиденција потраживања ДБК Града Београда,
вршиће се следећи послови: пријем, провера и одобравање исправности документације за књиговодствено
евидентирање потраживања и утврђивање пореског индикатора, формирање матичне базе података
физичких лица у вези достављених уговора о откупу стана и уговора о продаји непокретности стана,
евидентирање извода и затварање наплаћених потраживања, књиговодствено евидентирање потрживања у
софтверски систем, усаглашавање стања потраживања са правним и физичким лицима преко ИОС обрасца.
Вршиће се Обрачун ПДВ-а за дванаест пореских периода и израда и подношење пореских пријава
електронским путем на Обрасцу ПП ПДВ, као и израда и подношење пореских пријава за порез на пренос
апсолутних права на Обрасцу ППИ-4 израда и подношење пореских пријава за порез на наслеђе и поклон
на Обрасцу ППИ-3.
Свакодневно ће се вршити послови везани за рад са странкама, усменим и писаним путем, и то
издавање потврда, обрачуна за једнократну исплату дуга, обавештења о измени дуга, извештаја о стању
дуга, извештаја о неизмиреним обавезама и друго. Извршиће се усклађивање месечних отплатних рата
(ревалоризација) за око 4350 активних уговора по основу откупа и продаје станова (уговори без валутне
клаузуле). Континуирано ће се вршити, на месечном нивоу, извештавање физичких лица у виду опомена о
стању дуга, као и израда извештаја о стању дуга купаца станова на месечном нивоу и достављање
Секретаријату за имовинске и правне послове (за око 5500 активних Уговора о откупу стана и Уговора о
продаји непокретности-стана). Наставиће се са израдом предлога промена за додатни развој помоћне
евиденције откупа станова и достављање идејних решења добављачу софтвера, тестирање истих и
импелментација по свим захтевима (разне врсте извештаја о стању дуга на дан и др извештаји). Вршиће се
послови везани за уључивање стручних услуга ГУ Града Београда, Секретаријата за финансије, Сектора за
рачуноводствене услуге директних буџетских корисника (ДБК), Одељења књиговодствене евиденције
откупа и продаје станова, у Каталог Портала е-Управе.
3. У оквиру пословног процеса Књиговодствена евиденција основних средстава и залиха ДБК Града
Београда, вршиће се следећи послови: књиговодствено евидентирање свих промена на основним
средствима, пријем и провера исправности документације за књиговодствено евидентирање обавеза и
утврђивање пореског индикатора. Ажурно ће се водити аналитичка евиденција основних средстава и
ситног инвентара, обрачун амортизације на месечном нивоу, евиденција утрошка потрошног материјала
(кроз главну књигу), евиденција уговора о отуђењу, прибављању и размени грађевинског земљишта и
пословног простора и усаглашавање евиденција основних средстава са Упуством о евиденцији
непокретности у јавној својини Града Београда. Наставиће се са процесом преузимања и књиговодственог
евидентирања основних средстава на којима је уписана јавна својина Града а која су евидентирана у
пословним књигама јавних комуналних предузећа.
4. У оквиру пословног процеса Израда завршног рачуна ДБК Града Београда планира се вршење
следећих послова: усаглашавање стања обавеза и потраживања са купцима и добављачима, усаглашавање
књиговодственог стања са пописaним (стварним) стањем основних средтава по редовном годишњем
попису имовине и обавеза за 2018. годину, евидентирање утврђених разлика по попису, израда завршног
рачуна ДКБ за 2018. годину.

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
1. Израда решења о коришћењу годишњих одмора
2. Израда решења о коришћењу плаћеног одсуства
3. Израда предлога за закључење уговора о обављању привремених и повремених послова
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4. Учешће у комисијама и радним групама које образују градоначелник, начелник Градске управе и
секретар Секретаријата
5. Учешће на стручним скуповима и семинарима из области финансија

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за финансије
Татјана Миливојевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Организациона структура Секретаријата за јавне приходе
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Секретаријат за јавне приходе, као нова организациона јединица Градске управе града Београда,
образован је Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда („Сл. лист града
Београда“, бр. 2/17), која је ступила на снагу 27.01.2017. године. Секретаријат наставља да обавља послове
утврђивања, контроле и наплате изворних јавних прихода које је обављала Управа јавних прихода у оквиру
Секретаријата за финансије.
У Секретаријату за јавне приходе образоване су 3 (три) унутрашње организационе јединице:
I Сектор јавних прихода за територију града Београда
у коме је образовано пет одељења и четири одсека
II Сектор јавних прихода за подручја градских општина
у коме је образовано седамнаест одељења и десет одсека
III Сектор за процену тржишне вредности непокретности
у коме је образовано једно одељење
У Секретаријату је систематизовано 204 радних места од чега ВСС-141, ВШС-28, ССС-35; попуњени
број радних места 166, од чега са ВСС-110, ВШС-25, ССС-31, образовне структуре највише економског и
правног смера. Запослених на одређено време укупно 5 са ВСС.
По основу Уговора о привременим и повременим пословима ангажована су укупно 59 лица од чега 25
са ВСС и 34 са ССС, односно 27 лица због повећаног обима посла (25 са ВСС и 2 са ССС), а 32 лица са ССС
за посао пописа имовине на терену.
У извештајном периоду била је једна промена према параметрима структуре систематизованих
радних места и то из звања саветника у звање самостални саветник.
У Секретаријату је било ангажовано 7 студената Београдског универзитета, преко програма „БГ
пракса“.

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
I СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
I-1. У Одељењу за надзор и прекршајни поступак извршени су следећи послови:
Организовање и вршење надзора над радом одељења јавних прихода за подручја градских
општина у погледу примене закона и других прописа из области јавних прихода по динамичком
плану
У Одељењу за надзор и прекршајни поступак, у складу са планом надзора извршени су следећи
поступци надзора над радом одељења за подручја градских општина: по захтевима пореских обвезника у
2017. години: 170 предмета, 17 записника (35 неправилности и 9 усмених налога); по уговорима о промету
добијеним од бележника и надлежних судова у 2017. и 2018. години: 170 предмета, 17 записника (31
неправилност и 27 усмених налога), у циљу повећања броја обвезника пореза на имовину у 2018. години,
према списковима и активностима лица ангажованих по уговорима о обављању привремених и повремених
послова: 80 предмета, 8 извештаја, по жалбама изјављеним на решења о утврђивању јавних прихода за
2017. годину, 24 предмета, 4 записника (17 неправилности, 3 писана налога), по издатим опоменама у 2018.
години, великим дужницима, пореским обвезницима који воде пословне књиге и предузетницима: 36
предмета, 6 записника (14 неправилности, 1 писани налог, 8 усмених налога), по решењима другостепеног
органа у 2017. и 2018. години, 18 предмета, 6 записника (4 неправилности због рока).
Организовање и вршење надзора над радом одељења јавних прихода за подручја градских
општина у погледу примене закона и других прописа из области јавних прихода по налогу секретара
Секретаријата
У априлу 2018. године извршен надзор по налогу секретара Секретаријата са следећим предметом:
основаност и правилност поступања Одељења јавних прихода за подручје градске општине Вождовац,
приликом утврђивања и наплате обавезе пореза на имовину за пореског обвезника Младена Косовића из
Београда и урађен записник о надзору са једним писаним налогом за отклањање неправилности.
Сачињавање збирних извештаја о извршеном надзору и поступању одељења јавних прихода за
подручја градских општина по предметима надзора по динамичком плану надзора
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О свим поступцима надзора над радом одељења за подручја градских општина, који су извршени у
2018. години, сачињени су збирни извештаји.
Израда одговора, информација и изјашњења по представкама, притужбама, захтевима за
приступ информацијама од јавног значаја, примљеним од пореских обвезника и других органа као и
давање одговора на питања пореских обвезника добијених преко Службе за информисање (Беоинфо),
путем мејла
У поступцима по представкама, притужбама, приговорима, захтевима, молбама, иницијативама и
питањима пореских обвезника у 93 предмета (2 предмета пренета из 2017. године, 94 предмета примљена у
рад у извештајном периоду, 3 предмета у раду), дато 27 налога одељењима за доставу извештаја по
предмету представке, урађено и послато 105 одговора (55 одговора пореским обвезницима, 50 одговорa
републичким и градским органима) и 3 пропратна акта. Дато је 46 одговора на питања пореских обвезника
које је Служба за информисање доставила путем мејла.
Вођење послова прекршајног и порескопрекршајног поступка
Oд 450 предмета пореских прекршаја (пренето 13 предмета из 2017. године и примљено 437 предмета
у 2018. години), поднет је 351 захтев за покретање прекршајног поступка прекршајном суду, за 77 (64
обавештења о учињеном прекршају и 13 обавештења за прекршајни налог) је утврђено да не подлежу
прекршају и о томе је сачињена службена белешка, а 22 предмета је у раду. У 53 предмета (из ранијих
година) код којих су донета решења о прекиду поступка, окривљени су поново позивани и решено је 17
предмета, 22 предмета су у раду (чека се извештај СУП-а), а остали су и даље недоступни за саслушање. На
основу правоснажних решења из предходних година наплаћено је 608.890,00 динара на име новчаних казни
и 40.813,00 динара на име трошкова прекршајног поступка. По позиву прекршајног суда у својству сведока,
присуствовано је 58 пута, послато 103 дописа (објашњења и изјашњења по разним основама). Све
примљене пресуде од прекршајног суда уведене су у интерну књигу, уложене у предмете и архивиране.
Праћење поступања и извештавање у вези примене Закона о инспекцијском надзору
Присуствовало се једанаестој и дванаестој седници Комисије за координацију инспекцијског надзора
над пословима из изворне надлежности града Београда, које су одржане у 2018. години. Израђени су
тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај о раду пореске инспекције за 2018. годину и исти су
достављени у законском року Комисији за координацију инспекцијског надзора. У октобру 2018. године
донет план пореске инспекције Секретаријата за јавне приходе за 2018. годину и исти достављен Комисији
за координацију инспекцијског надзора.
Поред наведених послова утврђених мапом пословних процеса, у Одељењу су извршени и
следећи послови:
У циљу повећања пореског обухвата, учествовало се у припреми података о потенцијалним фискално
издашним обвезницима и непокретности из области туризма (хотели и хостели) и угоститељства (сале за
свадбе и сахране) и вршена је координација и помоћ одељењима јавних прихода у редовној и принудној
наплати.
I-2. У Одељењу за редовну наплату и пореско рачуноводство извршени су следећи послови:
Спровођење поступака по основу захтева за одложено плаћање са средством обезбеђења
Поступак је спроведен по свим поднетим захтевима од стране надлежних идољења. Донето је 13
одлука и закључено 13 споразума о одлагању плаћања дугованог пореза што укупно износи 159.850.116.41
динара. Укупно наплаћена потраживања по основу спровођења поступака за одложено плаћање са
средством обезбеђења за период од 01.01.-31.12.2018. години (обухвата и средства из поступака из
претходних година) износе 94.833.927.34 динара. Као средства обезбеђења у поступку одложеног плаћања
у 2018. години прихваћено је: 7 хипотека, 2 јемства другог лица кроз хипотеку, 4 банкарске гаранције.
Спровођења поступака везано за привредна друштва у поступку стечаја и за привредна
друштва у поступку реорганизације
Поднето је 109 пријава потраживања за поступке стечаја у укупном износу од 201.681.603,18 динара.
Градском јавном правобранилаштву прослеђено је 673 дописа у поступку стечаја и реорганизације,
привредном суду је прослеђено 109 дописа као и 124 дописа дужницима и осталим институцијама. У
оквиру поступка стечаја вођени су поступци реорганизације привредних субјеката од чега је формирано 16
нових предмета у за период од 01.01.-31.12.2018. године. Десет планова реорганизације је прегледано у
Привредном суду. Одељењима је упућено 285 дописа. Рађене су редовне контроле спровођења усвојених
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планова реорганизације, контрола наплате и сарадња са ГПГБ. На дан 31.12.2018. године води се 99
активних поступака реорганизације.
Спровођење поступака везано за привредна друштва у поступку ликвидације
Везано за објављене огласе о привредним друштвима у поступку ликвидације на сајту Агенције за
привредне регистре Одељењима је прослеђено 12 дописа са списковима обвезника код којих је оглашено
покретање поступка ликвидације, а који се налазе у евиденцији Секретаријата за јавне приходе.
Ликвидационим управницима прослеђено 275 обавештења о обједињеним потраживањима по објављеним
огласима за поступке ликвидације у укупном износу од 13.969.221,99 динара. Примљен je и решен 1
приговор ликвидационoг управника на износ потраживања у укупном износу 101.434,25 динара.
Израда уговора о преузимању потраживања у поступцима стечаја
Није било у извештајном периоду.
Спровођење поступака отписа потраживања или конверзије потраживања у капитал предузећа
у поступцима стечаја, реорганизације или по донетим Закључцима Владе Републике Србије
Кабинету градоначелника прослеђена су два нацрта Закључка о овлашћењу за потпис налога за
пренос финансијских инструмената. Скупштини града прослеђен је 1 нацрт Одлуке о отпису потраживања
града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода. Извршен је упис 174.578
акција укупне номиналне вредности 224.345.976,28 динара и 0,1667 удела вредности 337.820,67 динара по
основу намирења обавеза у складу са усвојеним плановима реорганизације по основу неизмирених
изворних и уступљених јавних прихода.
Израда извештаја, анализа и информација у вези утврђивања и наплате јавних прихода за
потребе пореске статистике и фискалног извештавања
Извршена је израда свих извештаја по захтевима руководилаца везано за предузете мере наплате,
износу и структури наплате по издатим опоменама, стању дуга за одређене пореске обвезнике и уплатне
рачуне и др.
Праћење пореског рачуноводства и предлагање мера за отклањање неажурности
Током године континуирано је вршено усаглашавање података са евиденцијама других органа и
организација - по истеку сваког месеца. Одељењима је прослеђено 11 дописа за спровођење књижења
усаглашених износа (ЈП Инфостан, Секретаријат за јавни превоз, Секретаријат за саобраћај). Вршено је
стално праћење књиговодствених промена кроз главну књигу, уочавање и исправка неисправних шифра
промета, контрола прокњижених извода и месечно усаглашавање са примљеним изводима из Управе за
трезор, контрола исправности налога за књижењеи други послови везани за пореско рачуноводство.
Одељењима су даване инструкције (мејлом и телефоном) у поступцима корекције уочених грешака у
књижењу у пореском рачуноводству. Месечно је вршено евидентирање познатих каматних стопа, унос и
ажурирање шифарника везаних за пореско рачуноводство.
Израда пореског завршног рачуна
Извршена је израда пореског завршног рачуна за фискалну 2017. годину за 17 Одељења и на нивоу
града као и провере књижења и припреме за порески завршни рачун за 2018. годину код свих 17 Одељења
Израда програмских захтева и тестирање апликативних решења у ЛПА апликацији и Oracle BI
Вршена је стална сарадња са непосредним извршиоцима у Институту Михајло Пупин у вези допуне и
тестирања апликације Oracle BI везано за израду извештаја на нивоу града Београда везано за утврђивање и
наплату изворних јавних прихода као и решавање спорних питања везаних за апликативни систем ЛПА.
Поступање по захтевима других органа и организација за давање информација из евиденције
Секретаријата за јавне приходе
Извршена је контрола и евидентирање свих поднетих захтева. Извршене су провере за 10.739 физичкa
и правна лица. У периоду 01.01.-31.12.2018. године примљено је укупно 5.622 предмета од чега је 5.456
обрађено и одговор прослеђен подносицу.
I-3. У Одељењу за принудну наплату извршени су следећи послови:
Планирање, организовање и спровођење принудне наплате свих локалних јавних прихода из
непокретности укњижених - установљавањем заложног права/забележбе, или неукњижених.
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Урађено је 26 решење о покретању поступка принудне наплате из непокретности, 8 решења којима
се налаже надлежном катастру упис забележбе у принудној наплати, 49 решења о претходној меризабрани располагања, отуђења или оптерећења непокретности као виду обезбеђења наплате пре
покретања поступка принудне наплате, спроведено 42 уписа забележби-претходних мера, изјављене
2 жалбе на решења Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Чукарица и
Младеновац, 1 закључак о продаји имовине јавним надметањем, објављен 1 оглас о продаји
непокретности, 1 закључак о трошковима принуднe наплате, 7 захтева / сагласности за брисање
заложног права/забележби, донето 30 решења о обустави поступака принудне наплате из
непокретности по основу наплате дуга, на 5 решења о принудној наплати примљено 5 жалби,
урађено 5 одговора на жалбу и састављено 5 записника о изјави странке у поступку, прослеђене
другостепеном органу, 1 закључак о прекиду поступка принудне наплате због одложеног плаћања.

Предузимање мера наплате пореског дуга из покретних ствари - установљавањем заложног
права на покретним стварима пореског oбвезника.
Донетo једно решење о обезбеђењу наплате - о претходној мери-забрани располагања, отуђења и
оптерећења моторним возилом. Упис забране спровело Министарство унутрашњих послова.
Предузимање мера наплате пореског дуга на финансијским средствима на рачунима пореских
обвезника.
Донето је 40 решења из новчаних средстава са рачуна, 16 решења о претходним мерама обезбеђења
наплате пре покретања поступка принудне наплате, извршено 16 уписа код пословних банака, 14 решења о
обустави поступка због наплате дуга. Примљено 11 жалби, 3 усвојене и 8 прослеђенo другостепеном органу
уз 8 одговора и 8 записника о изјави странке у поступку, 4 закључака о прекиду поступка принудне наплате
због одложеног плаћања.
Предузимање мера наплате пореског дуга на новчаним потраживањима пореских обвезника.
Донето је 90 решења о принудној наплати из новчаних потраживања (зарада, пензија, закупнина), 47
решења о обустави поступка због наплате дуга, примљено 9 жалби, од којих је 1 одбачена као
неблаговремена и 8 прослеђено другостепеном органу са одговорима и записницима. Донето је 47 решења
о обустави поступка због наплате дуга, 9 решења о обустави поступка због смрти обвезника, 1 решење о
обустави поступка јер је обавеза поништена, 15 закључака о прекиду поступка принудне наплате због
одложеног плаћања, 2 решење о наставку поступка












Израда анализа, аката, информација и извештаја у вези принудне наплате јавних прихода.
Анализирани порески дужници са дугом већим од 300.000,00 динара у 17 београдских одељења,
укупно обрађено 1.716 физичких лица и 360 правних лица.
прикупљена имовинско правна документација од: Служби за катастар непокретности, ПИО фонда,
Народне банке Србије, пословних банака, Министарства унутрашњих послова, пореских обвезника,
пуномоћника....
укупно донето 230 решења, од чега је 156 решење о принудној наплати којима је обухваћен дуг у
износу од 240.817.328,59 динара динара и 74 решења о претходиним мерама којима је обухваћен
дуг у укупном износу од 148.259.656,43 дин,
наплаћено је укупно 180.150.384,10 дин, од чега је по решењима из 2018. године наплаћено
70.726.106,93 динара, по решењима из претходних година 57.822.794,84 динара и у припремном
поступку принудне наплате наплаћено је 51.601.482,33 динара. У току обраде дужника за поступке
принудне наплате извршене су корекције-отписи неоснованог и застарелог дуга у износу од
77.055.011,88 динара и 1.550.009,21 по решењима о принудној наплати.
урађено 12 месечних извештаја,
извршен је унос и ажурирање нацрта решења за поступке принудне наплате у апликацији ЛПА.
учешће 2 запослена у програму едукације у материји инспекцијског надзора, добијена 2 уверења.
у циљу повећања пореског обухвата, учествовало се у припреми података о потенцијалним
фискално издашним обвезницима и непокретности из области туризма (хотели и хостели), и
угоститељства (сале за свадбе и сахране) и припремљени су подаци о здравственим установама
(поликлинике и ординације), домовима за старе, јавним бележницима и извршитељима, вршена је
координација и помоћ одељењима јавних прихода у редовној и принудној наплати.
упућено 563 захтева за доставу података: републичком геодетском заводу, банкама,
министарствима, општинским службама, другим државним органима, обвезницима,
пуномоћницима и др.
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урађени предлози оцена за запослене службеника Одељења за претходну годину. - урађен предлог
плана рада Одељења за принудну наплату за 2018. годину
урађен годишњи извештај о раду Одељења,
урађен извештај о попису имовине и обавеза Секретаријата за јавне приходе од стране 2 запослена
службеника у својству председника и заменика члана Комисије за попис
I-4. У Одељењу за пореско правне и информатичке послове извршени су следећи послови:

Припрема упутстава, инструкција и координација ради једнобразне примене пореских прописа
који уређују администрирање изворних јавних прихода из надлежности Секретаријата
 Координирање рада одељења и давање инструкција за поступање у вези примене пореских и
процесних прописа (Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској
администрацији, Закона о порезима на имовину, прописа о администаривним таксама, обавезе
употребе печата);
 одржана обука у вези редовних и ванредних правних средстава;
 свакодневне стручне консултације са запосленима у вези примене прописа;
 праћење, евидентирање и прослеђивање одељењима стручне литературе (Билтен МФ, Цекос,
Привредни саветник) мишљења, измена прописа;
 пријем странака и пружање информација пореским обвезницима у примени пореских прописа.
Припрема образаца управних и других аката који се односе на утврђивање, наплату и контролу
изворних јавних прихода из делокруга Секретаријата
 Припрема форми решења за утврђивање пореза на имовину, комуналне таксе, накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине, самодопринос за текућу и претходне године;
 унос одговарајућих података у апликацију ИМП- за текућу и претходне године;
 припрема и усаглашавање образаца у вези уредбе која регулише размену података о чињеницама о
којима се води службена евиденција (ЗПСЕ обрасци);
 учествовање у припреми образаца решења у вези одлагања плаћања пореског дуга, ванбилансне
евиденције, престанка пореске обавезе наплатом.
 ажурирање образаца уверења
Припрема стручне основе за израду предлога општих аката који се примењују у Секретаријату
Учествовање у припреми стручних коментара на Нацрт: Закона о накнадама за коришћење јавних
добара, Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина, измена Закона о порезима на имовину,
измена Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину, измена Закона
о пореском поступку и пореској администрацији, Одлуке о зонама за утврђивање пореза на
имовину;
 припрема стручне основе за доношење одлуке којом се утврђују просечне цене за утврђивање
пореза на имовину за 2019. годину (координација и праћење уноса података о просечним ценама из
уговора о промету непокретности; припрема података за доношење одлуке, текста одлуке)
 учествовање у пројекту СКГО Програм реформе пореза на имовину-радионице
 припрема иницијативе за измену прописа које у свом раду користи СЈП и захтева за добијање
стручних мишљења о примени прописа (ЗПППА, Закона о порезима на имовину)










Припрема података, извештаја и информација у вези примене пореских прописа
Учествовање у припреми извештаја по захтеву Интерне ревизије; годишњег извештаја о раду за
2017. и плана рада за 2018. годину;
Пoртaл Е ЗУП: припрема инструкције и образаца налога за одобравање приступа порталу Е Зуп у
циљу размене података службеним путем; прикупљање података, образаца и припрема налога за
одобравање приступа Порталу е-ЗУП (за статус извршивача); тестирање приступа Порталу и
писање примедби са додатним подацима ради омогућавања приступа Порталу;
координација у циљу почетка примене система Е-ШАЛТЕР на нивоу секретаријата (инсталација
потребног интернет претраживача свим запосленима којима је додељено право приступа порталу,
прикупљање података о запосленима за које треба прибавити електронске сертификате, давање
инструкција запосленима у одељењима o начину коришћења портала, координација са НАЛЕД-ом и
РГЗ-ом);
Ажурирање података на порталу Е управа, Каталог електронских услуга, тестирање каталога
припрема извештаја по захтеву начелника Градске управе и других служби у вези: такси које
наплаћује СЈП, запослених који треба да полажу испит за инспекторе; коментара на обрасце и
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моделе административних поступака (објављених на сајту СКГО); података за ПОС терминале;
СКГО и НАЛЕД - мерење капацитета ЛС; запослених којима је потребан квалификовани
електронски сертификат; наследних решења која доносе јавни бележници; попис редовних
извештаја и др.
контрола и одобравање захтева за плаћање трошкова поступка
координација поступања одељења и припрема изјашњења у вези тужби пореских обвезника
надлежном суду (23 изјашњења).

Припрема података потребних за спровођење поступака јавних набавки ради закључења
уговора потребних за рад СЈП
 припрема образложења за спровођење преговарачког поступка, техничке спецификације и осталих
података за јавну набавку услуге обезбеђења коришћења информацоног система ЛПА за период
01.07.2018.- 30.06.2019. године; јавну набавку услуге одржавања података о геореференцираној
адресној бази града Београда;
 припрема техничке спецификације за јавну набавку услуге Посебног програма стручног
усавршавања о примени и спровођењу прописа из области пореза на имовину;
 припрема техничке спецификације и осталих података за јавну набавку услуге масовне пореских
пошиљака за 2019. годину
 припрема података за финансијски план и план набавки; праћење и припрема записника о
квалитативном и квантитативном извршењу услуга; планирање месечних квота за плаћање по
уговорима; месечна контрола рачуна ЈП „Пошта Србије“ и ИМП, припрема захтева за извршење
услуге и захтева за плаћање; припрема референци на захтев пружалаца услуга.
 усаглашавање модела уговора о преносу пореских пошиљака за 2018. год. са ЈП „Пошта Србије“ и
Технолошког упутства о масовној штампи и преносу пореских решења за 2018. годину;
Апликативна и системска подршка корисницима информационог система ЛПА, као и подршка
на коришћењу интерно развијених апликација у Секретаријату
Пријава проблема насталих приликом коришћења информационог система ЛПА и интерно
развијених апликација у Секретаријату; пријем нових захтева за промену или додавање нових корисника и
промена права корисника; свакодневно пружање помоћи у раду корисницима апликативних решења











Старање о базама података и инфраструктури
Координирање са ИМП у циљу унапређивања система ЛПА и ради превазилажења техничких и
апликативних проблема, као и са ЈКП Инфостан технологије;
извршено је упаривање ПТТ Геореференцираних адресних подтака са базом пријава имовине
физичких лица и издвојени су подаци о адресама којих нема у нашој бази података, као и адресни
подаци на којима у нашој бази има мање домаћинстава (обвезника),
Извршено је упаривање базе података имовине физичких лица са подацима из Матичне књиге
умрлих и издвојени су адресни подаци за преминуле пореске обвезнике који имају активне пријаве;
Издвојени адресни подаци достављени су ЈКП Инфостан технологије у циљу добијања података из
базе корисника обједињене наплате о корисницима које ЈКП Инфостан задужује на тим адресама.
Добијени подаци су даље информатички обрађивани и прилагођени за коришћење у поступцима
који се воде у одељењима за подручја градских општина у циљу ажурирања базе података и
повећања пореског обухвата
миграција радних станица са старог домена финансија у домен града Београда;
координација са ЈКП Инфостан технологије, ИМП и Канцеларијом за информацине технологије и
електронску управу у вези са миграцијом текућих података са постојећег сервиса ИС ЛПА
(Тиршова) у Јединствени информациони систем (Катићева);
координација са ЈКП Инфостан технологије у вези са имплментацијом система Е-ЗУП на Порталу
Е-управа за размену података у складу са Законом о општем управном поступку
координирање са ИМП у циљу унапређивања система ЛПА и ради превазилажења техничких и
апликативних проблема, као и са ЈКП Инфостан технологије;
учествовање у анализи и обради података из екстерних база у циљу проширења фискалног
обухвата; израда извештаја
Координирање поступака масовних обрачуна, штампе и доставе решења

Припрема података, образаца и координирање масовног обрачуна и штампе решења о утврђивању
пореза на имовину физичких лица, локалних комуналних такси, накнаде за заштиту животне средине и
опомена са ИМП и ЈП „Пошта Србије“;
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Припрема података за ажурирање база и шифарника за утврђивање јавних прихода
Припрема, унос и ажурирање шифарника за утврђивање јавних прихода, припрема података за
ажурирање база података, ажурирање база и старање о њима, бекап података и одржавање архиве;
Давање инструкција за рад у апликацији ЛПА
 пружање стручне помоћи и давање инструкција за рад у апликацији ЛПА, корисничким
апликацијама и интерно развијеним апликацијама; креирање, припрема и израда извештаја;
Координирање поступка припреме захтева за развој нових и промену постојећих програмских
решења за администрирање јавних прихода у оквиру апликације ЛПА
Израда специфичних апликативних решења за потребе Секретаријата који нису обезбеђени од
спољних давалаца услуга и прилагођавање постојећих решења за потребе Секретаријата
Дефинисање и усклађивање пословних процеса у СЈП
Ажурирање сајта СЈП
Администрација рачунарских програма и инсталација и одржавање рачунарске опреме
Поред наведених послова утврђених мапом пословних процеса, у Одељењу су извршени и
следећи послови:
 Припрема података о запосленима у одељењу у вези радних односа: присуство и одсуство на раду,
евиденција годишњих одмора, података за јубиларне награде, припрема радних циљева, оцењивање
запослених и др.
 У циљу повећања пореског обухвата, припремљени су подаци о потенцијалним фискално издашним
обвезницима и непоретности из области здравства (приватне болнице), платних услуга и домова за
старе, вршена је координација и помоћ одељењима јавних прихода у редовној и принудној наплати.
 Координирање послова у вези регистратурског материјала С.Ј.П. Одељења Барајево, који је
уништен поплавом службених просторија С.Ј.П. Одељења Барајево
I-5. У одељењу за опште и финансијске послове извршени су следећи послови:









Управљање људским ресурсима
вођена су 3 (три) поступка по поднетим представкама странка на рад запослених у одељењу и
вршена је процена да ли постоји основ за изузеће овлашћеног службеног лица у свим поступцима
опорезивања имовине у првом степену
израђени предлози Секретаријата за Измене правилника о организацији и систематизацији радних
места у Градској управи града Београда (три измене)
Израђено 8 предлога за прераспоређивање запосленог
израђено 5 предлога за заснивање радног односа на одређено време
припремљени и израђени предлози решења о коришћењу годишњих одмора и плаћених одсустава
(235 предлога решења за коришћење годишњих одмора за 2017. годину, 259 предлога решења за
коришћење годишњих одмора за 2018. годину и 60 предлога решења о плаћеном одсуству);
припремљени предлози за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима,
током 2018 године
припремљени и прикупљени месечни извештаји о раду лица ангажованих по уговору о
привременим и повременим пословима
организовано обављање Универзитетске радне праксе у 2018. години;
Вођење евиденција о набавкама
Израђени и достављени извештаји о спроведеној ЈНМВ Управи за јавне набавке

Припрема и израда модела уговора за обезбеђење ресурса и пословног простора потребних за
рад Секретаријата
 Закључена два (2) уговора о уступању на привремено коришћење путничког моторног возила
Предузимање мера за обезбеђење материјалних ресурса потребних за рад Секретаријата
 вршена сарадња и службена преписка са ГО Нови Београд, ГО Палилула, ГО Обреновац, ГО
Звездара, ГО Врачар, ГО Лазаревац, ГО Чукарица у циљу обезбеђења и адаптације пословног
простора, и ради решавања проблема архивирања регистратурског материјала
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обављана сарадња, службена преписка и комуникација са Секретаријатом за послове начелника
градске управе, Секретаријатом за опште послове и Секретаријатом за имовинске и правне послове
у циљу извршавања планираних радних задатака и др.
вршено требовање канцеларијског материјала на месечном нивоу за потребе Секретаријата и унос у
САП систем

Припрема финансијског плана СЈП
рад на изради Годишњег финансијског плана за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину
рад на припремама израде Годишњег финансијског плана за 2019. годину и пројекцијама за 2020. и
2021. годину
 рад на изменама и допунама Годишњег финансијског плана за 2018. годину и пројекцијама за 2019.
и 2020. годину (два ребаланса буџета града Београда)





Припрема захтева за плаћање
припрема захтева за плаћање по фактурама/ захтевима за рефундацију - у току извештајног периода
- примљено 67 захтева за плаћање у укупном износу од 32.834.425,16 динара

Припрема тромесечног, шестомесечног и годишњег плана прихода и примања и извршења
финансијског плана
 израђени извештаји о извршењу Финансијског плана
 припрема и израда извештаја о учинку програма и програмских активности и пројеката за период
01.01.-30.06.2018.



Припрема, израда и измена месечних квота
Израђени планови прихода и примања и извршења ФП
припремљени и израђени месечни планови за извршење Финансијског плана (квоте)



Измена ФП СЈП обезбеђењем средстава из текуће буџетске резерве
Израђена 2 захтева за одобравање средстава из текуће буџетске резерве за конкретне намене у
износу од 665.642,70 динара



Припрема финансијских извештаја
вршене су све потребне активности у виду припреме и израде управних, материјалних и других
аката у поступцима израде финансијских извештаја

II СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА
У 17 одељења за подручја градских општина извршени су следећи послови:
Утврђивање обавеза по основу изворних јавних прихода решењем
примљено је, обрађено и евидентирано 137.290 пореских пријава (19,20% више у односу на 2017.
годину), а од тога 39.120 за „нове“ објекте (48,23% више у односу на 2017. годину) и 6.571 пријава
за повећање површине постојећих непокретности (62,93% више у односу на 2017. годину) у циљу
проширења база за опорезивање;
 примљен је, обрађен и евидентиран 26.631 захтев и обавештењe;
 појединачно је донето 94.597 решења о утврђивању обавеза изворних јавних прихода за 2018.
годину и претходне године (35,71% више у односу на 2017. годину) у укупном износу од
1.700.457.718 динара (29,54% више у односу на 2017. годину), укључујући и сторнирана и замењена
решења, а од тога: 86.712 решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица у укупном
износу од 1.256.680.075 динара, 4.176 решења о утврђивању локалних комуналних такси у укупном
износу од 429.345.659 динара, 3.683 решења о утврђивању накнаде за заштиту животне средине у
укупном износу од 14.348.616 динара и 26 решења о утврђивању накнаде за коришћење
грађевинског земљишта у укупном износу од 83.368 динара (укинута је од 01.01.2014, утврђују се
само решења за претходне године);
 решења су достављена пореским обвезницима и извршен је унос датума доставе у апликацији;




Утврђивање обавеза по основу изворних јавних прихода у масовном разрезу
у марту 2018. године извршен је масовни обрачун пореза на имовину физичких лица за 2018.
годину, донето је 715.246 решења (3,11% више у односу на 2017. годину), са укупним износом
задужења од 9.320.393.942 динара (3,11% више у односу на 2017. годину);
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крајем марта и почетком априла је извршен масовни обрачун накнаде за заштиту животне средине,
донето је 53.872 решења (1,78% више у односу на 2017. годину), са утврђеном обавезом у укупном
износу од 344.494.035 динара (0,19% мање у односу на 2017. годину);
у октобру је, по добијању података из завршних рачуна правних лица и предузетника за 2017.
годину од АПР, извршен масовни обрачун локалних комуналних такси за истицање фирме на
пословном простору и коришћење рекламних паноа, односно, донето је 16.600 решења (0,53% више
у односу на 2017. годину) у укупном износу 1.341.293.748 динарa (2,41% више у односу на 2017.
годину);
Решења утврђена у масовном обрачуну, штампана су у ПТТ и достављена обвезницима путем
поште;
Утврђивање обавеза по основу изворних јавних прихода самоопорезивањем
Извршен је пријем, евидентирање, провера математичке тачности, формалне исправности и
потпуности и унос 14.874 порескких пријава о утврђеном порезу на имовину правних лица (8,28%
више у односу на 2017. годину) у укупном износу од 8.201.918.345 динара (3,54% више у односу на
2017. годину);

Канцеларијска контрола ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања
пореских обавеза по основу изворних јавних прихода у складу са законом
 вођено је 1.076 поступака контроле о чему су сачињени записници, донето је 1.693 решења о
утврђивању обавеза по сачињеним записницима, на укупан износ од 142.086.357 динара;
Редовна наплата изворних јавних прихода
континуирано је вршена идентификација обвезника који не измирују редовно обавезе по основу
изворних јавних прихода и појединачно је издато 22.043 опомене на укупан износ дуга од
4.128.720.748 динара, од чега је наплаћено 1.137.777.199 динара, примљено је и поступљено по 358
приговора пореских обвезника на опомене;
 у новембру је припремљено и дистрибуирано 293.725 опомена за физичка лица и предузетнике на
укупан износ дуга од 10.906.010.157 динара;
 по масовно издатим опоменама вршен је пријем странака и вођени су поступци по приговорима;
 Праћена су и евидентирана плаћања по издатим опоменама, припремани су извештаји о предузетим
мерама и ефектима и извршено издвајање обвезника за поступак принудне наплате


Поступање по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга и сарадња са Одељењем за
редовну наплату и пореско рачуноводство у Сектору јавних прихода за територију града Београда
 вођено је 7.548 поступака за одлагање плаћања пореског дуга и донето и евидентирано у апликацији
ЛПА укупно 6.628 решења о одлагању дуга без средстава обезбеђења плаћања на укупан износ
дугованог пореза од 680.095.847 динара;
 Извршено је праћење испуњавања услова за плаћање обавеза по решењу о одложеном плаћању;
 Достављени су захтеви са пратећом документацијом Одељењу за редовну наплату и пореско
рачуноводство у свим случајевима кад обвезник испуњава прописане услове за одлагање плаћања са
средством обезбеђења;
Послови принудне наплате и сарадња са Одељењем за принудну наплату у Сектору јавних
прихода за територију града Београда
 донето је 4.255 решења о принудној наплати блокадом рачуна на укупан износ дуга од 796.694.233
динара, од чега је наплаћено 345.319.852 динара и 1.876 решења о принудној наплати из зарада и
пензија, на укупан износ дуга од 254.272.652 динара, од чега је наплаћено 61.833.928 динара,
Припрема обавештење за покретање пореског прекршајног поступка и сарадња са Одељењем
за надзор и прекршајни поступак у Сектору јавних прихода за територију града Београда
 поднето је 437 обвештења за покретање пореског прекршајног поступка
Вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављеним против
управних аката донетих у пореском поступку
 поступљено је по 2.780 примљених жалби
Поступање по решењима другостепеног пореског органа којима је решено по жалбама пореских
обвезника на пореска управна акта
 поступљено је по 971 решењу другостепеног органа, вођена су 173 поновна поступка
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Издавање уверења у вези изворних јавних прихода из надлежности Секретаријата јавних
прихода
 издато је 53.289 пореских уверења;
Послови пореског рачуноводства за изворне јавне приходе на нивоу одељења
Свакодневно је вршен пријем упата електронским путем, распоређивање спорних уплата по
рачунима изворних јавних прихода и књижење извода, обавеза утврђених појединачним решењима
ван апликације ЛПА Михајло Пупин, споразума о одлагању плаћања пореског дуга, ручних налога
и других књиговодствених исправа;
 донето је 6.911 решењa о припису или отпису пореских обавеза;
 крајем године проверена су неуручена решења и несторне привремене аконтације;
 Израђени су обрасци Биланса стања, ЕНР, ГО-1, ГО-2, ГО-3/1, ЕПР;


Послови у вези повраћаја и прекњижавања више или погрешно наплаћених изворних јавних
прихода
 вођени су поступци и донета су акта по 8.631 примљена захтева за повраћај или прекњижавање
Припрема извештаја у вези пореског рачуноводства (фискална анализа) и других извештаја за
потребе Секретаријата
 Израђени су извештаји о броју примљених пријава, донетим, урученим и неурученим решењима
којим се утврђује обавеза изворних јавних прихода по пореским облицима, рачунима, периодима;
 Израђени су дневни извештаји о донетим опоменама и решењима о принудној наплати и месечни
извештаји о раду одељења у табеларном облику;
 Израђени су извештаји о стању на аналитичким и синтетичким рачунима;
 Израђени су табеларни извештаји о подацима из примљених купопродајних уговора за потребе
утврђивања просечних цена за утврђивање пореза на имовину;
 израђени су извештаји по посебним захтевима
Давање обавештења пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе непосредно или
путем интернета
 свакодневно су рађени прегледи стања на рачунима пореских обвезника и непосредно уручивани
 у току године евидентирано је 10.845 захтева за приступ упиту стања преко интернета и додељено
5.207 корисничких налога и лозинки обвезницима за приступ упиту стања
Припрема пријаве потраживања у постуку стечаја, ликвидације, реструктурирања,
приватизације, поступање по актима донетим у овим поступцима и сарадња са Одељењем за редовну
наплату, рачуноводство и извештавање у Сектору јавних прихода за територију града Београда
 извршена је 1.141 провера за обвезнике у поступку приватизације, стечаја, ликвидације и 1.031
усаглашавањe стања са пореским обвезницима за које су припремљени записници о усаглашеном
стању и са другом документацијом достављени Одељењу за редовну наплату, рачуноводство и
извештавање;
 Достављени су подаци у поступак утврђивања изворних јавних прихода, наплате или контроле
 Праћена је динамика плаћања према утврђеном плану реорганизације



Поступање по захтевима других органа за доставу података из службене евиденције одељења
извршено је 3.939 провера по захтевима екстерних органа (МУП, Пореска управа и др.),
Достављени су подаци у складу са чл. 9. и 103. ЗУП по 3.224 предмета

Поступање по захтевима за престанак пореске обавезе по основу застрелости
 Укупно је донето 503 решења о престанку пореске обавезе, на укупан износ 83.112.657 динара.


Поред наведених, обављани су и следећи послови:
припремљено је за експедицију и експедовано 160.690 пошиљка (позиви, решења и др.), послато је
укупно 31.576 позива за повећање броја обвезника, обављено је преко 10.000 излазака на терен и
сачињене су службене белешке или записници о увиђају, вођени су поступци за 10.704
непокретности из 6.615 добијених предмета по Закону о озакоњењу објеката, а након извршених
провера у бази података послато је 5.119 позива за достављање пореских пријава, примљено је 3.087
пријава за нове објекте и 1.651 пријава за повећање површине и укупно утврђено 109.150.804 дин.
пореза на имовину, свакодневни пријем странака и контакт телефоном или мејлом, пријем и
сортирање поште, сортирање и слагање доставница и коверата са неурученим решењима и одлагање
у посебне фајле или досијеа обвезника, одлагање и архивирање предмета.
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у другој половини године је поред континуиране провере и позивања обвезника у циљу повећања
пореског обухвата, које са врши по подацима из промета непокретности које достављају надлежни
органи, по подацима из преузетих аката са Е-шалтера, по примљеним решењима Секртаријата за
легализацију, као и на основу других расположивих података, у циљу повећања пореског обухвата,
провера вршена и према подацима о фискално издашним категоријама пореских обвезника и
непокретности, које су припремили запослени из одељења у Сектору јавних прихода за територију
града, и то подаци за 4.427 провере за: хотеле, хостеле, категоризоване објекте за смештај туриста,
приватне предшколске установе, кладионице и аутомате, приватне домове за старе, приватне
здравствене установе, сале за венчања и сале за парастосе. У склопу наведеног вршена је и провера
на терену од стране запослених радника и лица ангажованих за послове пописа на терену, вођени су
поступци пореске контроле, примљене пореске пријаве су обрађене и евидентиране у базу података,
вршено је утврђивање пореских обавеза.

III У СЕКТОРУ ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ
01.01.2018. године до 31.12.2018. године укупно је примљен 221 предмет и вршени су следећи
послови:
Послови процене тржишне вредности непокретности на основу овлашћења прописаних чланом
29. Закона о јавној својини, за потребе поступака прибављања и отуђења непокретности у својини
града Београда
 укупно је завршено 213 предмета.
У раду је преостало још 9 предмета (за 6 предмета се чека допуна документације подносиоца).
Такође је завршено 177 предмета из 2017. године, а урађено је и 16 репроцена из 2017 године и 4
репроцене из 2016. године.

ПРОБЛЕМИ У РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ:













више од половине радних станица, укључујући и локалне сервере у одељењима за подручја 17
градских општина je набављено 2007. године и не подржава потребан обим и квалитет послова;
квалитет набављених штампача не одговара потребама штампе због врсте посла и сталног рада са
странкама у одељењима, јер имају изузетно мали капацитет штампе и брзо се троше
највећи број одељења за подручја градских општина ради у неадекватном простору, што знатно
отежава рад (Лазаревац, Обреновац, Нови Београд, Палилула, Врачар, Сопот и др.).
у свим општинским одељењима проблем архивирања огромног броја предмета;
недовољан број запослених у одељењима (непопуњена радна места и стално ангажовање лица по
уговору), због сложеног и великог обима посла на ажурирању база, повећању броја обвезника и
наплати, у условима непостојања одговарајућих регистара и документације (нелегални објекти),
лоше фискалне дисциплине обвезика, недоступности пореских обвезника, неодазивања на позиве,
достављања нетачних и недовољних података и др;
немогућност системског обухвата свих обвезника и праћења промена од значаја за опорезивање (не
постоји ажурна база свих непокретности, није доступна база грађана коју води МУП, због
непостојања јединственог адресног система нема могућности квалитетног упаривања података са
другим регистрима)
поступци принудне наплате из непокретности и покретних ствари због сложености поступка и
прибављања података дуго трају, а код појединих обвезника нема могућности за покретање
поступка принудне наплате.
различито поступање Управног суда у решавању предмета по тужбама за утврђивање пореза на
имовину за земљиште, по питању опорезиве површине земљишта у односу на одредбе Закона о
порезима на имовину и Мишљења Министарства финансија, која су обавезујућа за поступање
Секретаријата за јавне приходе, због чега постоји могућност за повраћај наплаћеног пореза и
евентуалног плаћања камате и трошкова поступка.
поднете тужбе за неосновано обогаћење ДИПОСа, због плаћене накнаде за коришћење
грађевинског земљишта за период од 2008 – 2013. године, и могуће усвајање тужбеног захтева (и
поред одбијене тужбе у управном спору), због чега постоји могућност за повраћај наплаћене
накнаде у износу преко 30.000.000 динара, уз плаћање припадајуће камате која се обрачунава од
дана уплате накнаде.
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ПРАВНИ ОСНОВ








Hадлежност за поступање Секретаријата за јавне приходе je успостављена на основу:
Члана 40а Одлуке о градској управи града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 126/16...109/18)
Члана 2a и 2б Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/02...
95/18)
Чланова 32. и 33. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 26/01...95/18)
Члана 7. Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда
(„Сл. лист града Београда”, бр. 50/14...118/2018)
Члана 8. и 10. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града
Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 96/14...118/18)
Члана 6. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда („Сл.
лист града Београда”, бр. 50/14...118/2018)
Напомена:

Наведени су само прописи на којима је вршена измена и допуна у извештајном периоду, односно
нови прописи, при чему цитирани чланови којима се успоставља надлежност по правилу нису мењани.

СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
1. Управни поступци које води Секретаријат за јавне приходе делимично су усклађени са „Моделима
административних поступака на локалном нивоу“.
2. Секретаријат за јавне приходе није подносио иницијативу за допуну или измену модела
административних поступака на локалном нивоу.
По захтеву начелника Градске управе града Београда (допис Н Број: 031-44/2018 од 22.05.2018.
године) достављени су коментари који се односе на примену Модела административних поступака од
стране Секретаријата за јавне приходе.
3. Наведеним моделима је обухваћено 2/14 управних поступака

РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Секретаријат за јавне приходе води управне поступке у пословима из своје надлежности.
Размена података у складу са Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се
води службена евиденција („Службени гласник РС“, број 56/17) се врши:
 у складу са чланом 4. Уредбе, врши се прибављање података, преко Информационог система е ЗУП
(подаци се прибављају од Републичког геодетског завода, Републичког фонда за ПИО,
Министарства за државу управу и локалну самоуправу)
 у складу са чланом 11. Уредбе – упит органу који води службену евиденцију. Размена података на
овај начин се врши електронском поштом и у папирном облику (прибављање – 1278, достављање
3740 предмета).

ПРЕДВИДИВОСТ
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), у члану 141. став 4,
успоставља обавезу да „образложење (управног акта) садржи и разлоге због којих је орган одступио од
решења која је раније доносио у истим или сличним управним стварима.“
Секретаријат за јавне приходе у обављању послова из своје надлежности, због великог броја решења
о утврђивању обавезе по основу изворних јавних прихода ЈЛС (пореза на имовину, локалне комуналне
таксе, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – на годишњем нивоу око 900.000 решења),
иста доноси у претежном делу као типска, у скраћеном поступку.
У случају доношења решења у поступку по правном леку, уколико постоји одступање од решења која
је доносио у истим или сличним управним стварима (до сада уочених одступања није било), надлежни
орган СЈП разлоге за одступање уноси у записник о учешћу странке у поступку по жалби, којим се жалиоцу
предочава начин доношења решења, као и у образложење решења, уколико решење по жалби доноси
првостепени орган.
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ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У Секретаријату за јавне приходе, у извештајном периоду, није било иницирања покретања поступка
за заштиту од злостављања на раду.

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У Секретаријату за јавне приходе је у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године примљено и
одговорено на укупно 37 захтева за приступ информацијама од јавног значаја. Информације су достављене
подносиоцима 4 захтева, на 29 захтева подносиоцима је нису дате информације сагласно члану 7. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...30/18), а на 4 захтева је
одговорено да Секретаријат не располаже траженим информацијама.

ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА:
Секретаријат за јавне приходе није укључен у документе јавне политике Града Београда.
У Београду,
18.01.2019. г.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за јавне приходе
Виолета Нићифоровић
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I СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА




















I-1. У Одељењу за унутрашњу контролу и прекршајни поступак, обављаће се следећи послови:
Организовање и вршење унутрашње контроле над радом одељења јавних прихода за подручја
градских општина у погледу примене закона и других прописа из области јавних прихода по
динамичком плану
Према сачињеном годишњем плану и периодичним плановима извршиће се унутрашња контрола
над радом одељења и поступања: по захтевима пореских обвезника у 2018. години за одлагање
плаћања дугованог пореза, по плановима пореске контроле у 2018. години, по представкама и
притужбама примљеним непосредно у надлежном одељењу у 2018. и 2019. години, по уговорима о
промету непокретности добијених од јавних бележника у 2018. години, у циљу повећања броја
обвезника пореза на имовину, према списковима потенцијално нових обвезника, по издатим
опоменама у 2019. години, великим дужницима: пореским обвезницима који воде пословне књиге и
предузетницима, по решењима другостепеног органа у 2018. години и у поступку контроле ППИ-1
поднетих у 2019. години од стране пореских обвезника који вредност непокретности у пословним
књигама исказују по методу фер вредности, на случајно одабраном узорку.
Организовање и вршење унутрашње контроле над радом одељења јавних прихода за подручја
градских општина и понашања запослених у истим, у погледу примене закона и других прописа из
области јавних прихода, као и по налогу секретара Секретаријата; Извршиће се унутрашња
контрола над радом одељења и понашања запослених у истим по примљеним представкама,
притужбама, захтевима и молбама, као и по налозима секретара Секретаријата.
Сачињавање збирних извештаја о извршеној унутрашњој контроли над радом одељења јавних
прихода за подручја градских општина у погледу примене закона и других прописа из области
јавних прихода по динамичком плану унутрашње контроле; О свим поступцима унутрашње
контроле над радом одељења за подручја градских општина, након што буду извршени у 2019.
години, сачиниће се збирни извештаји.
Израда одговора, информација и изјашњења по представкама, притужбама, захтевима за приступ
информацијама од јавног значаја, примљеним од пореских обвезника и других органа као и давање
одговора на питања пореских обвезника добијених преко Службе за информисање (Беоинфо), путем
мејла; Поступиће се по представкама, притужбама, приговорима, захтевима, молбама,
иницијативама и питањима пореских обвезника добијеним у рад у 2019. години. Израдиће се
одговори на питања пореских обвезника које је Служба за информисање доставила путем мејла.
Вођење послова прекршајног и порескопрекршајног поступка; Поднеће се сви захтеви за покретање
прекршајног поступка надлежном суду за прекршаје уз учествовање у поступку и припрему
редовних правних лекова.
Праћење поступања и извештавање у вези примене Закона о инспекцијском надзору; Интезивираће
се активности на имплементацији и примени одредби Закона о инспекцијском надзору у раду
пореских инспектора. Урадиће се шестомесечни и годишњи извештај о раду пореске инспекције за
2019. годину и донети план пореске инспекције Секретаријата за јавне приходе за 2020. годину.
I-2. У Одељењу за редовну наплату и пореско рачуноводство обављаће се следећи послови:
водиће се поступци по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза са средством обезбеђења;
поднoшење свих обједињених пријава потраживања по објављеним позивима за поступке стечаја и
ликвидације, водити поступке у прописаним роковима за привредна друштва у поступку стечаја и
реорганизације, водити јединствене евиденције и сарађивати са другим службама (Градским
правобранилаштвом, Пореском управом, Привредним судом, АПР и др.);
водиће се поступци по основу спровођења поступака у складу са Закључцима владе Републике
Србије, ради доношења Одлуке од стране Скупштине града Београда;
израда и анализа извештаја о утврђеним обавезама, наплати и дугу по општинама и врстама јавних
прихода, по захтевима руководилаца и за потребе рада Секретаријата;
обављати службене преписке са одељењима путем дописа и мејла и пружати стручну помоћ око
примене прописа и вођења поступака везаних за редовну наплату и пореско рачуноводство;
месечно ће се контролисати и пратити исправка грешака у вези рачуноводствених промена кроз
главну књигу и књижња извода у пореском рачуноводству (усаглашавање прокњижених уплата са
примљеним изводима Управе за трезор);
припремати и организовати масовно издвајање обвезника и израду упита стања за потребе
поступака редовне и принудне наплате.
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сачинити Годишњи извештај за фискалну 2018. годину и вршити припреме за израду Годишњег
извештаја за 2019;
сарађивати са Институтом Михајло Пупин у вези апликативног система ЛПА и тестирања
апликације Центар ради израде разних извештаја на нивоу Града и у вези других питања;
вршити провере података по захтевима екстерних органа;
I-3. У Одељењу за принудну наплату обављаће се следећи послови:
спроводиће се поступци принудне наплате дуга из непокретности, покретних ствари, новчаних
средстава са рачуна и новчаних потраживања, одређивати претходне мера као мере обезбеђења
наплате пре покретања поступака принудне наплате уз претходну анализу великих преских
дужника (са дугом већим од 300.000 дин) и провером имовинско правне документације.
покретање 200 поступака принудне наплате и то: доношење 20 решења о принудној наплати из
непокретности, 80 решења о принудној наплати са рачуна дужника, 95 решења о принудној наплати
из зарада, пензија, закупнина и 5 решења о принудној наплати из покретних ствари.
доношење 60 решења којим ће се одредити претходне мера обезбеђења наплате и то: 25 решења
којим се налаже упис претходне мере у катастар непокрестности као забране отуђења и оптерећења
имовине, 30 решења којима се налаже пословним банкама забрана располагања новчаним
средствима и 5 решења којим се налаже упис заложног права у регистар покрентих ствари,
окончање поступака покренутих у претходном периоду, 10 излазака на терен у сврху обиласка
непокретности пре израде решења, доношење 5 решења којима се налаже Катастру упис терета
хипотеке, 2 закључка о продаји имовине јавним надметањем, 2 закључка о продаји имовине
непосредном погодбом и 5 огласа о продаји, доношење пореских аката у вези продаје
непокретности и покретних ствари, као и решења о повраћају депозита.
планирано је 5 излазака на терен у сврху процене вредности непокретности и закључивање 10
уговора о делу са незапосленим лицима као сведоцима ангажованих преко Националне службе за
запошљавање Београд.
свакодневна сарадња са одељењима у вези достављања документације и података од значаја за
вођење поступака принудне наплате. Сарадња са другим службама и институцијама у циљу
прибављања потребне документације и доказа у поступцима принудне наплате из свих средстава
принудне наплате.
планирано је повећање обима наплате за 5% у односу на претходну годину.
праћење обвезника којима је извршен прекид поступка принудне наплате због одложеног плаћања
пореског дуга и настављање поступака принудне наплате уколико дуг не буде плаћен.
вођење поступака по жалбама изјављеним на решења о принудној наплати и на решења о
претходним мерама или достављање другостепеном органу на решавање.
прибављање података од значаја за поступке принудне наплате путем електронске размена
редовно ће се сачињавати сви потребни извештаји о раду одељења,

I-4. У Одељењу за пореско правне и информатичке послове обављаће се следећи послови:
 Припрема упутстава, инструкција и координација ради једнобразне примене пореских прописа који
уређују администрирање изворних јавних прихода из надлежности Секретаријата; координирање
рада одељења и давање инструкција за поступање у вези примене прописа; праћење уноса података
о просечним ценама из уговора о промету непокретности; праћење, евидентирање и прослеђивање
одељењима стручне литературе, мишљења, измена прописа; пријем странака и пружање
информација пореским обвезницима у примени пореских прописа;
 Припрема образаца управних и других аката који се односе на утврђивање, наплату и контролу
изворних јавних прихода из делокруга Секретаријата; припрема форми решења за утврђивање
пореза на имовину, локалних комуналних такси, самодопринос, накнаде за коришћење јавних
површина, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, и унос одговарајућих података у
апликацију ИМП за текућу и претходне године; припрема образаца у вези уредбе која регулише
размену података о чињеницама о којима се води службена евиденција; ажурирање образаца
уверења; припрема образаца у вези пореске контроле, уверења;
 Припрема стручне основе за израду предлога општих аката који се примењују у Секретаријату;
припрема иницијативе за измену прописа које у свом раду користи СЈП; припрема захтева за
добијање стручних мишљења о примени прописа; припрема података и стручних коментара у вези
доношења Одлуке о просечним ценама за утврђивање пореза на имовину, Одлуке о зонама за
утврђивање пореза на имовину, Одлуке о стопама за утврђивање пореза на имовину, Одлуке о
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накнади за заштиту и унапређивање животне средине; Одлуке о накнадама за коришћење јавних
површина;
Припрема података, извештаја и информација у вези примене пореских прописа; Пoртaл Е ЗУП:
прикупљање података, образаца и припрема налога за одобравање приступа Порталу е-ЗУП;
тестирање приступа Порталу и писање евентуалних примедби са додатним подацима; контрола и
одобравање захтева за плаћање трошкова поступка; координација поступања одељења и припрема
изјашњења у вези тужби пореских обвезника надлежном суду; припрема извештаја по захтеву
начелника Градске управе и других служби;
Дефинисање и усклађивање пословних процеса у СЈП; припрема извештаја о успостављању система
финансијског управљања и контроле; по потреби ажурирање мапа пословних процеса
Секретаријата; ажурирање образаца за усклађивање и процену ризика и извештаја о управљању
ризицима СЈП;
Припрема података потребних за спровођење поступака јавних набавки/ набавки ради закључења
уговора потребних за рад СЈП; припрема образложења за спровођење преговарачког поступка и
техничке спецификације за јавну набавку услуге обезбеђења коришћења информацоног система
ЛПА за период 01.07.2019.- 30.06.2020. год. и за јавну набавку услуге одржавања података о
геореференцираној адресној бази града Београда; припрема техничке спецификације за јавну
набавку услуге масовне штампе пореских пошиљака за 2020. годину; припрема записника о
квалитативном и квантитативном извршењу услуга; припрема података за финансијски план
Секретаријата за опште послове и план јавних набавки за 2019. г у вези набавки које спроводи за
потребе СЈП; планирање месечних квота за плаћање по уговорима; контрола рачуна ЈП „Пошта
Србије“ и ИМП, и припрема захтева за плаћање; усаглашавање и припрема модела уговора о
преносу пореских пошиљака за 2019. годину са ЈП „Пошта Србије“;
Апликативна и системска подршка корисницима информационог система ЛПА, као и подршка на
коришћењу интерно развијених апликација у Секретаријату; пријава проблема насталих приликом
коришћења информационог система ЛПА односно система ЈИС ЛПА, и интерно развијених
апликација у Секретаријату; пријем нових захтева за промену или додавање нових корисника и
промена права корисника; свакодневно пружање помоћи у раду корисницима апликативних
решења.
Старање о базама података и инфраструктури; координирање са ИМП у циљу унапређивања
система ЛПА и ради превазилажења техничких и апликативних проблема, као и са ЈКП Инфостан
технологије; учествовање у анализи и обради података из екстерних база у циљу проширења
фискалног обухвата; чувања базе података ИС ЛПА; координирање са ЈКП Инфостан технологије у
вези чувања базе података ИС ЛПА;
Припрема података за ажурирање база и шифарника за утврђивање јавних прихода; припрема, унос
и ажурирање шифарника за утврђивање јавних прихода; припрема података за ажурирање база
података, ажурирање база и старање о њима; бекап података и одржавање архиве;
Давање инструкција за рад у апликацији ЛПА; пружање стручне помоћи и давање инструкција за
рад у апликацији ЛПА, корисничким апликацијама и интерно развијеним апликацијама;
Координирање поступака масовних обрачуна, штампе и доставе решења; припрема података,
образаца и координирање масовног обрачуна и штампе решења о утврђивању пореза на имовину
физичких лица, локалних комуналних такси, накнаде за заштиту животне средине и опомена са
ИМП и ЈП „Пошта Србије“;
Координирање поступка припреме захтева за развој нових и промену постојећих програмских
решења за администрирање јавних прихода у оквиру апликације ЛПА; припремање програмских
захтева; провера функционалности инсталираних верзија ЛПА апликације на тесту; координирање
са ИМП у циљу унапређивању система ЛПА и програма „Централа-Београд” и ради превазилажења
техничких и апликативних проблема;
Израда специфичних апликативних решења за потребе Секретаријата који нису обезбеђени од
спољних давалаца услуга и прилагођавање постојећих решења за потребе Секретаријата; одржавање
апликације за штампање позива обвезницима пореза на имовину који се не налазе у бази ЛПА;
ажурирање апликације за елементе обрачуна пореза на имовину за претходне године, симуловани
упит стања; ажурирање помоћног програма интерне евиденције статуса обвезника (стечај,
ликвидација, приватизација);
Ажурирање сајта СЈП; припремање текстова за објављивање, ажурирање аката и података који се
објављују на сајту;
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Администрација рачунарских програма и инсталација и одржавање рачунарске опреме; одржавање,
поправка и инсталирање опреме и оперативног система на одељењима, брига о комуникационим
везама које користи СЈП и бекапу података на локалним серверима одељења СЈП; евидентирање
рачунарске опреме; давање инструкција у вези са коришћењем опреме; координирање са ЈКП
Инфостан технологије у вези стабилног рада опреме
I-5. У одељењу за опште и финансијске послове обављаће се следећи послови:
израда предлога систематизације СЈП којим се СПНГУ прослеђују подаци ради припреме
правилника о систематизацији радних места
израда и достављање предлога аката секретару СЈП којима се одређују појединачна права
запослених из области годишњих одмора, плаћеног одсуства и других права запослених
израда и достављање предлога за прераспоређивање запослених СПНГУ
сагледавање потреба СЈП, израда и достављање дописа СПНГУ са предлогом за ангажовање лица
по основу уговора о привременим и повременим пословима за одређени период у току године
спровођење и ангажовање лица ради обављања Универзитетске радне праксе – БГ пракса
израда предлога решења о давању овлашђења начелнику Одељења СЈП, запосленима у Одељењима
СЈП и коришђења печата
Израда предлога потреба и предлога годишњег плана јавних набавки СЈП које спроводи
Секретаријат за опште послове
Вођење евиденција о набавкам
праћење извршења уговора о јавним набавкама, извештавање и евидентирање
Припрема и израда модела уговора за обезбеђење ресурса и пословног простора потребних за рад
секретаријата- према постојећој ситуацији и у складу са потребама и захтевима СЈП и надлежних
одељења; израдити предлогe уговора или анекса уговора у складу са постојећим процедурама
Обезбеђење материјалних ресурса потребних за рад уносом потреба у САП апликацију и
обавештењем Секретаријата за опште послове
Припрема израде финансијског плана СЈП: припремити и израдити образложење плана прихода и
примања; припремити и израдити предлог ФП и измена ФП за СЈП ради достављања Секретаријату
за финансије и усвајање Одлуке о буџету и одлуке о ребалансу буџета
Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средства: израдити и доставити наредбе за
књижење, предлоге решења о распореду средстава и захтеве за плаћање у складу са динамиком
извршења уговора и других доспелих обавеза
Израдити извештаје о извршењау финансијских планова и програма корисника буџета са
образложењем
Израдити извештаје о учинку програма, програмских активности и пројеката
На месечном ниво израдити предлоге квоте са образложењем и уноса у САП систем
Припрема и израда аката за измене финансијског плана СЈП обезбеђењем средстава из текуће
резерве
Припремити и израдити акте за измене финансијског плана СЈП – промена апропријација-СЈП
планира измене ФП СЈП обезбеђењем средстава из текуће резерве и промене апропријација уколико
се за то укаже потреба током пословне године
Припрема финансијских извештаја - достављање захтеваних извештаја и табела Секретаријату за
финансије

II СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА
У 17 одељења за подручја градских општина обављаће се следећи послови:
 у току првог тромесечја ажурираће се базе података за утврђивање јавних прихода
 масовно доношење и достављање решења о утврђивању накнаде за заштиту животне средине за
пословни простор и пореза на имовину физичких лица биће обављени у фебруару и марту 2019.
године, а локалних комуналних такси за истицање фирме, одмах након добијања неопходних
података о оствареном укупном приходу, које доставља АПР (октобар месец).
 доношење појединачних решења о утврђеним накнадама за коришћење јавних површина вршиће се
након припреме апликације и уноса података из аката добијених од надлежних органа, а затим
током целе године у зависности од динамике пријема наведених аката, на основу којих се утврђују
накнаде;
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у циљу проширења пореског обухвата у току целе године приоритетно ће се вршити провере база
података према припремљеним списковима потенцијалних обвезника (пре свега фискално
издашних категорија), по подацима из поступака озакоњења објеката, по подацима из аката
преузетих са Е-шалтера, подацима добијених од јавних предузећа, апликацијских извештаја,
подацима из службених евиденција и другим расположивим подацима, ради идентификовања
обвезника који нису поднели пореске пријаве за опорезивање или их нису поднели у складу са
прописима и достављање позива за подношење пореских пријава; водиће се поступци контроле и
утврђивања обавеза и прекршајне одговорности;
за доспеле неплаћене дугове ће се континуирано у току целе године појединачно издавати опомене
и блокада и водити поступци принудне наплате из зарада и пензија и из других средстава. У
новембру месецу ће се физичким лицима и предузетницима који дугују више од 1.000 динара
масовно издати опомене (очекује се преко 250.000 опомена); по масовним опоменама вршиће се
пријем странака ради утврђивања чињеница и расправе дуга, пријем и обрада приговора на
опомене;
по истеку рока за електронски пријем пријава о утврђивању пореза на имовину правних лица
(31.03.2019.), према плану пореске контроле, извршиће се пореска контрола података у пореским
пријавама;
примаће се захтеви и евидентирати обвезници за приступ упиту стања преко Интернета;
Свакодневно ће се обављати и следећи послови:
пријем и евидентирање пореских пријава, захтева и обавештења,
доношење решења о утврђивању обавеза за текућу и претходне године
сортирање и одлагање доставница и неуручених решења
пријем и поступање по примљеним жалбама на решења о утврђивању обавеза,
припрема и експедиција позива, дописа решења, опомена и другиха аката на уручење,
провере обвезника у приватизацији, стечају, ликвидацији или по захтевима екстерних органа,
усаглашавања стања са пореским обвезницима,
поступање по примљеним захтевима и издавање уверења пореским обвезницима,
поступање по захтевима за издавање потврда по Уредби о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини,
вођење поступака и доношење аката по примљеним захтевима за повраћај или прекњижавање,
доношење и евидентирање решења о припису или отпису пореских обавеза,
подношење обавештења за покретање пореског прекршајног поступка,
преузимање аката са Е-шалтера, њихово евидентирање и провера по расположивим подацима
излажење на терен и сачињавање службених белешки или записника о увиђају,
вођење поступака контроле о чему се сачињавају записници и доносе решења,
вођење поступака за одлагање плаћања и праћење обвезника у одложеном плаћању,
вођење поступака за отпуст дуга у поступцима приватизације,
вођење поступака по предметима по Закону о озакоњењу објеката,
пријем странака - обавештење о стању дуга, пружање стручне помоћи обвезницима код попуњавања
пореских пријава и објашњења неуким странкама,
контакти са странкама преко телефона или мејлом,
пријем и сортирање поште, унос датума уручења у апликацију; сортирање, слагање и одлагање
доставница и коверата и формирање досијеа обвезника,
давање примедби и сугестија на програмска решења
израда редовних и појединачних извештаја.

III У СЕКТОРУ ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ
НЕПОКРЕТНОСТИ вршиће се следећи послови:




процена тржишне вредности непокретности на основу овлашћења прописаних чланом 29. Закона о
јавној својини, за потребе поступака прибављања и отуђења непокретности у својини града
Београда,
процена тржишне вредности непокретности у поступцима принудне наплате пореског дуга,
процена непокретности које су у својини града Београда
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процена у складу са Одлуком начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града
Беогарда односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења.
У Београду,
18.01.2019. г

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за јавне приходе
Виолета Нићифоровић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ПОДАЦИ О СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Организациона структура, број запослених и опис промена у 2018. години
Доношењем Правилника о организацији и ситематизацији радних места у Градској управи града
Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију,
Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе, бр. 110-680/17-Н-ГВ од 11.05.2017.
године, Изменама и допунама Правилника бр. 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. године и Правилником о
измени и допуни Правилника Број 110-626/18-ГВ од 27.06.2018. године, у Секретаријату за урбанизам и
грађевинске послове Градске управе града Београда систематизовано је 131 радно место, од тога je на крају
извештајног периода попуњенo 89 радних места, 1 радник је у радном односу на одређено време и
ангажовано је 5 радника по уговору о привременим и повременим пословима. Послови из делокруга рада
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, обављају се у оквиру 5 следећих сектора:
1. Сектор за информационе технологије и опште послове,
2. Сектор за урбанистичко планирање,
3. Сектор за спровођење планова,
4. Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене процедуре и
5. Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике
инвестиције у поступку обједињене процедуре.
Последњом Изменом и допуном Правилника од 27.06.2018. године у циљу рационализације и боље
организације рада дошло је до промене структуре Секретаријата у оквиру постојећа 2 Сектора и то:
 У Сектору за спровођење планова и Одељењу за припрему урбанистичких пројеката и локација у
циљи рационализације и боље организације рада, укинута је Група за уређење јавних површина и
три радна места из оквира радне групе су припојена наведеном Одељењу и
 У Сектору за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике
инвестиције, формирано је још једно одељење - Одељење за издавање локацијских услова и
грађевинске послове за објекте инфраструктуре у поступку обједињене процедуре и то због потребе
да се у посебном одељењу поступа по све већем броју захтева за издавање аката у смислу Закона о
планирању и изградњи за изградњу објеката инфраструктуре.
Укидањем наведене групе и формирањем наведеног одељења, није дошло до промене броја
систематизованих радних места већ су они само прегруписани на напред наведени начин.
Промене броја запослених у 2018. години: у извештајном периоду пензионисана су 4 радника, 10
запослених је на лични захтев или из других разлога прешло у другу организациону јединицу, градску
општину или јавно предузеће, 2 запослених је распоређено у овом Секретаријату а ради у другим
организационим јединицама Градске управе, а 2 запослених је Налогом привремено одређено да ради у
другој организационој јединици Градске управе. У извештајном периоду је на основу спроведеног јавног
конкурса у радни однос на неодређено време примљено 9 радника, а 2 запослена су у извештајном периоду
преузета на основу Споразума о преузимању запосленог из другог органа управе.
На основу свега наведеног, констатује се да се у извештајном периоду број запослених смањио за 5,
што представља проблем да радни процеси, нарочито врло сложена Обједињена процедура функционисала
на планиран начин, нарочито у смислу постизања издавања аката у врло кратким законом дефинисаним
роковима.
Према образовној структури у овој организационој јединици са високом стручном спремом
распоређено је 73 запослених, са вишом стручном спремом 3, а са средњом стручном спремом 13
запослених.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАТИЧКИХ, ОПШТИХ, ЕКОНОМСКИХ И ПРАВНИХ
ПОСЛОВА
У области спровођења урбанистичких планова
Осим обављања редовних послова, у сарадњи са ЈКП „Инфостан Технологије”- Сектором за
апликативна решења, на захтев Секретаријата је урађено Апликативно решење за потребе евидентирања
података везаних за захтеве за издавање информација о локацији и иста апликација је у пуној примени.
Кроз апликацију је могуће пратити преузимање предмета са писарнице, претраживања по предметима,
преглед потписаних информација о локацији и сва статистика по предметима и референтима. Применом
ове апликације је омогућено свим подносиоцима захтева за издавање информације о локацији да путем
интернета на сајту Градске управе у сваком моменту могу да виде податак о томе када је предметИнформација о локацији, подносиоца захтева потписан.
Код спровођења обједињене процедуре
Секретаријат је у извештајном периоду у 2018. години активно учествовао, преко својих
представника на пословима и активностима на изради и обуци за примену и унапређења софтвера за
„издавање електронске грађевинске дозволе“ – „е-дозвола“ у сарадњи са NALED-ом, USAID-ом и ресорним
Министарством, где су најмање једном недељно одржавани састанци представника секретаријата,
администратора ЦИС-а, министарства, представника ималаца јавних овлашћења и других учесника у
Обједињеној процедури у циљу решавања проблема насталих током рада у ЦИС-у и унапређења и
надоградње софтвера.
Обављен је наставак обуке запослених – учесника у Обједињеној процедури, запослених који су
примљени у радни однос у извештајном периоду и запослених који не учествују у раду у Обједињеној
процедури како би се у случају повећаног обима посла, обучени запослени могли укључити у рад на
предметима из оквира Обједињене процедуре.
Остале значајније активности у извештајном периоду у оквиру информатичких и општих
послова су следеће:
 активности на изради, односно давању података за Централни регистар планске документације за
постојеће и донете планове;
 активности на пројекту „е-управа“ и „е-ЗУП” што подразумева обављене активности на обуци
тренера (запослени из Сектора за информационе технологије и опште послове) за рад у апликацији
и обуке коју је обавио тренер са запосленима у овом Секретаријату и другим организационим
јединицама Градске управе и израду и ажурирања каталога „е-управе“;
 израда извештаја за Светску банку и давања података из ЦЕОП-а који имају везу са израдом и
рангирањем на „Doing Business List”-и, што је од великог значаја за град Београд и Србију;
 активности везане за ресорно Јавно урбанистичко предузеће „Урбанистички завод Београда“ и то:
спроведен конкурс за избор директора овог јавног урбанистичког предузећа, ушећше на давању
сагласности на средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја, измену оснивачког
акта и Статута и друга акта у складу са Законом о јавним предузећима;
Предмети према наведеним пословима:
Одељење за информатику, опште, правне
и економске послове
информатика, општи и правни послови
економски послови и геологија
УКУПНО



примљено предмета
1085
115
1200

решено

у раду

1085
115
1200

0
0
0

Крајем извештајног периода потисан је Протокол о сарадњи између Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, за
успостављање трајне сарадња на изради информационе базе података у циљу мониторинга
рационалног уређивања и коришћења земљишта и објеката кроз ажурирање просторних података
који ће бити представљени кроз наменску ВЕБ ГИС апликацију Дирекције и која ће бити јавно
доступна на веб сајту Дирекције. Дирекција се обавезала да ће према потреби овог Секретаријата
креирати потребне наменске базе. Припрему Споразума о сарадњи и рад на наведеним пословима
спада у делокруг рада Сектора за информационе технологије и опште послове.

Током извештајног периода, у овој области, поред рада на предметима, обављани су и послови на
организацији рада Секретаријата: праћење прописа, припрема и израда образаца захтева према законским и
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подзаконским решењима, израда предлога таксених тарифа из области урбанизма и грађевинских послова,
ангажовање на имплементацији Обједињене процедуре, информисање јавности (непосредно и путем
надлежних градских служби – „Беоком сервис“ и Служба за информисање), где је одговарано на 1711
питања грађана и представницима медија, организација и праћење конкурса за доделу Награде Града
Београда у области архитектуре и урбанизма, праћење информатичко-техничког сегмента рада
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (информатичка опрема и програми-набавка и
одржавање), организација и активности на администрирању апликације ЦИС-а и имплементација САП ЕРП
решења у Градској управи града Београда - Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове и пројекта еуправа и е-зуп, израда и усвајање Мапа пословних процеса у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове и утврђивање и процену ризика у оквиру увођења и развоја система финансијског управљања и
контроле у Градској управи града Београда-Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове.
Активности у извештајном периоду су обављане везано за чување и давање на увид планских аката
на увид и коришћење према поднетим захтевима, као и геолошко-геотехничке документације, редовно
прослеђивање података за Централни регистар планских докумената, прикупљање елабората о изведеним
геолошким истраживањима на простору Града за фонд геолошке документације, контрола усаглашености
планских аката са препорукама и условима који су дати у инжењерско-геолошким-геотехничким подлогама
и др.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБАВЉЕНЕ ИЗВОРНЕ ПОСЛОВЕ


У области стратешког и урбанистичког планирања
Спроведена је процедура и доношење 42 планска документа и
Са аспектра броја примљених захтева Сектора за урбанистичко планирање, обављано је следеће:
Одељење за стратешко и урбанистичко
планирање

примљено предмета

решено

у раду

1316

1193

123

УКУПНО

Према пословним процесима у оквиру стратешког и урбанистичког планирања:
Донете Одлуке о изради планских докумената
Решења о не/приступању израде стратешких процена утицаја
на животну средину
Рани јавни увид планова детаљне реулације

57

Обављене процедуре Јавних увида

55

Окончане процедуре на доношењу планских докумената

42

Број одржаних седница Комисије за планове
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43
44

У области спровођења планова:
Рад на издавању информације о локацији, потврде урбанистичких пројеката, земљиште за редовну
употребу и пројеката парцелације и препарцелације и послови уређења јавних површина:
У области спровођења планова

примљено предмета

решено

у процедури

издавање информације о локацији

6193

6175

18

припрема урб. пројеката и локација

674

538

136

уређење јавних површина

722

722

0

7589

7435

154

УКУПНО
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Пословни процес

примљено

решено и а/а

у процедури

6193

6175

18

68

46

22

Издате Информације о
локацији (са јавним обј.)
Верификације Комисије за
планове
урбанистички пројекти

33 потврђених,
27 решено на други начин

124

пројекти парцелације и
препарцелације и др.
земљиште за редовну
употребу
уређење јавних површина
Остало (одговори, интернет
питања и др.)

64

392

356

36

29

21

8

722

722

0

61

55

6

Издавање локацијских услова (изворни посао али и процес у поступку обједињене процедуре):
Пословни процес

примљено предмета

издавање локацијских услова (за објекте до 800 m2 и
преко 800 m2, јавне објекте и велике инвестиције)

2095

решено

у процедури

1820

275

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБАВЉЕНЕ ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
Поверени послови су обављани у Сектору за издавање локацијских услова и грађевинске послове у
поступку обједињене процедуре и Сектору за издавање локацијских услова и грађевинске послове за
објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре, по захтевима физичких и
правних лица за изградњу објеката БРГП преко 800m2, захтевима јавних предузећа, државних органа,
организација и установа који се односе на јавне објекте од општег интереса БРГП преко 800m2, објекте
инфраструктуре, саобраћајница и бензиских станица и по захтевима који се односе на објекте површине
БРГП преко 20.000m2 по (ЈУС-у) или инвестиционе вредности 20.000.000 € (у динарској противредности),
као и друге послове из делокруга рада навдених сектора и то:
 25 праћења и контрола инжењерскогеолошких-геотехничких истраживања ради дефинисања
инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације као и других карактеристика
геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког планирања, изградње грађевинских
објеката, заштите природних и културних добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивизације
терена- као поверен посао;
У оквиру Обједињене процедуре су обављани послови у оквиру следећих пословних процеса:
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
примљено
2095
укупно:

пренето
338

657
укупно:

пренето
73
730

(од
пренетих)

примљено
817

2433

ГРАЂЕВИНСКЕ
ДОЗВОЛЕ
примљено

решено позитивно

167

решено негативно
примљено
999

984

решено позитивно
примљено
197

(од
пренетих)
31

(од
пренетих)
166

решен на други начин
(од
у процедури
пренетих)

примљено
4

3

1165

7

решено негативно

решен на други начин

примљено
399

228

42
441

90

(од
пренетих)

277
277

(од
у процедури
пренетих)

примљено
0

0
0

61
61

Решење по чл. 145.
примљено
635

решено позитивно

пренето

укупно:

259

702

ПРИЈАВА РАДОВА
примљено
570

пренето

312

решен на други начин

603

пренето

339

пренето

примљено

14

0

18

0

18

решен на други начин

пренето

144

(од
у процедури
пренетих)

примљено

7

0

0

20

151

0

решено позитивно

решено негативно

решен на други начин

пренето

примљено

57

76

394

21

0

6

11

62

решен на други начин

(од
пренетих)

198

87

62

6

решено негативно
примљено

20

(од
у процедури
пренетих)

примљено

301

(од
пренетих)

примљено

пренето

280

решено позитивно

пренето

0

решено негативно

329

55

укупно:

3

167

687

примљено

157

68

(од
у процедури
пренетих)

примљено

160

272

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

(од
пренетих)

примљено

14

примљено

84

укупно:

(од
пренетих)

153

333

примљено

68

решено негативно

примљено

Прикључак на
инфраструктуру

1

решено позитивно

решено позитивно

пренето

0
1

411

21

укупно:

36
344

587

примљено

308

(од
у процедури
пренетих)

примљено

289

397

Противпожарна
сагласност

решен на други начин

(од
пренетих)

примљено

30

примљено

17

укупно:

(од
пренетих)

примљено

67

решено негативно

(од
у процедури
пренетих)

примљено

44

0

0

242

67

0

67

првостепени органпрвостепени орган- првостепени орган –
решен на други начин
жалба усвојена
жалба одбачена поступак обустављен
прим прене
(од
примљен
(од
(од
(од
у
примљено
примљено
примљено
љено
то
пренетих)
о
пренетих)
пренетих)
пренетих) процедури
ЖАЛБА

29
укупно:

46
75

0

0
0

2

0

3

2

0
3
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/

/
/

70
70
(реш. у др.
органу)

ПРАВНИ ОСНОВ
За опште, правне и нормативне послове (приказујемо само измене у извештајном периоду):
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018);
 Одлука о градској управи града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 8/2013, 9/2013, 61/2013,
15/2014, 34/2014, 37/2014,44/2014, 75/2014, 89/2014, 11/2015, 43/2015, 74/2015, 37/2016, 126/2016,
2/2017, 36/2017, 192/2918 и 103/2018);
 Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, број 43/2003, 51/2003,
64/2005, 101/2005, 5/2009,54/2009, 50/2001, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/213, 57/2014,
45/2015, 83/2015, 50/2016, 61/2017 и 113/2017, 3/2018, 50/2018 и 95/2018);
 Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама („Сл. лист града Београда“ бр.
61/2015, 96/2016, 67/2017 и 85/2018);


За изворне и поверене послове у области урбанизма и грађевинских послова (измене у
извештајном периоду):
 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018).

ОДНОС УПРАВНИ/ВАНУПРАВНИ ПРЕДМЕТИ
број примљених предмета

УПРАВНИ

ВАНУПРАВНИ

15 498

2 921 (18%)

12 577 (82%)

На основу Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 113 од 30. децембра 2015. г.), и других правилника који
регулишу област издавања аката у оквиру Обједињене процедуре у складу са Законом о изменама и
допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 132/2014 и 83/2018), Секретаријат
за урбанизам и грађевинске послове је спроводећи Обједињену процедуру кроз ЦИС (централни
информациони систем) издавао акта електронском разменом података од подношења захтева до издавања
аката и то локацијске услове, грађевинске дозволе, решења по чл. 145. Закона, пријаве радова, прикључење
објекта на инфраструктуру, употребну дозволу, прослеђивање захтева за укњижбу објекта и доделу кућног
броја и друга акта предвиђена Законом и наведеним Правилником у ком поступку учествују имаоци јавних
овлашћења, РГЗ, друге организационе јединице Градсе управе (Секретаријат за инспекцијске послове,
Секретаријат за управу, Секретаријат за саобраћај, Секретаријат за финансије, РГЗ и др.).

СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
„Моделима административних поступака на локалном нивоу“ у оквиру области „Урбанизам и
имовинско- правни послови“ је обухваћено 5 од 26 модела и то
Од пословних процеса у оквиру изворних послова:
1. Информација о локацији,
2. Потврђивање урбанистичког пројекта и
3. Потврђивање пројекта парцелације/препарцелације и
Од управних поступака у оквиру поверених послова:
1. Уклањање објекта по захтеву власника и
2. Уклањање објеката склоних паду.
Напомињемо да у извештајном периоду нису подношене иницијативе од стране овог Секретаријата за
допуну или измену модела.
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***
Осим напред приказаних послова обављаних у 5 Сектора овог Секретаријата, обављано је и следеће:
IX-01-07 и IX-02-07

примљено

предмети решавани у секторима, насловљени на секретара
и заменика секретара

771

решено (архивир.
дела предмета у
току)
577

у раду
194

Поступање по захтевима/предметима у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове у периоду од 01.01. до
31.12.2018. године








Примљено

Решено

У процедури

15 498

14 386 (процентуално 92%)

1 112

Приметан је све већи број захтева који се односе на издавање аката ради изградње великих
инвестиција, великих шопинг молова, комплетних стамбених блокова и велики број
инфраструктурних објеката, те се у том смислу појављује значајна квантитативна разлика у односу
на број издатих грађевинских дозвола предходном периоду.
У односу на циљеве рада за 2018. годину, већина задатака из плана је остварена за извештајни
период.
Поред предмета из делокруга рада Сектора, решавани су захтеви и представке грађана упућени
секретару и заменику секретара, затим захтеви Кабинета Градоначелника, Начелника Градске
управе, Урбанистичке инспекције, грађана и Тужилаштва, одговори на интернет-питања грађана,
средствима информисања и Беоком-сервису, затим давања мишљења, сугестија и предлога
приликом израде, доношења и спровођења закона, одлука и правилника, као и разне врсте сарадње
везане за важне послове органа Скупштине града Београда и унапређење рада Градске управе.
Представници Секретаријата, кроз рад радних тела, учествовали су на изради и доношењу
нормативних аката, доношењу и реализацији програма и акционих планова из различитих области
из делокруга рада Градске управе.

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове у извештајном периоду, у 2018. години, није
било иницирања покретања поступака за заштиту од злостављања на раду те стога ни покретања тог
поступка, као ни евидентираних пријема информација од узбуњивача.

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У извештајном периоду ова организациона јединица Градске управе је примила и евидентирала
електронски и аналогним путем 38 захтева за приступ информацијама од јавног значај и по свим захтевима
је поступљено.

МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ИЗ ДОКУМЕНАТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Документ јавне политке који успоставља правце деловања и приоритете у конкретној области
урбанизма као делокруга овог Секретаријата је „Стратегија развоја града Београда“ који дефинише
стратешке циљеве, приоритет и мере одрживог развоја до 2021 линк
http: //www.beograd.rs/images/file/8482b593767213b8926a3fc6988eca50_1021365819.pdf
У оквиру наведеног документа јавне политике у оквиру „ПРИОРИТЕТА 1.- Стварање предуслова
за паметан урбани развој Београда дефинисане су мере:
1. Стварање институционалног оквира за паметан урбани развој града (Израдом стратегије паметног
урбаног развоја града Београда),
2. Успостављање урбанистичког сегмента ГИС-а града Београда (формирање интернет портала са
подацима о простору и инфраструктурама града, обука и протоколи за запослене у управи функционално
везане за поступке урбанистичког планирања и спровођења планова),
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3. Успостављање градског центра за праћење и координацију свих градских сервиса (израда
независног интернет портала Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове на којем ће се налазити сва
важећа планска документација доступна јавности као и интерна база података доступна запосленима, обука
запослених у Градској управи за рад на унапређеним технологијама,
4. Развијање иновативних модела заједничког планирања уређења града.
РЕАЛИЗОВАНО
- Донет пројектни задатак - Донет
пројектни задатак успостављања и
увођења ГИС-а Града Београда,
-Доступност урбанистичких пројеката
преко портала Града Београда, а
остала планска документација путем
линка (Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Београда),
-обављена обука свих запослених за
рад у ЦИС-у и доступним
унапређеним технологијама.

ИНДИКАТОРИ
-Усвојена Стратегија паметног
урбаног развоја,
-Повезане базе података са осталим
носиоцима одговорности,
-Јавно доступни подаци о простору и
плановима Града Београда и
-Дигитално пословање у делу Градске
управе која се бави пословима
урбанистичког планирања и
спровођења планова

РИЗИЦИ
-недостатак софтверске
опремљености секретаријата,
-неблаговремено сачињавање
споразума и протокола о сарадњи за
доступност и размену података
између учесника ГИС-а,
-неусклађеност у законској
регулативи за реализацију ГИС-а,
-неадекватна координација носилаца
одговорности,
-промене у структури носилаца
одговорности која утиче на рок
извршења,
-неадекватно одређивање носилаца
одговорности за поједине активности
што за последицу има погрешну
процену очекиване вредности

У оквиру наведеног документа јавне политике у оквиру „ПРИОРИТЕТА 2.- Плански регулисан,
контролисан урбани развој Београда и подршка инвестиционим пројектима“ дефинисане су мере:
1. Разрада и спровођење усвојених урбанистичких планова (израда планова детаљне регулације у
оквиру граница ПГР-а финансираних из Буџета Града, израду урбанистичких планова за капиталне
пројекте и подршку планова детаљне регулације и урб. планова приватних инвеститора у грађевинском
подручју) и
2. Унапређење процедуре за ефикасну изградњу и инвестиције (унапређење административних
процедура и за ефикасније издавање дозвола, унапређење процедура за ефикаснију израду планова детаљне
регулације и обуку овлашћених пројектаната за комуникацију са управом у електронском облику.
РЕАЛИЗОВАНО
-У извештајном периоду донето 57
одлука о изради планова и 42
урбанистичких планова,
-Одржано је 44 раних јавних увида и
55 јавна увида,
-Подаци о јавном увиду су доступни
преко портала Града Београда,
-Поједностављена је процедура
доношења урбанистичких планова и
тиме убрзана процедура доношења,
-Обављена је обука овлашћених
пројектаната од стране ресорног
Министарства и НАЛЕД-а, а
делимично и од стране овог
Секретаријата за рад у ЦИС-у у
оквиру Обједињене процедуре

ИНДИКАТОРИ
-Број усвојених планова детаљне
регулације,
-Број организованих обука за
овлашћене пројектанте,
-Број састанака, радионица са
грађанима, професионалним
организацијама, број спроведених
активности иницираних од грађана и
организација цивилног друштва

РИЗИЦИ
-необавештеност заинтересованих
лица о процедури јавног увида што
може имати за последицу налог за
обустављање примене плана и
материјалну штету,
-Нетачност утврђених података од
неовлашћеног подносиоца захтева за
покретање иницијативе за израду
плана што за последицу има
непотребне трошкове за лице које
финансира израду плана,
-повећан број негативно решених
захтева у Обједињеној процедури
услед необучености овлашћених
пројектаната

ОСВРТ НА ПРОБЛЕМЕ У РАДУ


Недовољна техничка опремљеност и недостатак софтвера

Известан број радних станица је набављен у току овог озвештајног периода, али имајући у виду
потребе у области урбанистичког планирања, спровођења планова и обједињене процедуре електронским
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путем, још увек је присутан проблем недостатка софтвера за потребе геореференцирања планске
докуменатције, недостатак „autocad”-a, „mapinfо”-a или „arcgis”-a као подршке за рад Секретаријата,
информисање грађана путем сајта и релизације пројекта „ГИС-Београд”, као и недостатак опреме за
дигитализацију аналогне важеће планске документације.
Обављање послова из надлежности овог Секретаријата отежава и неблаговремено сервисирање и
набавка опреме (кертриџа, штампача, скенера) која не прати потребе Секретаријата, посебно када су у
питању софтверска решења где не постоји адекватан план решавања од стране надлежних служби за
софтверске потребе Секретаријата.
 Недовољна попуњеност радних места
Недовољан број запослених у појединим секторима Секретаријата онемогућава да организациона
структура функционише онако како је планирана, а нарочито у пословима Обједињене процедуре из
надлежности Секретаријата (издавање локацијских услова, грађевинских дозвола, употребих дозвола и др.).
Ради напред наведеног, овај Секретаријат је у извештајном периоду иницирао, преко Службе
Начелника градске управе, покретање поступка за прибављање сагласности за расписивање конкурса у
складу са прописаном процедуром у циљу попуњавања 10 слободних радних места у Секретаријару,
углавном за радна места у оквиру урбанистичког планирања и Обједињене процедуре. Јавни конкурс је
расписан и спроведена је процедура јавног конкурса којим је примљено у стални радни однос 9 радника.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
Јануар 2019. године

Заменик начелника Градске управе
– Секретар Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, дипл. инж. арх.
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ЗА 2019. ГОДИНУ
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ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
Спроводећи Закон о планирању и изградњи, у оквиру својих надлежности, а у циљу побољшања
услова за инвеститоре и омогућавање брзог и лаког добијања грађевинских дозвола, основни планирани
циљеви и активности Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове у 2019. години су следећи:
 Довођење рокова за решавање предмета у оквиру обједињене процедуре на стриктне рокове
дефинисане Законом;
 Максимално убрзање доношења планова;
 Јачање структуре запослених у стручном смислу због недовољног броја запослених у односу на
обим посла, нарочито у Обједињеној процедури и спровођење процедуре одобреног јавног конкурса
за пријем радника на слободна радна места, тачније 14 од 42 слободна радна места;
 Рад на успостављању и увођењу Географског информационог система Града Београда (ГИС-а) и
побољшање сарадње са другим учесницима код успостављања ГИС-а.
 Активности на спровођењу Протокола о сарадњи, закљученог крајем извештајног периода између
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда ЈП, успостављањем трајне сарадње на изради информационе базе података у
циљу мониторинга рационалног уређивања и коришћења земљишта и објеката кроз ажурирање
просторних података који ће бити представљени кроз наменску ВЕБ ГИС апликацију Дирекције и
која ће бити јавно доступна на веб сајту Дирекције где се Дирекција обавезала да ће према потреби
овог Секретаријата креирати потребне наменске базе.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
Јануар 2019. године

Заменик начелника Градске управе
– Секретар Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, дипл. инж. арх.
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Секретаријат за комуналне и стамбене послове из оквира надлежности Града Београда у складу са
Одлуком о градској управи града Београда (Сл. лист града Београда бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18,
109/18 и 119/18) врши послове који се односе на уређивање и обезбеђивање материјалних и других услова
за трајно обављање комуналних делатности и њихов развој и друге делатности на одређеном подручју за
које је град основао предузећа и то: снабдевање водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода; уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама;
управљање гробљима и погребне услуге; управљање пијацама; одржавање чистоће на површинама јавне
намене; одржавање јавних зелених површина; димничарске услуге; делатност зоохигијене; обједињена
обрада и наплата комуналних услуга; старање о отвореном јавном купалишту на подручју Аде Циганлије и
Аде Међице; уређивање, употребу, унапређивање, заштиту грађевинског земљишта, припрему и
реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији Града
Београда и изградњу објеката јавне комуналне инфраструктуре од посебног значаја за Град Београд;
обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка
Калемегдан.
Сагласно утврђеним надлежностима да обавља послове уређивања и обезбеђивања услова за
обављање наведених комуналних и делатности од локалног интереса, секретаријат врши надзор над
њиховим обављањем.
Секретаријат уређује опште услове одржавања комуналног реда и мере за његово спровођење.
Секретаријат, у складу са посебним законима: стара се о одржавању стамбених зграда, и безбедности
њиховог коришћења и прати делатност одржавања стамбених зграда; обавља послове који се односе на
рестаурацију фасада зграда које су утврђене за културна добра, у складу са законом; обавља послове који се
односе на припрему и праћење програма комуналних активности на унапређењу општекорисних функција
шума од значаја за Град Београд, у складу са законом; обавља послове означавања улица и тргова на делу
територије града у складу са законом.
Секретаријат такође спроводи јавне набавке из надлежности секретаријата, као и друге послове у
областима из делокруга секретаријата у складу са законом, Статутом града и другим прописима.
Секретаријат у оквиру утврђеног делокруга не врши послове државне управе које република повери граду.
Секретаријат за комуналне и стамбене послове у оквиру наведеног делокруга у свом раду примењује
следеће законе:
1. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11, 104/16);
2. Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС бр. 104);
3. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16);
4. Закону о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77,24/85 и 6/89 и „Сл. Гласник РС“
бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 – др. закон, 120/12 – одлука УС и 84/13 – одлука УС);
5. Закон о доброботи животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09);
6. Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-одлука
УС“и 96/15);
7. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14);
8. Закон о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14-др. закон);
9. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16);
10. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
11. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/1 и 75/14);
12. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ бр. 21/16);
13. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 104/09-др. закон, 68/12одлука УС 104/12);
14. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).

99

15. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 др. закон).
У секретаријату се обављају искључиво изворни послови.
Организациона структура

Број систематизованих радних места, број попуњених, број ангаживаних извршилаца по основу
уговора
За обављање послова из делокруга Секретаријата за комуналне и стамбене послове у складу са
Правилником о организацији и систематизацији радних места Градској Управи града Београда, Служби за
централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну
ревизију града Београда и Канцеларији за младе бр. 110-680/17-ГВ од 11.05.2017. године, бр. 110-1725/17ГВ од 31.10.2017. године, бр. 110-107/18-ГВ од 02.02.2018. године, бр. 110-314/18-ГВ од 25.04.2018. године
110-626/18-ГВ од 27.06.2018. године, 110-739/18-ГВ од 04.10.2018. године 110-1193/18-ГВ од 07.12.2018.
године систематизовано је 91 радно место, од тога два положаја и 89 извршилачких радних места.
Образовна структура запослених
За вршење систематизованих послова у секретаријату је запослено укупно 37 лице, са високом
стручном спремом 32, једно лице са вишом стручном спремом и 4 лица са средњом стручном спремом, док
је за обављање привремених и повремених послова ангажовано 11 - лица по уговору.
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Приказ промена у напред наведеним параметрима у извештајном периоду
У односу на предходни извештајни период 01.01.2018-31.12.2018. година била је једна промена у
погледу надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове тако што је надлежност секретаријат
проширена на послове из области обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту
Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Такође је уследила 07.12. 2018. године уследила измена
Правилника о организацији и систематизацији радних места Градској Управи града Београда, Служби за
централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну
ревизију града Београда и Канцеларији за младе у делу који се односи на Секретаријат за комуналне и
стамбене послове, којим се променила организациона структура и број систематизованих радних места која
су потребна да се успешно извршава обим послова из оквира прописане надлежности секретаријата са 89 на
91 радно место.
С обзиром да је Правилник измењен крајем године извештај по секторима је припремљен у складу са
организацијом секретаријата, која је важила до наведене измене.

I СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНИХ
НАМЕНА, УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПИЈАЦАМА
Сектор је у извештајном периоду, организован у два одељења, обављао следеће послове и то:
Oдељење за праћење одржавања јавних зелених површина вршило је послове који се односе на
учествовање у изради и праћењу редовног програма одржавања јавних зелених површина, а који се
закључује са ЈКП „Зеленило Београд” и послове који се односе на израду и праћење редовног програма
одржавања излeтничких шума Београда, који се закључује са ЈП „Србијашуме“. У оквиру годишњег
програма ЈКП „Зеленило Београд” прати се реализација редовног одржавања јавних зелених површина на
укупној површини од 25.260.605m2 и то површине под парковима, скверовима, шумама, у стамбеним
насељима, заштитним појасевима, уличним травњацима, саобраћајницама и др. зелене површине, затим
одржавање дрвореда у 757 улица са укупно 52.018 садних места у дрвореду, 2.492 жардињера и 21 јавна
санитарна објеката на десет градских општина, затим одржавање биљног материјала у просторијама
Градске управе, поправке оштећених и деградираних јавних зелених површина на предлог и иницијативу
градских општина, грађана и ЈКП „Зеленило Београд“ и по захтевима Града, и активности поводом
одржавања манифестација под покровитељством Града. Паркови, скверови, баштице, улични травњаци,
саобраћајнице и зелене површине у стамбеним насељима сврстани су од 1. до 5. категорије, које
карактерише одређени број понављања основних операција. Површине које још нису приведене намени
сврстане су привремено до коначног уређења у 6. категорију, док је вертикално озелењавање – зелени
зидови у 7. категорији. У вези годишњег програма ЈП „Србијашуме“ прати се реализација радова на
одржавању 4 излетничке шуме, значајне за град Београд, које грађани највише и најчешће користе и којима
је дат приоритет из наведених разлога, а то су: Авала, Миљаковац, Кошутњак и део шуме на Ади
Циганлији, на укупној површини од око 200ha.
У оквиру редовних контрола реализације програма ових предузећа на основу достављених дневних
извештаја предузећа извршено је укупно 422 обилазака терена и сачињено је 252 записника о извршеној
контроли у којима су дати и налози за исправљање неправилности. Оверено 86 збирних ситуција и рачуна,
а који садрже 382 спецификацијe за извршене услуге и радове који се контролишу у оквиру редовног
програма одржавања јавних зелених површина. Такође, ово одељење учествује у раду Сталне стручне
комисије за уклањање стабала са јавних зелених површина на 10 градских општина, за коју је примљено
967 нових захтева и урађено 806 записника – сагласности (у вези захтева из 2017. и 2018. г.) У вези рада
Комисије за примопредају на редовно одржавање уређених јавних зелених површина крајњем кориснику,
ЈКП „Зеленило Београд“ примљена су 2 захтева за примопредају од Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда, донета 4 решења о формирању комисије, и урађена 3 записника за примопредају са
пратећом документацијом. У извештајном периоду примљено је 756 нових предмета (од тога 35 предмета
преко Кабинета), 843 дописа у вези већ примљених предмета. Сачињено је укупно 1516 дописа, одговора на
представке грађана и правних лица, одговора на питања медија и други дописи. Дато је 104 сагласности на
достављене предмере и предрачуне, које израђује ЈКП „Зеленило Београд“. Одељење је израдило 29
информацијa, 22 предлогa закључака, 8 извештаја. Учешће у разматрању три захтева за поступање по члану
48 Одлуке о комуналном реду у вези постављања дечијих реквизита и припреми потребне документације за
реализацију две донације које се односе на обнову и унапређење јавних зелених површина. Сачињен је
предлог ребаланса 1 и 2 образложења финансијског плана и табеле ребаланса, попуњено је 15 табела
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месечних и тромесечних квота, урађено 15 образложења квота за позиције ЈКП „Зеленило Београд“ и ЈП
„Србијашуме“. Одељење за праћење одржавања јавних зелених површина учествовало је у раду Комисије
за праћење активности на реализацији пројекта „Успостављање катастра зелених површина Београда –
ГИС“, затим у изради публикације Квалитет животне средине у Београду за 2017.
У оквиру овог одељења праћена је и реализација радова на поправкама јавних зелених површина на 5
локација, сачињено је 17 записника о изласку на терен и о одржаним састанцима у вези са реализацијом
радова, контролисано, унето у САП и оверено 7 ситуација за извршене радове на поправкама јавних
зелених површина.
Oдељење за праћење одржавања чистоће, поправки и оквиру јавних зелених површина,
управљања гробљима и погребне услуге и управљања пијацама вршило је послове који се односе на
учешће у припреми и изради Програма чишћења и прања јавних површина у 2018. години. У извештајном
периоду закључен је уговор са ЈКП „Градска Чистоћа” о реализацији програма, по коме је вршено праћење
реализације програма и утврђено је да је у оквиру редовних услуга очишћено око 2.362.003.957m², опрано
око 525.633.616m² јавних површина и однето 62.070m3 комуналног отпада са Аде Циганлије, док је у
оквиру непредвиђених услуга очишћено 2.292.776m², а опрано 166.124m² јавних површина. У вези са
комуналном услугом чишћења и прања јавних површина oбрађено је укупно 312 предметa (185 нових
предмета, 104 у вези са већ примљеним предметима и 23 ситуацијe) који се односе на представке грађана и
правних лица као и других дописа. Сачињено је више од 650 дописа, поступање у вези са предметима,
одговори на представке грађана, одговори на питања дневних новина и сл., 7 предлога закључака
Градоначелника, обрада и овера 23 месечних ситуација за извршене услуге чишћења и прања у наведеном
периоду, реализовано је 254 обилазака терена на подручју 10 градских општина, урађено је 254 записника у
вези са извршењем редовних услуга и 42 извештаја у вези са извршењем непредвиђених услуга, дати су
одговарајући налози, контролисано више од 360 дневних извештаја, 6 табела – база података, попуњено је
12 табела месечних и тромесечних квота, урађено 12 образложења квота за позиције ЈКП „Градска
Чистоћа“ и др.
У вези са комуналном услугом управљање градским пијацама примљено је 8 предмета и у вези са тим
предметима сачињен је 21 допис.
У вези са комуналном делатношћу управљање гробљима и одржавање градских гробаља примљено је
8 предмета и сачињено је 10 дописа.
Праћена је реализација радова на поправкама јавних зелених површина на 37 локација, обављен
излазак на терен 205 пута, сачињено је 187 записника о изласку на терен и о одржаним састанцима у вези са
реализацијом радова, израђено је укупно 109 дописа и одговора на представке грађана, примљено 29
предмера и предрачуна за додатне радове и издатo 29 сагласности, контролисано, унето у САП и оверено.
89 ситуација за извршене радове на поправкама јавних зелених површина. Одељење је израдило 2
предлогa закључака градоначелника.

II СЕКТОР ЗА СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање зграда
Праћење одржавања стамбених зграда и праћење безбедности њиховог коришћења, чија је сврха
очување стамбеног фонда у циљу остваривања јавног интереса града Београда у стамбеном сектору
1. Очувања културне баштине рестаурацијом фасада стамбених објеката под заштитом држава
Сектор је у овом периоду реализовао део II ФАЗЕ Програма спровођења мера техничке заштите
објеката и просторних културно-историјских целина на територији града Београда, утврђених за културна
добра у оквиру просторно културно-историјске целина „Старо језгро Београда“, којим је обухваћено 6
објеката. Спроведен је поступак јавне набавке и закључен уговор за извођење радова на предузимању
превентивних и заштитних мера на фасадама објеката у оквиру целина које уживају неки од видова заштите
у ул: Поп Лукина бр. 1б, Поп Лукина бр. 3-5, Џорџа Вашингтона бр. 26, Булевар деспота Стефана бр. 10
Браће Југовића бр. 21, Грачаничка бр. 18 и Задарска бр. 2.
Такође je спровео неопходне активности за наставак Програма за спровођење мера техничке заштите
објеката и просторних културно-историјских целина на територији града Београда утврђених за културно
добро.
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Решењем Министарства културе и информисања бр. 633-00-198/2017-01 од 20.06.2018. године и од
21.06.2018. године, Граду Београду је као стараоцу за спровођења мера техничке заштите предато 68
објеката у оквиру просторно културно-историјске целина „Косанчићев венац“, „Старо градско језгро
Земун“ и „Историјско језгро Београда“. Припремљен је Програм спровођења мера техничке заштите
објеката утврђених за културно добро и објеката у оквиру просторно-културних целина на територији града
Београда - III фаза, који је усвојила Скупштина града Београда на седници одржаној 29.06.2018. године.
У циљу реализације усвојених Програма, а у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама, на
основу Одлуке о спровођењу јавних набавки којом је овлашћено ЈП „Градско стамбено“ закључен је уговор
за извођење грађевинско занатских радова на објектима утврђеним за културно добро и објектима у оквиру
просторно-културних целина који се налазе на територији града Београда, којим је обухваћен 91 објекат.
У овом периоду Сектор је такође предузимао неопходне активности за обезбеђење потребне
документације како би се обратио Министарству културе и информисања ради добијања старатељства за
спровођење мера техничке заштите објеката у оквиру просторних културно-историјских целина,
пртедложених од стране Завода за заштиту споменика културе града Београда, у циљу припреме предлога
IV ФАЗЕ Програма за спровођење мера техничке заштите објеката утврђених за културно добро и објеката
у оквиру просторно-културних целина на територији града Београда, чија реализација је планирана у 2019.
години.
 Број објеката на којима су спроведене мера техничке заштите
У овом периоду завршени су радови на 6 објеката.
2. Праћење одржавања стамбених зграда и спречавање настанка штетних последиоца
У циљу превазилажења недоумица на одржавању стамбених зграда остварен је контакт са
представницима ЈП „Градско стамбено“ и странкама. Комуникација је унапређена, те су информације које
се размењују садржајније, са више детаља, чиме се отклањају потенцијалне нејасноће.
 Број представки које се односе на одржавање
У наведеном периоду обрађено је 57 предмета достављених од стране Кабинета градоначелника,
градског менаџера и начелника Градске управе, одговорено на 389 представки грађана упућених
Секретаријату преко писарнице или електронским путем, а које су се односиле на проблеме из комуналне и
стамбене области.
3. Очување јавног интереса у области одржавања стамбених зграда
Имајући у виду да је нови Закон о становању и одржавању зграда ступио на снагу 31. децембра 2016.
године, странкама су пружане информације и појашњења како путем одговора на упућене представке тако
и телефоном, а све у циљу едукације о постојећој законској регулативи и обавезама које се односе на
одржавање, организацију и управљање стамбеним зградама.
 Број представки које се односе на одржавање стамбених зграда
У наведеном периоду одговорено на 226 представки грађана упућених Секретаријату преко
писарнице или електронским путем, а које су се односиле на одржавање, организацију и управљање
стамбеним зградама.
 Усвојени пројекти и програмске активности
У овом периоду је од стране Скупштине града Београда усвојен Програм спровођења мера техничке
заштите објеката утврђених за културно добро и објеката у оквиру просторно-културних целина на
територији града Београда - III фаза.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Означавање назива улица и тргова и означавање зграда кућним бројевима
Означавање насељених места, улица и тргова и означавање зграда кућним бројевима на територији
града Београда у циљу несметаног функционисања теренских служби (Служба хитне помоћи, Ватрогасна
служба, МУП, БВК, ЕДБ, ПТТ и остали) и оријентације становника и посетилаца града Београда
1. Означавање 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
Секретаријат је у складу са чл. 111. став 5. Закона о државном премеру и катастру („Службени
гласник РС“ бр. 96/15), обезбедио средства за израду и постављање табли са називима улица и тргова на
територији града Београда по донетим Решењима након ступања на снагу новог Закона. У овом периоду
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спроведене је поступак јавне набавке услуге - Означавање назива улица и тргова на територији града
Београда. Овом јавном набавком постављено је 600 табли са називима улица
Означавање назива улица и тргова на територији града Београда. Реализацијом ове јавне набавке биће
постављено 3333 табли са називима улица
У складу са чл. 111. став 4. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ бр.
96/15), у 2016. години Секретаријат обезбедио финансијска средства за закључење уговора са Републичким
геодетским заводом за означавање зграда постављањем табли са кућним бројевима на територији града
Београда, међутим са Републичким геодетским заводом није закључен уговор из разлога што РГЗ није
доставио елаборате пренумерације кућних бројева са орто-фото снимком.
ПРОЈЕКАТ
ПОПРАВИМО ЗАЈЕДНО
Сектор за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда, у 2018. години,
упутио je дописе управницима стамбених заједница са којима Секретаријат има закључене уговоре за II
фазу пројекта „Поправимо заједно“, односно поправку фасаде на 2 стамбена објекта (Цара Уроша бр. 17 и
Страхињића Бана бр. 78), поправку крова стамбеног објекта у ул. Нехруова бр. 85 и поправку 9 (девет)
лифтова у 5 (пет) стамбених зграда (Цара Душана бр. 60, Палмотићева бр. 7, Др. Ивана Рибара бр. 71, Пере
Сегединца бр. 14 и Гоце Делчева бр. 14). Одлуком Скупштине стамбене заједнице су се сагласиле за
споразумни раскид 5 (пет) уговора, који су закључени и извршен је повраћај уплаћених средстава са
припадајућом каматом.
Скупштине стамбене заједнице у улици Цара Душана бр. 60, Палмотићева бр. 7 и Др. Ивана Рибара
бр. 71 су се изјаснили да нису сагласни са споразумним раскидом уговора.
ПРОЈЕКАТ
Формирање јединствене евиденције стамбеног фонда града
1. Успостављање базе података стамбеног фонда града Београда за око 35.000 зграда
У циљу побољшања и очувања стамбеног фонда града Београда, планирано је успостављање базе
података стамбеног фонда града Београда. На иницијативу Секретаријата, Закон о становању и одржавању
предвиђа обавезу формирања Регистра стамбених заједница.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавестило је Секретаријат да је
Министарство у сарадњи са Републичким геодетским заводом обезбедило све потребне услове и да је
регистрација стамбених заједница у складу са Законом о становању и одржавању зграда („Службени
гласник РС“ бр. 104/16) и Правилником о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и
евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената
(„Службени гласник РС“ бр. 49/17), отпочела у понедељак 12.06.2017. године, након што су именовани
регистратори задужени за вођење Регистра за све градске општине.
 дефинисани модули регистра евиденције стамбеног фонда
Модул регистра евиденције стамбеног фонда града Београда није дефинисан, с обзиром да је
софтверски програм за регистрацију стамбених заједницајош још увек у фази тестирања.
 Учешће у радним телима за израду подзаконских аката везано за успостављање базе података
Секретаријат је у овом периоду учествовао у раду радних група на доношењу подзаконских аката и
семинара у вези са успостављањем јединствене евиденције стамбених заједница - Регистра и припремио
Одлуку о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, висини износа накнаде
у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији града Београда („Сл. лист града
Београда“ бр. 50/18).
 Вођена је евиденција о завођењу и развођењу предмета за потребе Сектора, евиденција улазних
фактура за цео Секретаријат преко књига улазних фактура, вршен унос података у апликацију за
Регистар измирења новчаних обавеза (РИНО), вођена евиденција јавних набавки и праћена њихова
реализација за цео Секретаријат и уношени подаци о јавним набавкама Секретаријата на портал
Републичке управе за јавне набавке и портал Јавних набавки Града Београда.
 Такође су припремани месечни, квартални, полугодишњи и годишњи планови са образложењима за
Сектор за економско финансијске послове и послове зоохигијене, као и предлог ребаланса Буџета за
2018. годину.
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У овом периоду припреман је годишњи план јавних набави, списак набавки на које се не примењује
закон о ЈН, као и измене и допуне годишњег плана јавних набавки.

III СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВОДА
У Сектору за комунално уређење вода образована су два одељења: Одељење за праћење и развој
комуналног уређења вода и Одељење за зоохигијену.
У Одељењу за праћење и развој комуналног уређења вода, су обављани следећи послови у
наведеном периоду:
 Реализација редовних програма:
Закључен је годишњи уговор са ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за Програм редовног
одржавања објеката Београдског система кишне канализације за 2018. годину. Очишћено је 68526 сливника
са сливничким везама, интервентно је приликом јачих падавина очишћено 868 сливника са сливничким
везама, замењено је 200 сливничких решетака и замењено је и издигнуто 194 поклопца од композитног
материјала. Припремљен је и донет Програм редовног одржавања објеката београдског система кишне
канализације (део који се финансира из буџета града Београда) за 2019. годину.
Закључен је годишњи уговор са ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за Програм редовног
одржавања јавних градских чесама и фонтана за 2018. године. Програмом је обухваћенo редовно
одржавање 178 јавних чесама и 41 градска фонтана; постављена је фонтана на платоу на углу улица
Дечанске и Нушићеве; сервисиране су пумпе на 2 фонтане (Трг Николе Пашића и Врело живота);
постављено је 14 нових чесама (код Каленић пијаце, ГО Врачар, 6 чесама у парку Ушће, ГО Нови Београд,
Господска улица, ГО Земун, плато код Цркве Светог Марка, ГО Стари град, плато у Дечанској улици, ГО
Стари град, чесма у Сремчици, ГО Чукарица, чесме у Топчидерском парку и парку Мањеж, ГО Савски
венац), обновљена је чесма у Улици цара Душана, ГО Земун, 2 чесме у Парку пријатељства, ГО Нови
Београд и чесма у парку на углу улица Алексе Бачванског и Младена Стојановића, ГО Савски венац,
мобилна чесма је са Славије пренета на бициклистичу стазу у Миријеву, ГО Звездара, замењено је 121
неисправних антивандал чесми; замењенo је 121 неисправних парковских чесамa; редовно се скидају
графити са тела чесама; изведене су разне поправке и замене оштећених делова на чесмама. Чесме и
фонтане се редовно чисте, перу, фарбају и сл. Припремљен је и донет Програм редовног одржавања јавних
градских чесама и фонтана за 2019. годину.
Реализација инвестиционих програма:
Припремљени су Посебни програми коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за
2018. годину, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и ЈП „Ада Циганлија“.
Радови на реконструкцији предцрпилишног дела објекта КЦС „Карађорђев трг” у Земуну, где је јавну
набавку спровело ЈКП „Београдски водовод и канализација“ су завршени у фебруару 2018. године.
Секретаријат је пратио реализацију радова и учествовао у примопредаји и окончаном обрачуну истих.
Радови на санацији и адаптацији/реконструкцији водоводне мреже у Балканској улици, од Краљице
Наталије до Гаврила Принципа. (јавну набавку спроводи ЈКП „Београдски водовод и канализација“, а цео
поступак се реализује применом члана 50. Закона о јавним набавкама) завршени су у октобру 2018. године,
Комисија Секретаријата је извршила коначни обрачун и примопредају радова и изведеног објекта.
Закључени су уговори о финансирању јавних набавки добара које је спровело ЈП „Ада Циганлија“ и
извршен је пренос средстава ЈП, и то: дизалица за сечу грана са камионом (1 ком.), самоходне ротационе
парковске косачице (4 ком.), трактор – машина за кошење парковских површина (3 ком.) и комунална
возила за транспорт (2 ком.), за потребе ЈП „Ада Циганлија“.
Закључено је седам уговора у складу са чл. 7а. Закона о јавним набавкама са ЈКП „Београдски
водовод и канализација“ о извођењу радова, и то: на реконструкцији водоводне мреже у улици Браће
Јерковић, на реконструкцији водоводне мреже Скадарској улици, на реконструкцији водоводне мреже Топличин венац, на реконструкцији канализационе мреже у улици Петра Зрињског, на реконструкцији
канализационе мреже у Скадарској улици, на реконструкцији канализационе мреже - Топличин венац и на
одвођењу кишних вода и отклањању дефеката у улицама Симина, Страхињића бана и Емилијана
Јоксимовића.
Припремљено је укупно 26 предлога закључака, 2 предлога решења и 5 предлога програма (измена,
допуна).
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Припремљено је 6 решења о формирању Комисије за вршење редовне годишње контроле техничке и
хигијенске исправности и испуњености услова и мера противпожарне заштите јавних купалишта и
отворених базена на територији Града, урађено је 6 записника Комисије којим се утврђује да купалиште,
односно јавни отворени базен може да почне са радом у летњој сезони 2018. године и донето 6 Решења у
складу са Одлуком о јавним речним купатилима.
Редовно се обилази објекат Јавно топло купатило „Дунав“, где је током 2004. године. У објекту ЈТК
„Дунав“ престала да се обавља комунална делатност „одржавање јавних купатила“ имајући у виду да је
објекат небезбедан за даље коришћење. До утврђивања будућих решења везана за начин коришћења и
намене овог објекта врши се обилазак у циљу спречавања могућег неовлашћеног коришћења. Припремљен
је детаљан извештај о стању у коме се налази објекат, ради евентуалне предаје истог трећем лицу на
коришћење и управљање.
Реализована је примопредаја 2 изграђена објекта инфрастурктуре (водовод и канализација) и фонтане
на Тргу Славија, које су градили ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града и Секретаријат
за инвестиције, а на даље коришћење и одржавање преузело ЈКП „Београдски водовод и канализација“.
Обрађено је око 200 предмета из области водоснабдевања и одвођења отпадних вода (110 предмета –
дописа и 90 маилова грађана), око 35 предмета – захтева ГО и грађана за постављање и примопредају
јавних чесми и фонтана у програм редовног одржавања.
Предмети који се обрађују у Сектору за комунално уређење вода су вануправни предмети.

IV СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У Сектору за развој комуналних делатности и послове уређивања грађевинског земљишта обављали
су се стручни и аналитички послови који се односе на праћење уређивања, употребе, унапређивања и
заштите грађевинског земљишта, припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања
и доделе грађевинског земљишта, контрола над извршавањем услуга које обавља јавно предузеће основано
за вршење комуналне делатности обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту
грађевинског земљишта.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање и сви послови који се
обављају у циљу уређивања грађевинског земљишта обухваћени су Програмом уређивања и доделе
грађевинског земљишта града Београда, који сваке године усваја Скупштина града Београда и који садржи
активности за текућу годину и за наредне две године.
У периоду од 01.01.-31.12.2018. године обављани су послови који су у вези са реализацијом
Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину, који је усвојила Скупштина
града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 99/17, 68/18 и 94/18) на следећи начин:
Програм стручних и специјализованих услуга у обављању комуналне делатности у 2018. години
– представља пратеће трошкове у вези са реализацијом програма уређивања и доделе грађевинског
земљишта. У сектору су вршени послови који се односе на учествовање у изради и праћењу програма
стручних и специјализованих услуга. За реализацију Програма стручних ии специјализованих услуга
закључен је уговор са ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“, којим су дефинисани
послови које јавно предузеће обавља у оквиру комуналне делатности за коју је основано, а у вези са
обезбеђивањем услова за припремање и опремање грађевинског земљишта, као и обављање послова
стручног надзора над извођењем радова. Укупна вредност закљученог уговора износи 770.999.742,00
динара. У сектору за реализацију програма и закљученог уговора израђено је 2 предлог закључака који
доноси Градоначелник, 1 предлог решења који доноси Градско веће, сачињено 25 Записника о извршеној
контроли обављања комуналне делатности, обрађено и оверена 51 ситуација за плаћање, унето у САП 640
докумената, урађено 72 дописа и других аката, 6 образложења за квоте и 100 табела за реализацију услуге
стручног надзора.
Програм коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2018. годину – представља
трошкове за које је ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“ назначено као обвезник
(судске таксе, комунални рачуни, текући трошкови за припрему локација за отуђење грађевинског
земљишта и др.). У сектору су вршени послови који се односе на учествовање у изради и праћењу
реализације програма коришћења текућих субвенција. За реализацију програма коришћења текућих
субвенција закључен је уговор са ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“, којим су
дефинисани трошкови које ће ово јавно предузеће имати у 2018. години. Укупна вредност закљученог
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уговора износи 882.392.000,00 динара. У сектору за реализацију програма и закљученог уговора израђено је
3 предлог закључака који доноси Градоначелник, 3 предлог решења који доноси Градско веће, обрађен и
оверен 32 рачун за плаћање и урађено 46 пропратних дописа и других аката, сачињено 6 образложења за
квоте и 7 табела и прегледано око 3000 докумената у вези са превдањем утрошених средстава по основу
програма коришћења текућих субвенција.
Решавање имовинско-правних односа – у циљу реализације програма уређивања грађевинског
земљишта, обављају се активности у вези са донетим решењима за експропријацију земљишта, судским
решењима за исплату накнада за експрописано земљиште и закљученим споразумима за исплату накнада за
експрописано земљиште на коме се планира изградња јавних комуналних објеката и комуналне
инфраструктуре. У сектору су се обављали послови на обради, анализи и изради материјала неопходних за
закључење уговора или споразума за исплату накнада и послови на прегледу, контроли и овери материјала
на основу које се врши исплата накнада. У сектору је за ове послове израђено 56 предлога закључака које
доноси Градоначелник, праћена реализација 369 закључених уговора и споразума за исплату накнада,
прегледано, обрађено и оверено 170 захтева за плаћање примаоцима накнаде, урађено 24 табела, обрађено
322 захтева за добијање шифре добављача и 566 дописа и других аката.
Изградња недостајуће комуналне инфраструктуре средствима правних и физичких лица и
средствима донатора – у складу са Законом о планирању и изградњи, за неизграђену комуналну
инфраструктуру, односно за грађевинско земљиште које није у целости опремљено дата је могућност да се
изградња недостајуће инфраструктуре финансира и средствима заинтересованих правних и физичких лица.
У сектору су за ове послове израђене 4 табеле, прегледано 18 предмета, урађена су 3 предлога закључака
које доноси Градоначелник, праћена реализација 3 закључена уговора, прегледано, обрађено и оверене 2
обрачунске ситуације за исплату ПДВ, урађено и 15 дописа и других аката.
Припремање градског грађевинског земљишта – у оквиру ових активности реализују се послови
на прибављању урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, као и послови у
вези са прибављањем припремне документације за израду и спровођење планова, прибављање геодетских,
геолошких и других подлога, истражне радове, спровођење конкурса, студије, пројекти и друге
документације.
Опремање градског грађевинског земљишта – у оквиру ових активности реализују се послови у
вези са изградњом објеката комуналне инфраструктуре и изградњом и уређењем површина јавне намене и
то објекти који су од посебног стратешког интереса за развој града, саобраћајнице са припадајућом
инфраструктуром, објекти и мрежа водоснабдевања, објекти и мрежа канализације, уређење јавних
слободних и зелених површина, изградња гробаља и изградња и прибављање станова и других простора за
расељавање.
У сектору су се обављали послови у вези са праћењем реализације закључених уговора, прибављање
сагласности за спровођење јавних набавки, прибављање сагласности за закључење нових уговора, давање
елемената за закључење нових уговора и анекса уговора, преглед, обрада и овера ситуација, рачуна, унос
уговора и ситуација у САП.
За реализацију наведених послова у вези са припремањем и опремањем грађевинског земљишта
израђено је 312 предлога закључака које доноси Градоначелник, праћена реализација 364 закључених
уговора, прегледано, обрађено и оверено 875 ситуације и рачуна за плаћање за извршене радове и услуге,
унето у САП 312 докумената, урађено 12 табела и 1810 дописа и других аката.
Предлози за превазилажење тешкоћа раду сектора
Повећање броја запослених, како би се уједначила оптерећеност запослених и обезбедило поштовања
законима прописаних рокова за извршења појединих обавеза и задатака.
Обезбеђење адекватног простора и обезбеђење рачунара за сваког запосленог и друге техничке
опреме.
Јачање капацитета и усавршавање запослених - обезбеђење услова за праћење прописа и праксе у
њиховој примени, обука запослених за коришћење САП програма, похађање семинара и др.
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V СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Нормативно-правни послови - израда нацрта прописа и других општих аката и учешће у раду
Комисија и Радних група за израду нацрта одлука:
Представници секретаријата су учествовали у раду Радне групе за израду нацрта републичких и
градских прописа из комуналне и стамбене области, a посебно на на припреми текста Закона о гробљима и
сахрањивању, као и текста Уредбе о садржини, начину и условима за отпочињање обављања комуналних
делатности.
Израђени су нацрти: Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду, Одлука о
минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграде, висини износа накнаде у случају
принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији града Београда и Одлуке о стављању
ван снаге Одлука о утврђивању критеријума и начину плаћања трошкова за одржавање стамбених зграда у
којима се налазе пословне просторије и станови у којима се обавља пословна делатност, Одлуке о изменама
и допунама одлуке о одређивању комуналне делатности, Одлуке о допунама одлуке о држању домаћих
животиња и кућних љубимаца на територији града Београда. Нацрти су прослеђени Секретаријату а
скупштинске послове и прописе ради упућивања у процедуру доношења.
Израђен je нацрт Одлукe о измени и допуни Одлука о промени оснивачког акта ЈП „Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу града Београда“, Одлуке о измени и допуни оснивачког акта ЈКП
„Инфостан технологије“, као и нацрт Одлуке о измени и допуни оснивачког акта Јавног предузећа за
обављањеделатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“.
Припремљена су: Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа „Ада
Циганлија, Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ЈП „Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу града Београда“
Послови на изради уговора са ЈКП, ЈП и у поступцима јавних набавки:
У извештајном периоду приремљено је:
 249 предлога и коначних уговора, као и 20 предлога и коначних анекса уговора (уговори о учешћу
Града преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове у финансирању комуналне делатности
кроз реализацију годишњих програма предузећа, уговори по спроведеним јавним набавкама, по
јавним набавкама спроведеним у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама, уговори о
исплати накнаде за одузете непокретности по судским решењима и закљученим споразумима и др.);
 8 споразума о раскиду уговора;
 36 уговора по судским пресудама и споразумима за исплату накнаде за експроприсано земљиште.
Остали послови који се односе на обавезе наручилаца прописане Законом о јавним набавкама
Учешће у припреми Плана Потреба Секретаријата; учешће у припреми Плана јавних набавки за
текућу годину и списка набавки на које се Закон не примењује, припрема 4 измене и допуне истих као и
израда свих пратећих аката до доношења Плана јавних набавки; уношење података о закљученим
уговорима и Извештаја о извршењу плана набавки у апликативни софтвер Управе за јавне набавке;
достављање тромесечних Извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и поступцима јавних
набавки Секретаријата Служби за централизоване набавке и контролу набавки у складу са одредбама
Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки организационих јединица Градске управе града
Београда; учешће у раду комисија за спровођење поступка јавних набавки у којима је Секретаријат
Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама, као и послове у вези примене члана 50. Закона о јавним
набавкама; у оквиру спровођења поступка по члану 50. Закона о јавним набавкама у којима се Секретаријат
јавља као један од Наручилаца припремљено је 206 одлука о спровођењу поступка јавне набавке, прегледан
је и припремљен 131 модел уговора.
Област радних односа: Израда решења о правима запослених из радног односа (укупно: 85).
Остали правни послови: Израда одговара на представке и питања грађана која су достављена од
стране Кабинета Градоначелника града Београда, дописе других организационих јединица Градске управе,
дописе правних лица, као и представке грађана достављених непосредно овом Секретаријату, писмено или
преко интернета, које су се односиле на примену одлука из комуналне и стамбене области, као и израда
одговора на дописе Градског правобранилаштва града Београда, дописе судова и ЈКП и ЈП – примљено је
473 предмета. По захтевима лица за приступ информацијама од јавног значаја израђено је 8 одговора.
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Сектор је обављао и текуће стручно-оперативне послове и то: Припрема правних оквира и израда
форме одлука, закључака и других аката за потребе реализацизе Програма уређивања грађевинског
земљишта (припремање и опремање грађевинског земљишта) и свих послова које у те сврхе у име и за
рачун града Београда врши „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП“. Израда
интерних Процедура. Израда и достављање Извештаја о обављању комуналних делатности за текућу
годину по налогу ресорног Министарства. Израда Нацрта Одлуке о покретању поступка избора директора
јавних предузећа чији је оснивач град Београд, сачињавање јавног Огласа о избору директора јавног
предузећа. Нормативно-правни и оперативни послови у вези спровођења поступака избора директора ЈКП и
ЈП из надлежности овог Секретаријата (избор директора за 7 предузећа). Вршење стручних послова при
раду Комисије за избор директора, чији је оснивач Град (сазивање састанака Комисије, координација
између чланова комисије и стручних служби организационих јединица Градске управе, сачињавање
записника са седница Комисије, израда нацрта Решења о именовању директора и сл.). Учешће у раду
Комисије о примопредаји имовине која је у јавној својини града Београда између ЈКП и ЈП, при чеми је
извршено преузимање података из књиговодствене евиденције предузећа, преузимање документације,
преглед документације, преузимање финансијске документације и утврђивање да ли је достављена
спецификација непокретности у складу са одлуком Надзоног одбора о искњижавању као и сачињавање
записника о примопредаји и преузимању непокретности у сврху књиговодственог евидентирања на град
Београд. Припрема и организација седнице Савета за комунално-стамбене делатности и грађевиснко
земљиште (слање позива, вођење записника, израда извештаја и прослеђивање материјала члановима
Савета); припрема табеларног приказа Закључака Градоначелника, Градског већа и Скупштине Града,
вођење евиденције о примљеним предметима у Сектор, вођење интерне архиве, аналитички послови везани
за коришћење корисничких апликација у Секретаријату, као и евиденција и табеларни приказ података који
се воде у Секретаријату за интерне потребе Секретаријата.

VI СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЗООХИГИЈЕНЕ
I Одељење за финансијско-материјалне послове и реализацију финансијског плана
У одељењу за економско – финансијке послове у поменутом периоду реализоване су активности на
праћењу финансијског плана прихода и расхода Секретаријата за комуналне и стамбене послове за 2018.
годину, у складу са донетом Одлуком о буџету града Београда (95/17) за 2018. годину. На месечном нивоу
припремали су се предлози плана квота, усклађивања плана квоте са одобреним лимитом за текуће месеце,
израда наредби за књижење, решења о распореду средстава и захтева за плаћање по свим закљученим
уговорима и испостављеним фактурама, као и достављеној и прегледаној документацији, уз контролисање
наменског коришћења финансијских средстава. Свакодневно, у циљу праћења извршења квота, израда
извештаја (интерних табела) о обавезама које чекају на плаћање. Свакодневно учешће одељења у раду
других сектора из домена економско-финансијских питања и сарадња са Секретаријатом за финансије и
надлежним службама јавних комуналних и јавних предузећа у вези са текућим питањима.
Радни процеси:
1.) Рад у модулима и трансакцијама који се односе на програмски буџет, одобравање уговора у САПу, унос и рад са ПСП елементима, праћење и измена параметара програмских и пројектних активности у
оквиру система SAP.
2.) Израда предлога финансијског плана за 2018. годину – Ребаланс 1 са одговарајућим
образложењима за 2018, 2019 и 2020. годину.
3.) Рад у трансакцији МЕ22Н који се односи на унос локације и шифре објеката за програмску
активност 11010003. Укупно је унето 54 објеката. Отварене су 54 шифре објеката за програмску активност
11010003. Отварање шифре добављача за правна и физичка лица. Укупно је отворено 150 довављача. Рад у
ЦРФ-а на дневном нивоу.
4.) Достављање података у вези прихода и примања овог Секретаријата на кварталном нивоу, осам
измена финансијског плана овог Секретаријата, отварање позиција финансијског плана, унос ПСП
елемената, унос циљева, Oбразложењe тромесечног, извршења буџета за овог Секретаријата 2018. годину
5.) Измена месечне квоте на одређеним позицијама финансијског плана.
6.) Банкарске гаранције, менице, полисе осигурања – примање, провера и достављање Секретаријату
за финансије
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7.) У предметном прериоду од 01.01.-30.06.2018. године је проверено, обрађено, контролисано и
упућено Секретаријату за финансије 1869 захтева за плаћање, 1869 решења о распореду средстава и око
1933 наредбе за књижење.
8.) Свакодневни извештаји, прегледи ФНПЛ, квота, централног регистра фактура.. итд.
Одељење за зохигијену
На основу задатих испланираних циљева, а у служби решавања проблема са невласничким псима и
мачкама на територији града Београда, за првих шест месеци 2018. године је урађено следеће:
1. JKП „Ветерина Београд”- реализација Програма делатности зоохигијене
Закључен је уговор са ЈКП Ветерина Београд о вршењу послова по Програму делатности зоохигијене
ЈКП „Ветерина Београд“ за 2018. годину, који се финансирају из буџета града Београда, као и праћење
реализације поверених послова. ЈКП „Ветерина Београд“ је, на основу реализације Програма делатности
зоохигијене за 2018. годину, у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године обрадила 2140 невласничких пса
који су прошли кроз програм стерилизације, вакцинације и чиповања, од чега је 1710 паса враћено на
станиште, а 596 је удомљено. Остали невласнички пси су збринути у прихватилиштима за псе. Такође је са
јавних површина сакупљено и нешкодљиво уништено 1343 леша паса и мачака, као и 1444 леша свих врста
животиња и 5385 кг делова тела лешева животиња. Број од 119 паса који су нанели озледе грађанима су по
налогу ветеринарске инспекције ухваћени и трајно смештени у прихватилишта. Ветеринари ЈКП су, по
овлашћењу Министарства пољопривреде, написали 61 записника због необележавања и невакцинисања
животиња.
2. Надзор над радом Ветеринарске установе „Ветерина Београд”
У склопу редовног обављања посла Одељење за зоохигијену је вршило надзор над радом ЈКП
„Ветерина Београд“ у смислу утрошка буџетских средстава дефинисаних уговором о финансирању послова
из Програма делатности зоохигијене ЈКП „Ветерина Београд“ за 2018. годину. Такође, у истом периоду,
Одељење за зоохигијену је вршило контролу рада свих пет прихватилишта за невласничке псе, која су под
управом ЈКП „Ветерине Београд“.
3. Инвестициона улагања у ЈКП „Ветерина Београд”
Инвестициона улагања се односе на набавку специјализованих возила, која се финансира кроз
субвенције ЈКП-у „Ветерина Београд“, које спроводи поступак јване набавке. На основу спроведеног
поступка јавне набавке, са ЈКП „ветерина Београд“ је закључен уговор о финансирању јавне набавке чији је
предмет набавка пет специјализованих возила за потребе службе комуналне зоохигијене. Реализација
уговора ће бити извршена по испоруци предметнох возила уз приложену сву неопходну документацију.
4. Комуникација са грађанима
У оквиру обављања послова на решавању проблема са напуштеним животињама у одељењу за
зоохигијену број примљених предмета по разним основама везаним за рад одељења у периоду од 01.01. до
30.06.2018. године је био 942 нових предмета, од укупно 1.558 поднесака, а заједно са захтевима грађана за
накнаду штете. Активности везане за рад „Комисије за оправданост захтева грађана за накнаду штете
настале уједом паса луталица“ су обухватиле 711 новопримљена захтева грађана, док је у истом периоду
примљено 189 правоснажне и извршне пресуде. На седницама Комисије обрађено је 434 захтева грађана,
где је са 399 грађана закључено вансудско поравнање.
5. Комуникација са невладиним организацијама
У периоду од 01.01. до 30.06.2018. године Одељење за зоохигијену одржало је неколико састанака са
представницима невладиних организација за заштиту животиња како би се на адекватан начин решио
проблем невласничких паса. У том смислу је у априлу 2018. године узето учешће нa округлом столу у
организацији НАЛЕД-а, везаног за злоупотребе код подношења захтева за накнаду штете због уједа
невласничких паса на територији целе Републике Србије
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6. Акције удомљавања паса из градских прихватилишта
У периоду од 01.01. до 30.06.2018. године је, на разним локацијама у граду Београду, у оквиру
свеобухватне акције „Најбољи пријатељ“, одржано неколико акција удомљавања невласничких паса у
организацији, односно са учешћем, ЈКП Ветерина Београд, на којима су многи невласнички пси из градских
прихватилишта за псе нашли свој дом.

в.д. Заменика начелника Градске
управе – секретара Секретаријата за
комуналне и стамбене послове
Никола Ковачевић, дипл. правник
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I СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЈКП „Градска чистоћа“: праћење Програма чишћења и прања јавних површина за 2019. годину, за
подручје десет градских општина – планирано је да се изврши чишћење 3.045.090.720m² јавних површина,
да се изврши прање 462.668.897m² јавних површина, да се изврши зимско прање 114.906.887m² јавних
површина (у периоду од 01.01.-30.03.2019. године и у периоду од 16.11.-31.12.2019. године), да се са Аде
Циганлије уклони укупно 62.070m³ комуналног отпада. У оквиру непредвиђених услуга, што подразумева
чишћење и прање паркинг простора, саобраћајница и слободних простора у оквиру зграда, чишћење и
прање улица које не могу бити обухваћене програмом, планирано је да се изврши чишћење укупно
2.761.883m² јавних површина и да се изврши прање укупно 327.322m² јавних површина. Реализација
уговора из 2018. године у којој је споведена јавна набавка 6 специјалних возила за машинско чишћење и
прање се очекује у 2019. години. ЈКП „Зеленило Београд“: праћење реализације програма редовног
одржавања чувањa и заштитe јавних зелених површина, паркова, скверова, уличних травњака, зеленила уз
саобраћајнице, зеленила у стамбеним насељима, парк шума и др., на укупној површини од 24.898.389m2,
одржавање дрвореда у 757 улица, одржавање 3616 комада жардињера, одржавање 21 јавна санитарна
објекта и водених површина у парку Топчидер, заштићених природних добара, одржавања биљног
материјала у просторијама Градске управе, непредвиђене радове у оквиру редовног програма (по
инспекцијским налозима и једнократне акције), затим праћење реализације радова на поправкама и
санацијама и непредвиђених радова који се изводе на деградираним и оштећеним јавним зеленим површина
и објектима, и то: на зеленим површинама у стамбеним насељима на територији десет градских општина,
парковима и скверовима, на вегетацији, на појединим садржајима у оквиру јавних зелених површина, на
степеништима, стазама, потпорним зидовима, дечијим игралиштима, површинама дуж саобраћајница и
разделних трака, на уличним дрворедима, санитарним објектима и др, и реализације комуналних радова
поводом одржавања манифестација под покровитељством Града, градских општина и комуналног
предузећа. У 2019. години планиран je већи обим посла на уређењу јавних зелених површина, на
поправкама и санацијама и непредвиђеним радовима на оштећеним и деградираним површинама.
Предвиђен је наставак радова на уређењу јавних зелених површина на свим 10 градских општина, које
дужи низ година нису биле уређиване и обнова дечијих игралишта у стамбеним насељима. ЈП
„Србијашуме” – ШГ „Београд” – праћење реализације радова на редовном одржавању и уређењу
излетничких шума Београда и то: шуме Авала, Миљаковац, Кошутњак и Ада Циганлија, у циљу одржавања
комуналног реда у обиму и интезитету којим би се обезбедио оптимални ниво коришћења површина ове
четири излетничке шуме које грађани највише и најчешће користе и којима је дат приоритет из наведених
разлога. Програмом је предвиђено одржавање чистоће на најпосећенијим локацијама, кошење траве,
уклањање опалог лишћа, одржавање украсних засада, живе ограде и сезонског цвећа, неопходне
интервенције на високом растињу, уништавање непожељне и самоникле вегетације на уређеним деловима,
одржавање хигијене и чишћење јавних санитарних објеката и простора око јавних чесми, чишћење и
одржавање ригола и пропуста, одржавање постојеће рустик опреме и др.

II СЕКТОР ЗА СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Сектор за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда, у 2019. години
наставља са неопходним активностима за реализацију дела II ФАЗЕ и III ФАЗЕ Програма за спровођење
мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина на територији града Београда,
утврђених за културна добра, који је усвојила Скупштина града Београда.
Такође се планира доношење IV ФАЗЕ Програма за спровођење мера техничке заштите на објектима
утврђеним за културна добра и објектима у оквиру просторних културно-историјских целина од стране
Скупштине града, а на основу Решења Министарства културе и информисања о додели старатељства за
спровођење мера техничке заштите на објектима у оквиру просторних културно-историјских целина,
предложених од стране Завода за заштиту споменика културе града Београда. Накоп доношења Програма
предузеће се неопходне активности за покретање поступака јавних набавки радова за спровођење мера
техничке заштите.
Имајући у виду да је донет Закона о становању и одржавању зграда као потребна подзаконска акта, у
2019. години Сектор за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда планира
активности у вези са одржавањем стамбених зграда у циљу подизање свести и едукације јавности о
законској регулативи и обавезама које се односе на одржавање, организацију и управљање стамбеним
зградама.
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Сектор за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда ће у 2019. години
наставити сарадњу са представницима ЈП „Градско стамбено“ у циљу превазилажења проблема на
одржавању стамбених зграда и по потреби организовати састанке са представницима Стамбених заједница
и представника ЈП „Градско стамбено“, као и остварити сарадњу са представницима ЈКП „Инфостан
технологије“ и Комуналног предузећа АД „Димничар“ у циљу прaћења и утврђивања стaња у oблaстимa из
дeлoкругa, односно прoучaвању пoслeдица утврђeнoг стaњa.
Секретаријат за комуналне и стамбене послове - Сектор за стамбене и комуналне послове у области
одржавања стамбених зграда ће се у 2019. години, у складу са чл. 111. став 5. Закона о државном премеру и
катастру („Службени гласник РС“ бр. 96/15), бавити означавањем назива улица и тргова на територији
града Београда. Планира се постављање око 3500 табли. Такође ће, у складу са чл. 111. став 4. Закона о
државном премеру и катастру, у 2019. години обезбедити финансијска средства и закључити уговор са
Републичким геодетским заводом за означавање зграда постављање 2000 табли са кућним бројевима на
територији града Београда, у случају пренумерације кућних бројева.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града
Београда“, бр. 119/18), донетој на седници Скупштине града Београда дана 21. децембра 2018. године,
Секретаријату за комуналне и стамбене послове додељено је у надлежност обезбеђивање услова за
уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса „Београдска тврђава“ и парка Калемегдан. Такође,
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање
делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд („Службени лист града
Београда“, бр. 119/18), донетој на истој седници Скупштине града Београда, извршено је усклађивање
оснивачког акта Предузећа, у смислу да исто постаје вршилац комуналне делатности од локалног значаја на
територији града Београда.
Сектор за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда ће у 2019. години
обезбедити финансијска средства за реализацију текућих и капиталних субвенција ЈП „Београдска тврђава“
за обављање комуналне делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту
Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као споменика културе који је проглашен за
непокретно културно добро од изузетног значаја прве категорије, те у складу са одредбама Закона о
културним добрима ЈП „Београдска тврђава“ има својство сопственика и самим тим стечену обавезу да
чува и одржава културно добро и да обезбеђује доступност културног добра јавности.
У 2019. години, Сектор за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда ће
наставити са поступањем по дописима странака упућених Кабинету Градоначелника, Секретаријату, преко
писарнице или електронским путем, упита преко Канцеларије за брзе одговоре привреди, а које се односе
на проблеме из комуналне и стамбене области и учествовати на припреми финансијских планова, месечних
и кварталних извештаја и образложења за сектор финансија.
Сектор за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда ће у 2019. години
наставити активности и сарадњу са Градским јавним правобранилаштвом на судским поступцима који су у
току.

III СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВОДА
У оквиру Сектора образовани су: Одељење за праћење и развој комуналног уређења вода и Одељење
за зоохигијену
У Одељењу за праћење и развој комуналног уређења вода у току 2019. године планиране су
следеће активности:
1. Реализација редовних програма:
Закључење и реализација уговора са ЈКП „Београдски водовод и канализација“ о финансирању
послова према Програму редовног одржавања објеката Београдског система кишне канализације за 2018.
годину. Програм је донет од стране Градоначелника града Београда 27.12.2018. године. У плану је 83486
чишћењa сливника и сливничких веза (којих има 35706), замена 250 комада сливничких решетки, замена
200 комада тешких и лаких поклопаца, појачан интензитет чишћења приликом великог интензитета
падавина и наглог отапања снега и леда на критичним тачкама, чипћење ручним путем, са пратећом
механизацијом кишне канализације моста преко Аде Циганлије и Пупиновог моста и сл.
Закључење и реализација уговора са ЈКП „Београдски водовод и канализација“ о финансирању
послова према донетом Програму одржавања 191 јавнe чесмe и 41 градске фонтане. Програм је донет од
стране Градоначелника града Београда 27.12.2018. године. Поред редовног чишћења и прања објеката, као
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и замене делова, према Програму, у складу са захтевима и техничким условима врши се примопредаја
нових објеката у систем одржавања, постављају се нове чесме, санирају се постојеће чесме и фонтане, и др.
У плану је постављање нових чесама, припрема техничке документације и извођење радова на изградњи
више фонтана на територији Града.
Програм одржавања јавног купалишта на Ади Циганлији од 2015. године реализује се сопственим
капацитетима ЈП „Ада Циганлија“, при чему ће Секретаријат као ресорно надлежан пратити реализацију
активности у функцији одржавања јавног купалишта Ада Циганлија.
2. Реализација инвестиционих програма:
У плану је израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне
водоводне и канализационе мреже.
У плану је реконструкција водоводне мреже у Улици браће Јерковић, извођење радова на одвођењу
кишних вода и отклањању дефеката у улицама Симина, Страхињића бана и Емилијана Јоксимовића,
реконструкција канализационе мреже у Улици Петра Зрињског, реконструкција водоводне и канализационе
мреже у Скадарској улици, реконструкција водоводне и канализационе мреже на Топличином венцу, где ће
извођач бити ЈКП „Београдски водовод и канализација“, у складу са чланом 7а. став 1. тачка 1. Закона о
јавним набавкама.
У плану је реконструкција фекалне канализационе мреже у делу улице XI Крајишке дивизије и
Пролетерске и санација и адаптација/реконстрикција водоводне мреже у улици Шафарикова. Наведене
јавне набавке биће спроведене у сарадњи са ЈКП „Београдски водовод и канализација“, применом члана 50.
Закона о јавним набавкама.
У плану је израда пројектне документације за 5 фонтана (изградња нових објеката), где ће јавна
набавка бити спроведена у сарадњи са ЈКП „Београдски водовод и канализација“, применом члана 50.
Закона о јавним набавкама.
У плану је измештање - проширење и адаптација улазне рампе на Ади Циганлији, где ће јавна
набавка бити спроведена у сарадњи са ЈП „Ада Циганлија“, применом члана 50. Закона о јавним набавкама.
Учешће и подршка у реализацији развојних пројеката ЈКП „Београдски водовод и канализација“, као
и ЈКП „Ада Циганлија“.
3. Остали послови
Свакодневни контакт са странкама – решавање предлога, захтева и молби грађана, правних лица или
других институција, у вези са изградњом или реконструкцијом водоводне или канализационе мреже и
припадајућих објеката или појединачних прикључака, за постављање или санирање постојећих чесама и
фонтана на територији Града, у вези са Адом Циганлијом, примопредајом објеката водовода и канализације
и остало. Учешће у припреми материјала из области комуналног уређења вода за доношење одговарајућих
аката од стране извршних органа града Београда.
Предмети који се обрађују у овом Сектору су вануправни предмети.
У Одељењу за зоохигијену у току 2019. године планиране су следеће активности:
ЈКП „Ветерина Београд“
Активирање уговора са ЈКП „Ветерина Београд“ за финансирање послова из Програма делатности
зоохигијене за 2019. годину, који се финансирају из буџета града Београда, који су везани за обављање
послова делатности зоохигијене, односно хватање и збрињавање невласничких животиња на територији
града Београда, а у циљу решавања проблема са невласничким псима и мачкама натериторији града, као и
сакупљање животињских лешева са јавних површина града и њихов транспорт до погона за сакупљање и
обраду.
Надзор над радом ЈКП „Ветерина Београд“
Надзор над радом ЈКП Ветерина Београд у реализацији уговором дефинисаних услуга из Програма
делатности зоохигијене за 2019. годину и утрошка буџетских средстава, као и контрола рада градских
прихватилишта за псе.
Комуникација са грађанима
Обављање послова везаних за накнаду штете по правноснажним и извршним пресудама и
административно-техничких послова везаних за рад „Комисије за процену основаности захтева грађана за
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накнаду нематеријалне штете нанесене од стране невласничких паса“, односно закључивање уговора о
вансудским поравнањима.
Писмена и усмена комуникација са грађанима везана за делокруг рада из надлежности Одељења
Учешће у припреми и изради аката града Београда везаних за делокруг рада из надлежности
Одељења.
 Учешће у припреми предлога за измену законске регулативе којом је регулисано вршење послова из
надлежности Одељења.
 Сарадња са Невладиним организацијама за заштиту животиња, у циљу решавања проблема са
невласничким псима и мачкама на територији града Београда и промовисања одговорног
власништва и ненапуштања кућних љубимаца.


IV СЕКТОР ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБАЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У току 2019. године планиране су следеће активности:
1. Реализација Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину
Закључење и реализација уговора о финансирању послова према Програму уређивања и доделе
грађевинског земљишта за 2019. годину (удаљем тексту Програм). Програм је донет од стране
Градоначелника града Београда и објављен у Службеном листу града Београда број 122/18. Програм
обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији Града, улагања у припрему и изградњу објеката
од посебног стратешког интереса за развој града, као и друга улагања. Програм се заснива на решењима и
условима садржаним у законима, одлукама и прописима којима се уређују односи у области земљишне
политике и грађења. Садржином и начином доношења Програма обезбеђује се да радови на уређивању
грађевинског земљишта у току године буду усклађени са реалним потребама и могућностима просторног
развоја и омогућава се: 1. остваривање захтева за рационално коришћење грађевинског земљишта и
успостављање оптималног односа улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета објеката које она
опслужује 2. висок степен ефикасности у рационализацији планираних радова кроз усклађивање динамике
и других услова изградње 3. утврђивање извора финансирања предвиђених радова 4. благовремено
предузимање свих организационих, правних и других мера које су потребне за ефикасно извршавање
планираних радова. Програм садржи преглед свих радова са планираним активностима и финансијским
средствима на припремању и опремању грађевинског земљишта на подручју Београда, са пројекцијом за
наредне две године, а који су у надлежности ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Београда“.
 Наставиће се реализација уговора на основу којих је Град Београд измиривао директно
повериоцима почевши од 01.07.2017. године, а на основу претходно закључених тројних уговора по
којима је Град Београд наставио да врши плаћања насталих обавеза из основних уговора
закључених до 30.06.2017. године али ће се приступити закључењу нових уговора за потребе
реализације Програма за 2019. годину.
 Наставиће се реализација уговора за измирење Обавезе Града Београда које су настале у
поступцима решавања имовинско-правних односа на реализацији Програма уређивања и доделе
грађевинског земљишта за 2017. годину и за 2018. годину, али ће се приступити закључењу и нових
уговора за потребе реализације Програма за 2019. годину.
 Спровођење поступака јавних набавки заједно са ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда“, закључење уговора и праћење реализације уговора за потребе реализације
Програма за 2019. годину на територији 17 градских општина, као и решавање имовинско-правних
односа и изградња комуналне инфраструктуре, односно припремање и опремање градског
грађевинског земљишта на територији Градске општине Лазаревац, дела локације „Кусадак“ у МЗ
Шопић.
2. Програм коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину
Закључење и реализација уговора са ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“ о
финансирању послова према донетом Програму коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за
2019. годину. Програм ће бити донет по прибављању решења од стране Градског већа града Београда.
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3. Програм специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019.
годину
Закључење и реализација уговора са ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“ о
финансирању послова према донетом Програму специјализованих и стручних услуга у обављању
комуналне делатности у 2019. години. Програм ће бити донет по прибављању решења од стране Градског
већа града Београда.
4. Програм изградње вртића за 2019. годину
Спровођење поступака јавних набавки заједно са ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Београда“, закључење уговора и праћење реализације уговора за потребе реализације Програма изградње
вртића за 2019. и 2020. годину. Програмом је планирано да се обухвати изградња 15 објеката. Програм
припрема надлежна организациона јединица, а доноси га Градоначелник града Београда.
5. Изградња недостајуће комуналне инфраструктуре средствима правних и физичких лица и
средствима донатора у 2019. години
Секретаријат ће закључивати уговоре са финансијерима и са ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште
и изградњу Београда“ о финансирању послова у вези са изградњом недостајуће инфраструктуре,
измиривању обавезе плаћања ПДВ на услуге из области грађевинарства и праћење реализације уговора
заједно са јавним предузећем, као и са финансијером за изградњу комуналне инфраструктуре на територији
коју обухвата пројекат „Београд на води“.
Остали послови
Свакодневни контакт са представницима јавног предузећа на пословима праћења реализације
закључених уговора, решавање предлога, захтева и молби јавног предузећа или других институција, а у
вези са реализацијом Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину. Учешће у
припреми материјала из области комуналног уређења грађевинског земљишта за доношење одговарајућих
аката од стране извршних органа града Београда.

V СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
У 2019. години Сектор за нормативне и правне послове планира следеће активности:
Усаглашавање и унапређење текста градских одлука којима се уређују комуналне делатности са
прописима који регулишу ову област, укључујући и иницијативе за њиховим изменама и допунама које
подносе јавна комунална предузећа, градске општине, као и заинтересовани грађани. Такође, планира се
припрема нових аката које прописује Закон о становању и одржавању стамбених зграда који је ступио на
снагу 01.01.2017. године. Планира се припрема Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о држању
домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда, као и Нацрта одлуке о начину
плаћања комуналних услуга на територији града Београда, по поднетим иницијативама за измену.
Обављаће се редовни послови Сектора у складу са надлежностима утврђеним новом Одлуком о
Градској управи града Београда и Правилником о организацији и систематизацији радних места Градској
Управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску
инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе бр. 110-680/17-ГВ од
11.05.2017. године, бр. 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. године, бр. 110-107/18-ГВ од 02.02.2018. године, бр.
110-314/18-ГВ од 25.04.2018. године, 110-626/18-ГВ од 27.06.2018. године, 110-739/18-ГВ од 04.10.2018.
године 110-1193/18-ГВ од 07.12.2018. а који обухватају: у области радних односа: израда решења о правима
запослених из радног односа; учешће у припреми Плана јавних набавки Секретаријата и сачињавање
кварталних извештаја о извршењу закључених уговора у апликативном софтверу УЈН; учешће у
поступцима јавних набавки и друге активности у вези спровођења јавних набавки – учешће у припреми
конкурсне документације за планиране јавне набавке, учешће у покренутим јавним набавкама као чланови
комисије; израда модела и предлога уговора, као и израда коначних уговора по Закључцима
Градоначелника града Београда; поступање код подношења захтева за заштиту права; давања мишљења о
примени прописа из комуналне и стамбене области; давање одговора на представке и питања грађана и
дописе других организационих јединица Градске управе; учешће у раду Комисија у складу са потребама;
припрема аката за Скупштину града, којима се остварују права оснивача и која се у циљу заштите општих
интереса доносе у складу са Законом о јавним предузећима; учешће у припреми аката и организовање
Седница за потребе Савета за комунално-стамбене делатности и грађевинско земљиште.
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Обављање активности и припрема аката из оквира надлежности секретаријата које се односе на
коришћење непокретности (мрежа) у јавној својини града у сврху обављања комуналних делатности од
стране јавних комуналних предузећа за која је надлежан Секретаријат за комуналне и стамбене послове.

VI СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за економско финансијске послове
У оквиру Одељења за економско финансијске послове за потребе Секретаријата за комуналне и
стамбене послове реализоваће се активности на праћењу финансијског плана прихода и расхода
Секретаријата за комуналне и стамбене послове за 2019. годину, у складу са донетом Одлуком о буџету
града Београда за 2019. годину. Израда извештаја о извршењу финансијског плана за период на кварталном
нивоу за 2019. годину. Месечна припрема предлога плана квота, усклађивање плана квоте са одобреним
лимитом за текуће месеце, израда решења о распореду средстава и захтева за плаћање по свим закљученим
уговорима и испостављеним фактурама, као и достављеној и прегледаној документацији, уз контролисање
наменског коришћења финансијских средстава. Свакодневно, у циљу праћења извршења квота, израда
извештаја (интерних табела) о обавезама које чекају на плаћање, одређивање приоритета за квоте и праћење
средстaва која се исплаћују месечно по квотама.
Свакодневно учешће Сектора у раду других сектора из домена економско-финансијских питања и
сарадња са Секретаријатом за финансије и надлежним службама јавних комуналних и јавних предузећа у
вези са текућим питањима.
1. Рад у модулима и трансакцијама који се односе на програмски буџет, одобравање уговора у САП-у,
унос и рад са ПСП елементима, праћење и измена параметара програмских и пројектних активности у
оквиру система SAP. Преузимање података из ЦРФ апликације непоходних за измирење рачуна и
ситуација, oтварање шифре објеката за програмску активност 1101-0003, oтварање шифре добављача за
правна и физичка лица, израда наредби за књижење. Рад у десетинама трансакција у САП-у, у циљу уноса
података, израде, провере, извештавања, предлога и извршења финансијског плана и одобрених квота.
Достављање Секретаријату за финасије:
1. Података у вези прихода и примања овог Секретаријата на кварталном нивоу
2. Oбразаца завршног рачуна за 2019. годину.
3. Измена финансијског плана овог Секретаријата до 10 %
4. Отварање позиција финансијског плана
5. Измена месечне квоте
6. Додатна квота за текући месец
7. Захтеви за одобрење средстава из текуће буџетске резерве
8. Припрема и предлог ребаланса буџета
9. Банкарске гаранције, менице, полисе осигурања – примање, провера и достављање

в.д. Заменика начелника Градске
управе – секретара Секретаријата за
комуналне и стамбене послове
Никола Ковачевић, дипл. правник
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
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ОПШТE ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕКРЕТАРИЈАТУ
Обављање послова у оквиру Секретаријата за имовинске и правне послове спроводи се у посебним
организационим јединицама, и то:
I Сектор за управљање непокретностима у јавној својини града Београдa,
II Сектор за управљање пословним простором,
III Сектор за инвестиционо одржавање пословног простора,
IV Сектор за грађевинско земљиште,
V Сектор за електронску документацију, правне, опште и финансијске послове.
I СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Одељење за располагање и управљање непокретностима у јавној својини града Београда,
2. Одељење за становање,
3. Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине на непокретностима града Београда,
4. Одељење за одржавање непокретности града Београда и контролу коришћења и управљања
непокретностима,
5. Одељење за располагање и управљање непокретностима од посебног значаја за град Београд.
II СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
1. Одељење за закуп и правне послове.
III СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
1. Одељење за инвестиционо одржавање пословног простора.
IV СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
1. Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине грађевинског земљишта и утврђивање
престанка права коришћења грађевинског земљишта.
2. Одељење за послове располагања грађевинским земљиштем у јавној својини града Београда.
3. Одељење за утврђивање права на грађевинском земљишту у јавној својини града Београда.
V СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ПРАВНЕ, ОПШТЕ И ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
1. Одељење за географски информациони систем, електронску документацију, правне и опште
послове.
2. Одељење за економске и финансијске послове.
Укупан број систематизованих радних места: 185.
Број попуњених радних места је 103 (102 запослена у радном односу на неодређено време, 1
запослени у радном односу на одређено време - приправнички стаж). Попуна износи 55,67%.
По основу уговора о привременим и повременим пословима у 2018. години, ангажовано је 20
извршилаца (ВСС 16; ССС 4).
Статистички преглед запослених по стручној спреми:
Школска спрема

На неодређено или
одређено

Укупно

Уговор о привременим и
повр. пословима

Висока школска спрема

80

66

14

Виша школска спрема

10

9

1

Средња школска спрема

33

28

5

123

103

20

СВЕГА
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Флуктуација кадра у извештајном периоду је следећа:
У 2018. години у Секретаријат је распоређено 19 службеника, и то: 11 запослених примљено је путем
јавног конкурса, 4 запослена су премештена из других Секретаријата и 4 запослена су преузети од другог
послодавца. Квалификациона структура: ВСС 17; ВШС 1 и ССС 1.
Из Секретаријата у 2018. години отишло је 18 запослених, и то: смрт – 1; престанак рада на положају
– 1; престанак радног односа по сили закона – 3; старосна пензија – 1; мировање радног односа – 1;
споразумом о престанку радног односа – 4; преузимањем – 2 и премештајем у друге Секретаријате– 5.
Квалификациона структура: ВСС 17 и ССС 1.

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
1. ЗАПОСЛЕНИ
1.1. Укупно је систематизовано 59 радних места.
1.2. Попуњено је 38 радних места, односно 64,40%.
1.3. Ангажовано је 12 извршилаца по основу уговора о привременим и повременим пословима.
1.4. Квалификациона структура запослених: ВСС 25; ВШС 2; ССС 11.
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
Одељење за располагање и управљање непокретностима у јавној својини града Београда
1. ЗАПОСЛЕНИ
1.1. Укупно је систематизовано 9 радних места.
1.2. Попуњено је 5 радних места.
1.3. Ангажовано је 2 извршиоца по основу уговора о привременим и повременим пословима.
1.4. Сви запослени имају високо образовање.
2. ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
У оквиру надлежности овог одељења спровођене су следеће активности у 2018. години:



2.1. Прибављање непокретности у јавну својину града Београда:
изградњом непокретности: 78,
разменом непокретности: 5.





2.2. Отуђење непокретности:
отуђење непокретности у поступку јавног надметања / прикупљањем писмених понуда: 11,
отуђење непокретности непосредном погодбом: 5,
отуђење непокретности преносом права јавне својине на Републику Србију: 137.

2.3. Сагласности:
 сагласности носиоцима права коришћења за закуп објеката које користе, односно за промену
намене објеката: 10,
 сагласности корисницима и носиоцима права коришћења, за адаптацију, санацију и реконструкцију
непокретности у јавној својини града: 49,
 утврђивање сусвојине: 1.




2.4. Остало:
поступање по захтевима Агенције за реституцију: 88,
изјашњење по захтевима Градског правобранилаштва града: 189,
послови који се односе на попис и евиденцију ствари на којима је Република стекла право својине
по чл. 154. Закона о стечају: 3.
2.5. Послови у оквиру пројекта „Београд на води”: 8.
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3. СВИ ПРИКАЗАНИ ПОСЛОВИ СУ ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
4. ПРОМЕНА У ДЕЛОКРУГУ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Није било промена у делокругу рада у извештајном периоду.
5. ПРАВНИ ОСНОВ
Прописи на основу којих је успостављена надлежност за поступање су:
Прописи на основу којих је успостављена надлежност за поступање су:
5.1. Закон о јавној својини,
5.2. Одлука о начину посупања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно
на којима град Београд има посебна својинска овлашћења,
5.3. Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда,
6. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
Табеларни приказ укупног броја пренетих, примљених, решених и предмета у раду у 2017. години:
Класификациона
ознака

Пренети предмети Примљени у току
Укупан број
из 2017.
2018.
предмета у 2018.

Решени у 2018.

Предмети који су
тренутно у раду

08-463

2053

1034

3087

943

2144

01-07

250

140

390

185

205

УКУПНО

2303

1174

3477

1128

2349

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
Одељење за становање
1. ЗАПОСЛЕНИ
1.1. Укупно је систематизовано 12 радних места.
1.2. Попуњено је 10 радних места.
1.3. Ангажовано је 4 извршиоца по основу уговора о привременим и повременим пословима.
1.4. Квалификациона структура запослених: ВСС 7; ВШС 1; ССС 2.
2. ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
2.1. Пренос станарског права. Поступак се састојио од прибављање документације о имовинско
правном статусу стана, провере о могућем спору у вези са коришћењем стана, прибављање документације
од подносиоца захтева и Акт сагласности који даје Секретар Секретаријата за имовинске и правне послове.
2.2. Откуп станова. Поступак се састоји од прибављање документације о имовинско правном статусу
стана, провере о могућем спору у вези са коришћењем стана, прибављања документа да стан није у
поступку реституције, теренска провере у вези са коришћењем стана, прибављање документације од
подносиоца захтева, израде обрачуна откупе цене стана, организовање овере уговора код јавног бележника.
Уговор о откупу закључује Секретар Секретаријата за имовинске и правне послове.
2.3. Анекси уговора о откупу станова. Поступак се састоји од прибављање документације за израду
анекса уговора, организовање овере Анекса уговора код јавног бележника. Анекс уговора закључује
Секретар Секретаријата за имовинске и правне послове.
2.4. Сагласности за упис права својине на откупљеним становима. Поступак се састоји од
прибављање потврде - доказа да је уговорена цена исплаћена у целини. Акт сагласности даје Директор
Управе за имовинско правне послове.
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2.5. Сагласности за брисање хипотеке. Поступак се састоји прибављања документације о имовинско
правном статусу стана, прибављања потврде - доказа да је уговорена цена исплаћена у целини. Акт
сагласности даје Директор Управе за имовинско правне послове.
2.6. Захтеви за решавање стамбеног питања. Поступак се састоји од достављања обавештења
подносиоцу захтева о бзиром да постоји велики број поднетих захтева а нема законског основа за доделу
станова без расписаног Конкурса за доделу станова.
2.7. Процес расписивања конкурса за станове се састоји од припрема обрасца пријаве на конкурс,
припреме текста конкурса, организовање пријема пријава, уноса пријава у базу података, стручне обрада
пријава за Комисију за стамбена питања, припрема предлога ранг-листе, пријем приговора на предлог ранглисте, стручна обрада приговора, припрема нацрта решења по приговорима, припрема коначне ранг-листе,
припрема појединачних одлука о становима, припрема текста уговора и организација овере уговора,
организација и учешће у примопредаји станова, израда анекса по захтеву купаца односно закупаца,
праћење дуговања и покретање поступака код Правобранилаштва.
2.8. Процес обраде рачуна Инфостана за неусељене станове. Поступак се састоји од фотокопирање
рачуна, достављање документације Сектору за електронску документацију, правне, опште и финансијске
послове.
2.9. Послови који се односе на судске и управне поступке које води Градско јавно правобранилаштво
се састоје од провере имовинско правне документације, изјашњења на захтев Градског јавног
правобранилаштва.
2.10. Процес израде предлога финансијског плана се састоји од процене трошкова по започетим
пословима бившег Фонда за финансирање изградње станова солидарности.
2.11. Процес обраде захтева Правобранилаштва за плаћање такси се састоји од фотокопирања пресуда
и друге неоопходне документације за плаћање, достављање документације Сектору заелектронску
документацију, правне, опште и финансијске послове и обавештавање Правобранилаштву о извршеној
уплати.
2.12. Процес припремања документације за утужење или пријаву стечаја за уговоре бившег Фонда за
финансирање изградње станова солидарности се састоји од праћење огласа у Сл. Гласнику о отварању
стечаја, копирања уговора, израде обрачунских листа о стању дуга, достављања документације
Правобранилаштву за пријављивање стечаја или утужење.
2.13. Процес праћења уплата по уговорима бившег Фонда за финансирање изградње станова
солидарности се састоји од обавештење Правобранилаштву о примљеној уплати.
2.14. Процес издавања потврда за исплаћене станове солидарности. Са састоји о д подношења захтев
корисника за издавање потврде, израде потврде о исплаћености стана, достављања потврде Кориснику.
2.15. Процес издавања фотокопије уговора бившег Фонда за финансирање изградње станова
солидарности се састоји од подношења захтева корисника за добијање фотокопије уговора, фотокопирање
уговoра, достављање уговора Кориснику
Доношењем новог Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ бр. 104/2016) град
Београд је добио изворни посао решавања пресељења закупаца на неодређено време у становима у својини
грађана, задужбина и фондација. Овај посао је у надлежности Одељења и у складу са Законом се води по
правилима управног поступка.
3. СВИ ПРИКАЗАНИ ПОСЛОВИ СУ ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
4. ПРОМЕНА У ДЕЛОКРУГУ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Није било промена у делокругу рада у извештајном периоду.
5. ПРАВНИ ОСНОВ
Прописи на основу којих је успостављена надлежност за поступање су:
5.1. Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ бр. 104/2016) и
5.2. Одлука о градској управи града Београда
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6. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није било иницирања покретања поступка за заштиту од злостављања (на
раду) обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање тог поступка.
У извештајном периоду није било покретања поступка узбуњивања, као ни поднетих захтева за
приступ информацијама од јавног значаја.
У току извештајног периода обрађен је следећи број предмета:
Класификациона
ознака

Број захтева

Број донетих аката

360.2

937

66

Број потврђених аката Број поништених аката
12

2

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине на непокретностима града Београда
1. ЗАПОСЛЕНИ
1.1. Укупно је систематизовано 12 радних места.
1.2. Попуњено је 6 радних места.
1.3. Ангажовано је 5 извршилаца по основу уговора о привременим и повременим пословима;
1.4. Квалификациона структура запослених: ВСС 4, ВШС 1, ССС 1.
2. ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ







2.1. Упис права јавне својине у корист града Београда
Прибављање листова непокретности;
Прибављање грађевинских исправа и других исправа потребних за упис права јавне својине;
Провера решења о упису у катастар непокретности;
Упућивање предлога ГЈП за улагање жалбе-Попуњавање НЕП обрасца;
Захтев Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије за потврде;
Захтев Републичком геодетском заводу- Служби за катастар непокретности за упис права јавне
својине.

2.2. Озакоњење објеката града Београда
 Прибављање геодетског снимка објекта;
 Прибављање извештаја о затеченом стању објеката и елабората геодетских радова;
 Прикупљање имовинске документације за легализацију објекта односно озакоњење











2.3. Евидентирање непокретности
Унос података из Листа непокретности;
Захтев ЈП за стамбене услуге;
Унос података о закупу/откупу стана;
Унос података из Решења о располагању непокретности;
Унос података из Решења о упису права јавне својине;
Унос података из Уговора о располагању непокретности;
Унос потврда Републичке дирекције за имовину Републике Србије;
Унос предмета легализације;
Унос података из Решења о реституцији;
Захтев Одељењу за упис јавне својине на непокретностима у јавној својини.






2.4. Процена вредности непокретности
Захтев Одељењу за контролу коришћења непокретности;
Захтев РГЗ за копију плана кат. парцеле;
Захтев ресорном Секретаријату/Кориснику/Општини/Архиву Града, за урбанистичку документацију;
Захтев Управи јавних прихода града Београда за процену вредности непокретности.
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2.5. Формирање досијеа
 Формирање нових досијеа непокретности у јавној својини Града Београда;
 Пречишћавање старих досијеа;
 Евиденција бројева досијеа по основу адресе непокретности, односно локације непокретности, и по
основу намене коришћења.
3. ПОСЕБНО СЕ ПРИКАЗУЈУ ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ И ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
4. ПРОМЕНА У ДЕЛОКРУГУ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Није било промена у делокругу рада у извештајном периоду.
5. ПРАВНИ ОСНОВ
Прописи на основу којих је успостављена надлежност за поступање су:
5.1. Закон о јавној својини,
5.2. Закон о државном премеру и катастру,
5.3. Закон о планирању и изградњи и
5.4. Закон о враћању одузете имовине и обештећењу.
6. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није било иницирања покретања поступка за заштиту од злостављања (на
раду) обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање тог поступка.
У извештајном периоду није било покретања поступка узбуњивања, као ни поднетих захтева за
приступ информацијама од јавног значаја.
Табеларни приказ укупног броја пренетих, примљених, решених и предмета у раду у 2017. години:
Класификација

Пренети предмети из
ранијих година

Примљени у
2018.

Укупан број
предмета

Решени у 2018.

Предмети у раду

714 и 714.1

3530

212

3692

190

3502







У току 2018. године спроведене су следеће активности:
уписана јавна својина Града – 254;
урађени захтеви за издавање потврде Републичке дирекције за имовину – 43;
поднети Захтеви за упис Републичком геодетском заводу – 202;
поднети захтеви за потврде Агенцији за реституцију-70;
захтеви за легализацију – 5805.

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
Одељење за одржавање непокретности града Београда и контролу коришћења и управљања
непокретностима
1. ЗАПОСЛЕНИ
1.1. Укупно је систематизовано 15 радних места.
1.2. Попуњено је 9 радних места.
1.3. Ангажован је 1извршилац по основу уговора о привременим и повременим пословима;
1.4. Квалификациона структура запослених: ВСС 3; ССС 6.
2. ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
2.1. Контрола коришћења непокретности
 Теренска провера коришћења непокретности;
 Идентификација објеката на терену и упоређивање са копијом плана;
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Израда извештаја са редовне теренске провере и по захтевима других организационих јединица;
По потреби покретање поступка исељења;
Прикупљање доказа ради покретања поступка и комуникација са ГЈП;
Обезбеђивање техничке подршке за исељење и присуствовање исељењу;
Печаћење стана;
Излазак на терен ради стварања услова за процену вредности непокретности у јавној својини града
Београда.
2.2. Контрола управљања непокретностима
Теренска провера законитог коришћења непокретности од стране корисника;
Идентификација објеката на терену и упоређивање са копијом плана;
Израда извештаја са редовне теренске провере и по захтевима других организационих јединица;
Излазак на терен ради стварања услова за процену вредности непокретности у јавној својини града
Београда.
2.3. Обрада рачуна за станове
Обрада рачуна Инфостана;
Давање налога за плаћање рачуна.

2.4. Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се
Закон о јавним набавкама (ЗЈН) не примењује
 Пријем предлога потреба/измена и допуна потреба од унутрашњих целина;
 Провера и израда предлога потреба/измене и допуне потреба секретаријата;
 У случају препорука СЦЈНКН, упућивање истих крајњим корисницима односно унутрашњим
целинама ради поступања;
 Пријем инструкције СЦЈНКН о начину припреме годишњег плана јавних набавки и списка набавки
на које се ЗЈН оне примењује и прослеђивање унутрашњим целинама;
 Обједињавање достављених података у предлог годишњег плана јавних набавки/измена и допуна
плана и списка набавки на које се ЗЈН не примењује;
 Доношење Годишњег плана јавних набавки/измена и допуна плана и списка набавки на које се ЗЈН
не примењује.













2.5. Спровођење поступака јавних набавки
Пријем и припрема захтева за покретање поступка јавне набавке и указивање на евентуалне
недостатаке;
Израда претходног обавештења о намери спровођења поступка ЈН и објављивање на порталу УЈН,
порталу ГУГБ и достављање Служби за информисање за објављивање на интернет страници града
Београда;
Достављање захтева СЦЈНКН ради добијања мишљења од УЈН о основаности примене
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, са потребним доказима;
Израда дописа СЦЈНКН за именовање члана/аменика члана комисије за јавну набавку (у даљем
тексту: Комисија) који је Службеник за јавне набавке (у зависности од процењене вредности ЈН);
Израда дописа другој организационој јединици за именовање члана односно заменика члана
Комисије, који поседује стручна знања о предмету јавне набавке (у случају потребе);
Израда предлога одлуке о покретању поступка јавне набавке, предлога решења о образовању
комисије за јавну набавку и предлога закључака о давању сагласности Градоначелника града
Београда и достављање СЦЈНКН, Секретаријату за финансије и Служби за скупштинске послове и
прописе (уз поступање по евентуалним примедбама);
Доношење одлуке о покретању поступка јавне набавке, решења о образовању комисије за јавну
набавку и израда и потписивање изјаве о непостојању сукоба интереса, уз достављање члановима
комисије и заменицима чланова комисије, руководиоцу унутрашње целине из чијег делокруга рада
је предметна јавна набавка;
Достављање одлуке о покретању поступка СЦЈНКН и Секретаријату за финансије;
Израда предлога позива за подношење понуда, предлога конкурсне документације и изјаве о
сагласности чланова комисије за јавну набавку са садржином конкурсне документације (КД);
Достављање предлога позива за подношење понуда и предлога КД, (са изјавом о непостојању
сукоба интереса) СЦЈНКН ради прибављања позитивних мишљења и поступање по евентуалним
промедбама;
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Достављање модела уговора Градском правобранилаштву града Београда на сагласност и
поступање по евентуалним примедбама (у случају примедби потребно је поново прибавити
мишљење СЦЈНКН);
Објављивање позива за подношење понуда и КД на порталу УЈН, порталу ГУГБ и и достављање
Служби за информисање за објављивање на интернет страници града Београда;
Израда и објављивање евентуалних додатних информација или појашњења, у вези са припремањем
понуде понуђача, на порталу УЈН, порталу ГУГБ и интернет страници града Београда;
Евентуална измена КД (уз добијање сагласности СЦЈНКН и Градског правобранилаштва града
Београда) и објављивање измењене КД на порталу УЈН, порталу ГУГБ и и достављање Служби за
информисање за објављивање на интернет страници града Београда;
Израда обавештења о датуму и времену отварања понуда и достављање обавештења Писарници;
Припрема обрасца записника о отварању понуда;
Отварање понуда за јавну набавку уз уручивање копије записника присутним представницима
понуђача односно достављање понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда;
Израда и достављање дописа понуђачима у вези рачунске грешке и/или додатног објашњења
(уколико постоји потреба);
Израда извештаја комисије о прегледу и стручној оцени понуда, предлога одлуке о додели
уговора/обустави поступка и предлога закључака о давању сагласности Градоначелника на предлог
одлуке и достављање СЦЈНКН, Секретаријату за финансије и Служби за скупштинске послове и
прописе (уз поступање по евентуалним примедбама);
По пријему закључака Градоначелника града Београда, израда одлуке о додели уговора/обустави
поступка јавне набавке, објављивање на порталу УЈН, порталу ГУГБ, интернет страници града
Београда и достављање СЦЈНКН, Секретаријату за финансије;
Припрема уговора у складу са изабраном понудом, а на основу модела уговора и достављање
Градском правобранилаштву града Београда, ради прибављања правног мишљења;
Закључење уговора о јавној набавци са изабраним понуђачем и достављање копије уговора
СЦЈНКН, Секретаријату за финансије и крајњем кориснику;
Објављивање обавештења о исходу поступка (закљученом уговору/обустави поступка) на порталу
УЈН, порталу ГУГБ и и достављање Служби за информисање за објављивање на интернет страници
града Београда;
У случају да је поднет захтев за заштиту права, уколико је исти по мишљењу наручиоца неоснован,
израда одговора на наводе из захтева и уз одговор достављање документације о спроведеном
поступку Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки;
Уколико је захтев основан израда решења о усвајању захтева;
У случају одлучивања из процесних разлога, израда закључка и достављање закључка подносиоцу
захтева и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки;
Израда обавештења понуђачима о поднетом захтеву и објављивање обавештења о поднетом
захтеву;
Обавештавање свих учесника у поступку јавне набавке о донетој одлуци Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки;
Поступање по решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки;
Доставља СЦЈНКН захтева за заштиту права ради евиденције СЦЈНКН, као и одговора на захтев за
заштиту права, односно решења о усвајању захтева, односно закључка.
2.6. Спровођење набавки на које се Зaкон о јавним набавкама (ЗЈН) не примењује
Припрема позива за подношење понуда и конкурсне документације (ако је процењена вредност
набавке изнад 5.000.000,00 динара, укључујући и 5.000.000,00 динара), осим у случају примене чл.
7. став 1. тачка 1. ЗЈН;
Достављање модела уговора Градском правобранилаштву града Београда на сагласност (уколико је
процењена вредност набавке изнад 5.000.000,00 динара, укључујући и 5.000.000,00 динара) и
поступање по евентуалним примедбама;
Упућивање Позива за подношење понуда на адресе најмање три понуђача, за која наручилац има
сазнања да су способна да изврше набавку, и објављивање (ако је процењена вредност набавке
изнад 5.000.000,00 динара, укључујући и 5.000.000,00 динара) Позива и Конкурсне документације
на интернет страници Градске управе града Београда;
Наручилац обавештава СЦЈНКН о понуђачима којима је упућен позив;
Пријем понуда преко писарнице и отварање понуда;
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Евентуално позивање понуђача, након отварања понуда, да допуне своје понуде тако да их учине
прихватљивим;
Преглед и оцена понуда;
Сачињавање Извештаја о стручној оцени понуда;
Уколико се након спровођења набавке закључује уговор, исти се пре закључења доставља Градском
правобранилаштву града Београда, ради прибављања правног мишљења;
Издавање Наруџбенице, односно закључење уговора.

2.7. Извршење уговора о јавној набавци
 Праћење извршења уговора о јавним набавкама који се реализују у погледу квалитета, квантитета и
провере рачуна за испоручена добра/извршене услуге/изведене радове.
3. СВИ ПРИКАЗАНИ ПОСЛОВИ СУ ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
4. ПРОМЕНЕ У ДЕЛОКРУГУ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Одељењу су придодати послови спровођења јавних набавки.
5. ПРАВНИ ОСНОВ
Прописи на основу којих је успостављена надлежност за поступање су:
5.1. Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15) и
5.2. Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС”, бр. 104/2016)
6. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није било иницирања покретања поступка за заштиту од злостављања (на
раду) обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање тог поступка.
У извештајном периоду није било покретања поступка узбуњивања, као ни поднетих захтева за
приступ информацијама од јавног значаја.
Табеларни приказ укупног броја пренетих, примљених, решених и предмета у раду у 2018. години:
Класификација

Пренети предмети из
2017.

Примљени у
2018.

Укупан број
предмета

Решени у 2018.

Предмети у раду

360

282

310

592

81

511

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
Одељење за располагање и управљање непокретностима од посебног значаја за град Београд
1. ЗАПОСЛЕНИ
1.1. Укупно је систематизовано 9 радних места.
1.2. Попуњено је 6 радних места.
1.3. Нема ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима;
1.4. Квалификациона структура запослених: ВСС 5; ССС 1.
2. ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
2.1. Располагање непокретнопстима - давање на коришћење
 У вези са располагањем непокретностима од значаја за град Београд, припремљен је комплетан
радни материјал за 16 решења којима Градоначелник града Београда даje на коришћење
непокретности у својини града Београда и на основу којих су закључени уговори о давању на
коришћење и за 2 решења којима се предлаже пренос својине са Републике Србије на Град Београд
на објектима 2 школе основног образовања.
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2.2. Прибављање/отуђење непокретности
 У вези са располагањем непокретностима од значаја за град Београд, припремљен је комплетан
радни материјал за 5 решења којим Градоначелник града Београда прибавља у јавну својину града
Београда непокретности путем изградње (област образовања 3, здравства 1 и социјале 1);
2.3. Давање сагласности за закуп
 У вези са располагањем непокретностима од значаја за град Београд, припремљен је комплетан
радни материјал за решења којима је дато 16 начелних сагласности за издавaње у закуп дела
непокретности које су дате на коришћење.
2.4. Давање сагласности за адаптацију/реконструкцију
 Дато је 88 сагласности за адаптацију и реконтрукцију непокретности у својини града Београда,
укупно 104;
2.5. Експропријација непокретности/административни пренос
 У 2018. години покренуто је 7 поступака експропријације непокретности, од чега је 5 правоснажно
окончано, 8 поступака из 2017. године је правоснажно окончано;
3. СВИ ПРИКАЗАНИ ПОСЛОВИ СУ ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
4. ПРОМЕНЕ У ДЕЛОКРУГУ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Није било промена у делокругу рада у извештајном периоду
5. ПРАВНИ ОСНОВ
Прописи на основу којих је успостављена надлежност за поступање су:
5.1. Закон о јавној својини;
5.2. Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавнох својини Града Београда односно
на којима Град Београд има посебна свијинска овлашћења;
5.3. Закон о експропријацији;
5.4. Закон о планирању и изградњи;
5.5. Закон о општем управном поступку;
5.6. Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања
грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води”;
5.7. Просторни план подручја посебне намене уређења дела приобаља Града Београда-подручје
приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“.
На иницијативу Сектора за управање непокретностима у јавној својини Града Београда,
Скупштина Града Београда је на седници одржаној 26. јуна 2018. године, донела Одлуку о допуни
одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на
којима Град Београд има посебна својинска овлашћења.
6. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није било иницирања покретања поступка за заштиту од злостављања (на
раду) обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање тог поступка.
У извештајном периоду није било покретања поступка узбуњивања, као ни поднетих захтева за
приступ информацијама од јавног значаја.
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Табеларни приказ укупног броја пренетих, примљених, решених и предмета у раду у 2017. години:
Пренети предмети
из 2017.

Класификациона ознака
04-463.3
04-465

Укупан број
предмета у
2018.

Решени
предмети у
2018.

Предмети који
су тренутно у
раду

126

234

360

181

179

23

9

32

13

19

3

3

3

5

32

37

20

17

154

248

432

217

215

01-031.1
01-07
УКУПНО

Примљени у току
2018.

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
1. ЗАПОСЛЕНИ
1.1. Укупно је систематизовано 31 радних места.
1.2. Попуњено је 20 радних места, односно 64,51%.
1.3. Ангажовано је 5 извршиоца по основу уговора о привременим и повременим пословима.
1.4. Квалификациона структура запослених: ВСС 12; ССС 8.
1.5. Квалификациона структура aангажованих лица: ВСС 4; ВШС 1.
1.4. Квалификациона структура запослених: ВСС 8; ССС 7.
2. ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ





2.1. Давање у закуп односно на коришћење пословног простора:
Спроведен је 1 (један) поступак јавног оглашавања пословног простора (07.04.2018.),
Показивање пословног простора заинтересованим лицима: 420,
Припрема документације, рад са странкама и сл,
Достава предлога решења Градоначелнику на одлучивање: 280.

2.2. Старање о закључивању уговора о закупу односно на коришћење:
 Припрема текста уговора и достава истог Градском јавном правобранилаштву на сагласност: 478.
2.3. Контрола коришћења пословног простора:
 Излазак на терен и сачињавање Записника о контроли пословних простора: 1519.
2.4. Фактурисање закупнине закупцима пословног простора:
 Месечно фактурисање рачуна закупцима и издавање преписа рачуна: око 4200 на месечном нивоу;
 Редовно ажурирање базе података.
2.5. Достављање података о закупцима:
 Припрема дописа за достављање података градским секретаријатима и јавним комуналним
предузећима.
2.6. Стручни и административни послови за потребе Комисије за пословни простор:
 Припрема и достава материјала за одлучивање по захтевима за доделу у закуп пословних простора и
осталим захтевима закупаца;
 Стручна и техничка помоћ у поступку спровођења јавног надметања;
 Сачињавање аката Комисије: 385.
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2.7. Покретање судских процеса:
 Припрема и достава документације Градском јавном правобранилаштву ради покретања поступака:
913.






2.8. Давање отказа уговора о закупу:
Припрема докумената о разлозима за давање отказа,
Израда текста отказа уговора;
Старање о исправном уручењу отказа;
Примопредаја пословног простора од закупаца којима је отказан уговор;
Присуствовање судским исељењима.

2.9. Евиденција пословног простора и закупаца:
 Дневно ажурирање података о закупцима и пословним просторима.
2.10. Примопредаја пословног простора
 Увођење закупаца у посед пословних простора и сачињавање записника;
 Преузимање пословних простора од закупаца који враћају пословни простор уз сачињавање
записника.
2.11. Послови у вези процеса реституције
 Припрема и достава документације Агенцији за реституцију, старим власницима и закупцима: 714
 Пријем странака.
3. СВИ ПРИКАЗАНИ ПОСЛОВИ СУ ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
4. ПРОМЕНЕ У ДЕЛОКРУГУ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Није било промена у делокругу рада у извештајном периоду
5. ПРАВНИ ОСНОВ
Сектор за управљање пословним простором у обављању изворних послова примењује следеће
прописе:
5.1. Закон о Јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18),
Статут Града Београда („Сл. Лист Града Београда“, бр. 39/08, 06/10, 23/13 и 17/16 – Одлука Уставног
суда);
5.2. Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступањаискоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018);
5.3. Одлука 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. 63/16 и 50/18);
5.4. Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац јавне својине Град
Београд односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења („Сл. лист Града Београда“, бр.
114/16, 67/17, 64/18 и 109/18);
5.5. Правилник о давању у закуп пословних простора и гаража на којима је носилац права коришћења
Град Београд („Сл. лист Града Београда“ бр. 5/05, 28/05, 20/09, 1/10 и 41/11);
5.6. Одлука о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права својине
град Београд, односно на коме град Београд има посебна својинска овлашћења („Сл. лист Града Београда“,
бр. 109/18“).
На иницијативу Сектора за управљање пословним простором, у 2018. години донети су следећи
акти:
 На седници Скупштине града Београда дана 30. новембра 2018. године, усвојена је Одлука о
регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине
град Београд, односно на ком град Београд има посебна својинска овлашћења, а која је
објављена у Службеном листу града Београда бр. 109/18 и
 на истој седници усвојена је Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за
пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд односно на ком град
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Београд има посебна својинска овлашћења, а која је објављена у Службеном листу града
Београда бр. 109/18.
6. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није покренут ниједан поступак за заштиту од злостављања на раду.
У извештајном периоду није било покретања поступка узбуњивања, као ни поднетих захтева за
приступ информацијама од јавног значаја.
Преглед броја предмета за период јануар – децембар 2018. године, у вези са управљањем пословним
просторима који су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска
овлашћења:
Класификациона
ознака

Р. Бр

Пренети
предмети из
2017.

Примљени
предмети у 2018.

Укупан број
предмета

Решени
предмети у
2018.

Предмети у
раду

1.

361

145

2604

2749

2320

429

2.

361-1

125

913

1038

870

168

3.

361-2

0

0

0

0

0

4.

361-3

0

6

6

4

2

5.

361-5

0

3

3

2

1

6.

031.1

0

4

4

4

0

7.

07

4

120

124

110

14

8.

401.1

0

230

230

230

0

380

4.474

4.854

УКУПНО

3.916

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
1. ЗАПОСЛЕНИ
1.1. Укупно је систематизовано 25 радних места.
1.2. Попуњено је 10 радних места, односно 40%.
1.3. Нема ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.
1.4. Квалификациона структура запослених: ВСС 6; ВШС 3; ССС 1.
СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Одељење за инвестиционо одржавање пословног простора
1. ЗАПОСЛЕНИ
1.1. Укупно је систематизовано 24 радних места.
1.2. Попуњено је 9 радних места.
1.3. Нема ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.
1.4. Квалификациона структура запослених: ВСС 5; ВШС 3; ССС 1.
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2. ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
2.1. Одржавање пословних објеката
 Основно одржавање пословних објеката се обављало кроз Уговор за радове на Хитним
интервенцијама и инвестиционом одржавању у пословним зградама у ул. Масарикова бр. 5,
Теразије бр. 3, Устаничка бр. 64 и Македонска бр. 22.
 Наведени радови су извођени на основу издатих радних налога, током извођења су праћени,
обављена је контрола у току извођења радова, а затим контрола и након завршетка радова - када су
рађени и Записници о примопредаји, те су појединачни Рачуни предати на плаћање.
 По основу Уговора за предметне радове подељене у три партије, укупно је изведено радова на
основу издатих 86 радних налога.






2.2. Одржавање осталих пословних простора
Обављени су многобројни изласци на терен у сврху сагледавања проблема насталих на објектима
пословног простора услед дотрајалости или кварова. Након локализације проблема и кварова на
лицу места, један део проблема је решен кроз основни програм одржавања, тако што су изведене
поправке кроз
Уговор за Текуће одржавање пословних просторија и хитне интервенције. У току 2017. године
изведено је радова на основу издатих 248 радних налога.
Сваки радни налог је, у оквиру праћења Уговора обрађен тако што је обављена контрола у току
извођења радова, а затим контрола и након завршетка радова - када је урађен и Записник о
примопредаји, те су појединачни Рачуни предати на плаћање.
Кроз програм одржавање подстаница за грејање, праћен је Уговор и издато је 23 радна налога.

2.3. Планирање инвестиционих радова на пословним објектима и осталим пословним
просторима
 За идентификоване проблеме на терену извршена је израда предмера и предрачуна потребних
радова у циљу припреме конкурсне документације за јавне набавке радова. Прикупљени су сви
подаци о насталим проблемима на објектима, како на основу захтева закупаца, тако и изласком на
терен, те је на основу њих припремљен план инвестиционог одржавања за 2019. годину.
2.4. Издавање Сагласности закупцима за извођење радова на пословним просторима
 Обављени су многи обиласци пословних простора према захтевима закупаца за давање сагласности
за извођење радова. Након обиласка на терену и прегледа свеукупне документације издато је 232
Сагласности за извођење радова, као и за постављање средстава за оглашавање и постављање
башти.
2.5. Обрада осталих захтева (инспекцијски органи и комуналне службе и остало)
 Обављени су многобројни обиласци терена са референтима ЕПС-а, ЈКП БВК и ЈП Београдске
електране и одређен значајан број обнова прикључака на електроенергетски дистрибутивни систем,
као и на водоводну и топловодну мрежу;
 Обављени су многобројни обиласци објеката према захтевима инспекцијских служби и поступљено
је према њиховим налозима.
 За потребе Сектора за управљање пословним простором извршени су обиласци, мерења и
сачињавање скица за 254 пословна простора.
2.6. Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка јавних набавки на које
се закон не примењује
 На основу усвојеног Финансијског плана за 2018. годину, Годишњег плана јавних набавки за 2018.
годину и Измена Годишњег плана јавних набавки за 2018. годину (шест измена) предвиђено су 22
јавне набавке и то:
19 јавних набавки радова,
2 јавне набавке услуга,
1 јавна набавка добара.
2.7. Спровођење поступка јавних набавки
Од планираног броја набавки покренуте су све.
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Поступци су окончани и уговори закључени за планираних 12 јавних набавки и то
Замена спољних фасадних прозора на пословној згради у Ул. Устаничка бр. 64 у Београду
Извођење радова на косим крововима на објектима пословних простора Града Београда
Реконструкција електричних и спратних разводних ормана и унутрашњих електро инсталација у
пословној згради у Ул. Устаничка бр. 64 у Београду
Замена једнокрилних фасадних прозора и куповина и монтажа двокрилних алуминијумских прозора
на пословној згради у Ул. Теразије бр. 3
Реконструкција секундарне топлотне подстанице за ФЦ апарате са заменом пумпи на Палати
Београд
Замена еластичних фугни на челичној фасадној конструкцији на објекту Палата Београд
Извођење фасадерских и молерских радова на објектима пословних простора у Београду
Извођење радова на хидроизолацији равних кровова на пословним објектима Града Београда
Извођење радова на поправци лифтова у пословним зградама у Ул. Сремској бр. 6, Топличин венац
бр. 11 и Трг Николе Пашића бр. 3
Куповина парапетних конвектора са уградњом и пратећим радовима на пословној згради у Ул.
Теразије бр. 3 у Београду
Поправка и сервисирање расхладног агрегата вода-вода, произвођача YORK, модел
(YKABABP15CFF) са заменом уља и фреона и набавком свих потрбних делова на Палати Београд.
Израда пројектне документације за реконструкцију секундарне топловодне мреже у пословним
објектима Града Београда (са условима и сагласностима за пројекте).
За 10 јавних набавки поступци у току (спроводи се процедура за закључење Уговора).
2.8. Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Планом Јавних набавки биле су предвиђене две набавке на коју се Закон не примењује и то:
Израда елабората о утврђивању вредности техничког одржавања пословног простора града
Београда,
 Монтажа преградних зидова и замена подних облога у пословној згради у Ул. Устаничка бр. 64.


Поступци су окончани, издате Наруџбенице и исте извршене (сачињени Записници о примопредаји),
те су Рачуни предати на плаћање.









2.9. Извршење уговора о јавним набавкама
Замена спољних фасадних прозора на пословној згради у Ул. Устаничка бр. 64 у Београду,
Реконструкција електричних и спратних разводних ормана и унутрашњих електро инсталација у
пословној згради у Ул. Устаничка бр. 64 у Београду,
Реконструкција секундарне топлотне подстанице за ФЦ апарате са заменом пумпи на Палати
Београд
Замена еластичних фугни на челичној нфасадној конструкцији на објекту Палата Београд,
Извођење фасадерских и молерских радова на објектима пословних простора у Београду,
Извођење радова на поправци лифтова у пословним зградама у Ул. Сремској бр. 6, Топличин венац
бр. 11 и Трг Николе Пашића бр. 3,
Куповина парапетних конвектора са уградњом и пратећим радовима на пословној згради у Ул.
Теразије бр. 3 у Београду,
Поправка и сервисирање расхладног агрегата вода-вода, произвођача YORK, модел
(YKABABP15CFF) са заменом уља и фреона и набавком свих потрбних делова на Палати Београд.

По закљученим Уговорима је извршена примопредаја тако што су сачињени Записници, те су
Окончане ситуације или Рачуни сходно уговореним обавезама, прослеђени на плаћање.
Уговори за остале набавке се прате и извршење Уговора је у току.
Такође, обављано је праћење Уговора за ЈН из 2017. године где су Уговори закључени крајем 2017. и
почетком 2018. године и то за следеће ЈН:
 Хитне интервенције и инвестиционо одржавање у пословним зградама у ул. Масарикова бр. 5,
Теразије бр. 3, Устаничка бр. 64 и Македонска бр. 22,
 Текуће одржавање пословних просторија и хитне интервенције,
 Одржавање подстаница за грејање,
 Осигурање имовине.
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2.10. Израда тромесечних извештаја о набавкама
 Редовно су урађени и достављени тромесечни извештаји о извршењу Уговора СЦЈНКХ у писаној
форми и УЈН у електронском облику;
 Унети су подаци из свих Сектора Секретаријата о спроведеним поступцима и закљученим
Уговорима о ЈН, о спроведеним поступцима набавки на које се Закон не примењује, о
обустављеним и поништеним поступцима ЈН, као и Извештај о извршењу Уговора о ЈН.
3. СВИ ПРИКАЗАНИ ПОСЛОВИ СУ ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
4. ПРОМЕНЕ У ДЕЛОКРУГУ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Није било промена у делокругу рада у извештајном периоду
5. ПРАВНИ ОСНОВ
Прописи на основу којих је успостављена надлежност за поступање су:
5.1. Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда, односно
на којима град Београд има посебна својинска овлашћења;
5.2. Закон о јавним набавкама;
5.3. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова;
5.4. Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке организационих јединица Градске
управе града Београда;
5.5. Правилник о начину припреме и достављању материјала градоначелнику града Београда;
6. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није било иницирања покретања поступка за заштиту од злостављања (на
раду) обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање тог поступка.
У извештајном периоду није било покретања поступка узбуњивања, као ни поднетих захтева за
приступ информацијама од јавног значаја.
Број укупно формираних предмета у 2018. години по свим пословним процесима:
Број укупно формираних предмета у 2018. години по
свим пословним процесима
Класификација 361 и 07

781

Класификација 401.1

12

Класификација 404,403

24

Број архивираних предмета из 2018. године

605

Број архивираних предмета из 2017. године

151

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
1. ЗАПОСЛЕНИ
1.1. Укупно је систематизовано 41 радно место.
1.2. Попуњено је 16 радних места, односно 39,02%.
1.3. Нема ангажованих извршилаца по основу уговора о привременим и повременим пословима.
1.4. Квалификациона структура запослених: ВСС 11; ВШС 2; ССС 3.
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2. ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
2.1. у раду је било укупно 9.685 предмета, од чега је из претходног периода пренето 3.320 предмета,
док је у току 2018. године примљено нових 6.366 предмета;
2.2. у току извештајног периода завршен је рад на 6.586 предмету, од чега се 1.526 предмета односи
на предмете из периода пре 2018. године, док се 5.060 предмета односи на предмете који су отворени у току
2018. године;
2.3. у току је рад на 3.099 предмета, од чега се 1.901 предметa односи на предмете из периода пре
2018. године, док се 1.198 предмета односи на предмете који су отворени у току 2018. године;
2.4. у току 2018. године донето је укупно 4.320 разних аката (налога за допуну, обавештења,
закључака, решења) и одржано је укупно 25 јавних расправа;
2.5. одржано је 35 седницa Комисије за грађевинско земљиште;
2.6. одржан је 1 састанак Радне групе задужене за решавање нерешених имовинских и урбанистичких
статуса пумпи ЛУКОИЛ-а на територији града Београда.
2.7. одржано је 2 састанка Радне групе задужене за спровођење Споразума о размени непокретности
закљученим између града Београда и Нафне индустрије Србије а.д. Нови Сад.
2.8. одржано је 13 седница Комисије надлежне за спровођење поступака везаних за изградњу
постројења за складиштење, третман и одлагање комуналног отпада и санацију постојеће комуналне
депоније у Винчи, као и изградњу рециклажних центара (дворишта) и трансфер станица;
2.9. у посматраном периоду континуирано се спроводе активности на усклађивању, евидентирању и
обједињавању евиденције непокретности града Београда и с тим у вези извршен је унос 3.307 катастарских
парцела у Програм БГ НЕП-а;
2.10. Секретаријату за финансије, ради евидентирања промена у Главној књизи и књиговодственој
евиденцији основних средстава – непокретности у јавној својини града Београда, достављена је
документација за укупно 127 предмета располагања грађевинским земљиштем у јавној свијини града
Београда (напомена: наведена активност спроводи се у сарадњи са Сектором за електронску документацију,
правне, опште и финансијске послове).
2.11. Секретаријату за финансије, достављено је укупно 204 попуњена ПФЕ (Процена финансијског
ефекта на буџет града Београда) обрасца за предмете располагања грађевинским земљиштем у јавној
свијини града Београда (напомена: наведена активност спроводи се у сарадњи са Сектором за електронску
документацију, правне, опште и финансијске послове.
3. СВИ ПРИКАЗАНИ ПОСЛОВИ СУ ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ.
4. ПРОМЕНЕ У ДЕЛОКРУГУ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.
Није било промена у делокругу рада у извештајном периоду.
5. ПРАВНИ ОСНОВ
У децембру 2018. године предложено је доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
грађевинском земљишту („Сл. лист града Београда“, бр. 20/15, 126/16, 2/17 и 43/17), из разлога
усклађивања наведене Одлуке са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи од 29.
октобра 2018. године („Сл. гласник РС“ бр. 83/18). На основу наведеног предлога Скупштина града
Београда је на седници одржаној 21. децембра 2018. године донела Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града Београда“ бр. 118/18).
6. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није било иницирања покретања поступка за заштиту од злостављања (на
раду) обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање тог поступка.
У извештајном периоду није било покретања поступка узбуњивања, као ни поднетих захтева за
приступ информацијама од јавног значаја.
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ОПШТЕ, ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
1. ЗАПОСЛЕНИ
1.1. Укупно је систематизовано 25 радних места;
1.2. Попуњено је 15 радна места, односно 60%.
1.3. Ангажовано је 3 извршиоца по основу уговора о привременим и повременим пословима.
1.4. Квалификациона структура запослених: ВСС 10; ВШС 1; ССС 4.
СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ОПШТЕ, ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
Одељење за географски информациони систем, електронску документацију и правне и опште
послове
1. ЗАПОСЛЕНИ
1.1. Укупно је систематизовано 8 радних места.
1.2. Попуњено је 2 радна места.
1.3. Ангажован је 1 извршилац по основу уговора о привременим и повременим пословима.
1.4. Квалификациона структура запослених: ВСС 1; ССС 1.
2. ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ





2.1. Развој и одржавање информационог система у делу за непокретности
Предузете се почетне мере и активности за набавку софтвера за развој Географског информационог
система, и едукацију за његово коришћење, као и прибављање подлога – ДКП од стране
Републичког Геодетског завода;
Обављени су контакти са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ради
публиковања података на Интернет порталу Дирекције, из домена ГИС-а у надлежности
Секретаријата, а по одобрењу руководилаца;
Свакодневно се у базу БГ НЕП врши унос нових података о непокретностима у јавној својини
Града;
Усаглашени су адресни системи у апликацијама БГ НЕП и ISPP, чиме су створени услови за
интегрисање у Географски информациони систем, с обзиром да кућни бројеви поседују географске
координате.

2.2. Развој и одржавање информационог система у делу за писарницу и електронску
документацију
 Развијена је нова апликација за Предмете Управе – као посебан сегмент је додато Праћење
поступака утужења за дужнике у Закупу пословног простора у сарадњи са економским одељењем и
одељењем за закуп и правне послове;
 У току је развој нове апликације за предмете Грађевинског земљишта, с обзиром да стара
апликација није компатибилна са новим окружењем;
 Одржаване су и апликације из домена Одељења за становање – Конкурс за избеглице и за
заштићене станаре.
2.3. Развој и одржавање информационог система у делу за кадровску евиденцију и опште
послове
 Преласком на нови оперативни систем Windows 10 код већег броја корисника, кao и на окружење
Office 2016 код свих корисника крајем године, наметнута је потреба темељног препројектовања и
измене програмске функционалности за апликацију Кадровска евиденција, па су крајем године
поново адаптиране основне функције потребне у свакодневном раду.
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2.4. Израда решења о годишњем одмору и решења о одсуству са рада уз накнаду зараде (плаћено
одсуство)
 Укупно је урађено 224 решења о годишњим одморима, као и 36 решења о плаћеним одсуствима
током 2018. године.
2.5. Израда реферата за требовање разних роба и услуга, рачунарске опреме и резервних делова
 Урађено је око 100 реферата за требовање разних добара и услуга, рачунарске опреме и резервних
делова, и сви су реализовани у сарадњи са Секретаријатом за опште послове.
2.6. Месечно требовање канцеларијског материјала
 Редовно су припремане и слате Секретаријату за опште послове листе требовања канцеларијског
материјала, уз коришћење интерно развијене програмске апликације, а исто тако је редовно
организован пријем и расподела пристиглог материјала.
2.7. Скенирање докумената из дневне поште и њихово индексирање
 По питању скенирања документације, од септембра месеца се не скенира улазна дневна пошта,
уместо тога приоритет је дат скенирању документације пословног простора, при чему се обрађује и
документација која је у другој половини 2016. године пренета из општинских јавних предузећа
пословног простора, по преузимању њихове надлежности од стране Секретаријата. Скенирана
документација се интегрише у базу података БГ НЕП, чиме је омогућен истовремен приступ свим
овлашћеним корисницима. На овај начин је до сада обрађено око 4100 уговора, како општинских,
тако и оних које је до 2018. године, обрађивао Сектор за пословни простор у саставу Секретаријата
за имовинске и правне послове.
3. СВИ ПРИКАЗАНИ ПОСЛОВИ СУ ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
4. ПРОМЕНЕ У ДЕЛОКРУГУ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Није било промена у делокругу рада у извештајном периоду
5. ПРАВНИ ОСНОВ
Прописи на основу којих је успостављена надлежност за поступање су:
5.1. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
5.2. Уредба о канцелријском пословању;
5.3. Колективни уговор за градску управу града Београда, Службу за централизоване набавке и
контролу набавки, Службу за буџетску инспекцију, Службу за интерну ревизију града Београда и
Канцеларију за младе.
6. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није било иницирања покретања поступка за заштиту од злостављања (на
раду) обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање тог поступка.
У извештајном периоду није било покретања поступка узбуњивања, као ни поднетих захтева за
приступ информацијама од јавног значаја.

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ОПШТЕ, ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
Одељење за економске и финансијске послове
1. ЗАПОСЛЕНИ
1.1. Укупно је систематизовано 16 радних места.
1.2. Попуњено је 12 радних места.
1.3. Ангажованo је 2 извршиoца по основу уговора о привременим и повременим пословима.
1.4. Квалификациона структура запослених: ВСС 8; ВШС 1; ССС 3.
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2. ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
2.1. Припрема финансијског плана (ФП)
 У складу са захтевима Секретаријата за финансије- Сектор за фискалне послове а у циљу припреме
ребаланса буџета града Београда за 2018. годину, урађена су 2 ребаланса Плана прихода и то у
априлу и септембру 2018. године, којима је извршена нова процена прихода за 2018. годину по
врстама и примањима и по изворима финансирања. У предвиђеном року извршен је унос
планираних података у САП трансакцију кроз FMPLCPD.
 У складу са захтевом Секретаријата за финансије- Сектор за фискалне послове као обрађивача
Одлуке о буџету града Београда, урађен је План прихода за 2019. годину по врстама и примањима и
по изворима финансирања са табеларним приказом истих. У предвиђеном року извршен је унос
планираних података у САП трансакцију кроз FMPLCPD.
 У складу са захтевима Секретаријата за финансије а у циљу припреме ребаланса буџета града
Београда за 2018. годину, урађена су 2 ребаланса буџета, којима је извршена нова процена расхода
за 2018. годину по врстама расхода и по изворима финансирања. Такође урађен је и Финансијски
план за 2019. годину.
2.2. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава
 Обрађено је и закњижено 11.022 фактуре које се односе на трошкове ел. енергије, грејања,
чишћења, воде, комуналних услуга, одржавања зграда и станова, осигурања имовине, разних такси,
ПДВ-а, инвестиционог одржавања, пресуда итд. За горе наведене рачуне урађено је 1520 захтева за
плаћање и решења о распореду средстава.
2.3. Припрема захтева и решења о преносу средстава принудне наплате
 Урађено је 40 захтева и решења о преносу средстава који се односе на принудну наплату.
2.4. Припрема тромесечног плана прихода и примања и извршења финансијског плана
 У складу са захтевима Секретаријата за финансије- Сектор за фискалне послове за достављање
планираних прихода по кварталима, урађена су квартални планови прихода из надлежности
Секретаријата а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 201. годину, Одлуком о ребалансу
буџета града Београда за 2018. годину и Предлогом одлуке о буџету града Београда за 2019. годину.
У складу с тим урађени су: План прихода за други, трећи и четврти квартал 2018. године и План
прихода за први квартал 2019. године, у којима су планирани приходи исказани по месецима у
оквиру сваког квартала.
 У складу са захтевима Секретаријата за финансије- Сектор за фискалне послове а у циљу припреме
Одлуке о завршном рачуну буџета града Београда за 2017. годину односно Извештаја о планираним
и оствареним јавним приходима у току 2018. године од стране наведеног Секретаријата као
обрађивача, у Одељењу за економске и финансијске послова урађени су Извештаји о оствареним
приходима и то: за период јануар- децембар 2017. године, период јануар- март 2018. године, јануарјун 2018. године и период јануар- септембар 2018. године. Остварени приходи приказани су
табеларно по изворима финансирања и економској класификацији са образложењем остварених
прихода и већих одступања остварења у односу на план.
 Урађено је три Извештаја о извршењу финансијског плана и то: јануар-март 2018., јануар-јун 2018.
и јануар-септембар 2018. године. Остварени расходи приказани су табеларно по изворима
финансирања и економској класификацији са образложењем.
2.5. Припрема и измена масечних квота
 Урађено је 12 предлога месечних квота, као и 31 измене месечних квота.
2.6. Измена Финансијског плана – промене апропријација
 Урађене су две измене финансијског плана.
2.7. Припрема финансијских извештаја
 У складу са захтевима Секретаријата за финансије- Сектор за фискалне послове а у циљу припреме
Одлуке о завршном рачуну буџета града Београда за 2017. годину односно Извештаја о планираним
и оствареним јавним приходима у току 2018. године од стране наведеног Секретаријата као
обрађивача, у Одељењу за економске и финансијске послова урађени су Извештаји о оствареним
приходима и то: за период јануар- децембар 2017. године, период јануар- март 2018. године, јануарјун 2018. године и период јануар- септембар 2018. године. Остварени приходи приказани су
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табеларно по изворима финансирања и економској класификацији са образложењем остварених
прихода и већих одступања остварења у односу на план.
Поред наведених извештаја у Одељењу су рађени месечни извештаји- прегледи о приходима по
основу закупа за пословни простор, Извештај о извршеном попису обавеза и потраживања са
стањем на дан 31.12.2017. године са пратећим пописним листама и табеларним извештајима и
други.
Урађен је Извештај о извршењу финансијског плана за 2017. годину. Остварени расходи приказани
су табеларно по изворима финансирања и економској класификацији са образложењем.

2.8. Пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО)
 У току године примљено је 50 меница од физичких и правних лица по основу закупа пословног
простора, као и 9 меница од извођача радова.
 У поступцима јавних лицитација уплаћено је и враћено 70 депозита физичким и правним лицима по
основу учешћа на лицитацији.
2.9. Књижење уплате закупаца
 Дневно шифрирање извода о стању и промени средстава по закупцима, добијеног од стране Управе
за трезор и дневно уношење- књижење уплата закупаца по основу закупнина за пословни простор.
2.10. Наплата закупнина по основу издавања пословног простора у закуп и усаглашавање
стања у пословним књигама са закупцима пословног простор
 У циљу наплате закупнина по основу издавања пословног простора у закуп и усаглашавање стања у
пословним књигама са закупцима пословног простора у 2018. години урађено је следеће:
 урађено је и достављено укупно 2.741 опомена пред отказ уговора о закупу пословног простора и
покретање поступка отказа за оне закупце који нередовно измирују обавезе по основу закупа
пословног простора;
 урађено је укупно 986 извода из пословних књига за покретање поступка утужење закупаца
дужника;
 урађено је укупно 97 извода из пословних књига за покретање поступка утужење закупаца који
користе пословни простор без правног основа;
 извршено је 916 усаглашавања пословних књига са закупцима пословног простора;
 урађено је 43 извода из пословних књига за отказ уговора о закупу пословног простора;
 урађено је 18 извода из пословних књига за пријаву потраживања над закупцима код којих је
покренут поступак стечаја;
 извршена је израда и достава 4.213 извода отворених ставки (ИОС) за закупце пословног простора;
 урађена су 4 квартална прегледа стања закупаца за потребе предузимања мера за наплату.
3. СВИ ПРИКАЗАНИ ПОСЛОВИ СУ ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
4. ПРОМЕНЕ У ДЕЛОКРУГУ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Није било промена у делокругу рада у извештајном периоду
5. ПРАВНИ ОСНОВ
Прописи на основу којих је успостављена надлежност за поступање су:
5.1. Закон о буџетском систему;
5.2. Закон о буџету Републике Србије;
5.3. Уредба о буџетском рачуноводству;
5.4. Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама;
5.5. Одлука о Градској управи града Београда;
5.6. Одлука о буџету града Београда;
5.7. Упутство о раду у области планирања, припреме и извршења буџета, буџетског рачуноводства и
извештавања;
5.8. Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских
средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;
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5.9. Правилник о контном плану за буџетски систем.
6. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није било иницирања покретања поступка за заштиту од злостављања (на
раду) обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање тог поступка.
У извештајном периоду није било покретања поступка узбуњивања, као ни поднетих захтева за
приступ информацијама од јавног значаја.
7. ИНДИКАТОРИ
У 2018. години у Секретаријату за имовинске и правне послове остварени су следећи приходи у
износима од:
 Приход по основу давања у закуп пословног простора у власништву града Београда
2.389.506.399,02 динара, што је на нивоу планираног прихода за 2018. годину (2.390.000.000,00
динара),
 Приход по основу давања у закуп станова у државној и градској својини износи 22.191.406,89
динара;
 Приход по основу продаје непокретности у власништву града Београда износи 309.102.508,28
динара;
 Приход од накнада по основу конверзије права коришћења на грађевинском земљишту износи
198.577.856,78 динара;
 Остварени приход од накнада по основу права стварне службености износи 9.041.655,77 динара;
 Остварени приход од локалних административних такси износи 1.959.059,45 динара.
Активности које су спроведене у делу унапређењу наплате прихода од давања у закуп
пословног простора, и оствареног прихода, може се оценити да су активности спроведене од стране
Одељења за економске и финансијске послове, допринеле остварењу прихода на планираном нивоу а
које је Одељење максимално и могло да оствари у 2018. години.

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – секретара
Секретаријата за имовинске и
правне послове
Татјана Парпура, дипл. правник
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ПЛАН РАДА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
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ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
Одељење за располагање и управљање непокретностима у јавној својини града Београда
Припрема, организовање и спровођење продаје више пословних простора у јавној својини града
Београда, путем јавног надметања, у насељу „Степа Степановић”, у ул. Булевар Краља Александра
бр. 30-32, и гаражних места на више локација у граду Београду, као и отуђење непокретности по
захтевима странака, за куповину непокретности.
 Спровођење поступка отуђења станова из јавне својине непосредном погодбом у складу са чланом
4. Одлуке о начину поступања са непокретностима у јавној својини Града Београда, односно на
којима Град Београд има посебна својинска овлашћења.
 Припрема, организовање и спровођење продаје сувласничких удела града Београда, у пословним
просторима и становима.


СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА







Одељење за становање
Провођење поступка по Конкурсу за решавање стамбених потреба РВИ и других лица без стана.
Провођење поступка по Јавном позиву за решавање стамбених потреба избеглица на локацији Ц1 на
Новом Београду.
Објављивање јавног позива за решавање стамбених потреба избеглица на локацији Овча.
Закључивање уговора о закупу са лицима која су добила стан по Јавном позиву за решавање
стамбених потреба избеглица у Камендину, објекат 1.7 и организовање усељења у станове.
Послови вођења управног поступка у вези закупаца на неодређено време у своји грађана, задужбина
и фондација.
Други редовни имовиснко-правни послови.

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине на непокретностима града Београда
 Упис јавне својине на непокретностима града Београда по захтеву организационих делова Градске
управе.
 Упис јавне својине града Београда на пословним просторима и гаражама.
 Одређење непокретности које је потребно озаконити и израда техничке документације за исти.
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
Одељење за одржавање непокретности града Београда и контролу коришћења и управљања
непокретностима
 Контрола коришћења и управљања непокретностима – планира се за око 2000 градских станова.
 Одржавање непокретности – планира се за око 2000 градских станова.
 Обрада рачуна за станове - 100 Инфостан, 170 струја.
 Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се Закон о
јавним набавкама (ЗЈН) не примењује – Годишњи план за 2019. годину са изменама, као и Плана
потреба који претходи плану набавки.
 Спровођење поступака јавних набавки - планирано 10.
 Спровођење набавки на које се Зaкон о јавним набавкама (ЗЈН) не примењује - планирано 23.
 Извршење уговора о јавној набавци -23.
 Организовање фирме ради самог поступка исељења које спроводе општине.
 Поступци исељења за социјалне станове - Камендин и Милеве Марић Ајнштајн који су у току – око
120.
 Поступци за станове који нису за социјално становање – предмети у раду – 570.
 Теренске провере градских станова и израда извештаја са терена – за цео Секретaријат.
 Идентификација објеката са извештајима.
 Овера документације код јавног бележника.
 Експедиција поште.
 Пријем странака.
 Прибављање листа непокретности, копија плана и уверења из РГЗ-а.
 Други послови по налогу Руководиоца сектора и Заменика начелника Градске управе Секретара
секретаријата.
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СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
Одељење за располагање и управљање непокретностима од посебног значаја за град Београд
У Одељењу за располагање и управљање непокретностима од посебног значаја за град Београд из
области здравства, образовања, културе, спорта, социјале итд., за 2019. годину планирано је:
1. Рад на предметима по захтевима странака у поступцима:
давања на коришћење непокретности правним лицима (установама) које користе за обављање своје
делатности,
 прибављања путем изградње и надоградње и отуђења путем рушења непокретности,
 давања сагласности за адаптацију и реконтрукцију непокретности,
 давања начелне сагласности за издавaње у закуп дела непокретности које су дате на коришћење.


2. Преноса непокретности са Републике Србије на град Београд и са града Београда на Републику
Србију, у сарадњи са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије наставиће се рад на
дефинисању непокретности које користе установе здравства и школства, основане од стране Републике
Србије, ради даљег регулисања имовинско правних односа на њима:
 у сарадњи са са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије спровести до краја
покренутe иницијативе у 2017. години, за прибављање непокретности од Републике Србије на
земљишту и објектима које користи ЈКП „Погребне услуге”, објектима и земљишту које користи
ОШ „Радивој Поповић”, објекту које користи ОШ „Ратко Митровић” и давање на коришћење
пословног простора – гаража за потребе Музеја аутомобила збирка Борислава Петковића, а све у
складу са Законом о изменама и допунама Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр.
95/2018).
3. Рад на предметима по поднетим захтевима за експропријацију по Закону о утврђивању јавног
интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације
пројекта „Београд на води”.
4. Подношење предлога за уис права јавне својине у корист града Београда Оделењу за попис,
евиденсцију и упис права јавне својине за непокретности од посебног значаја за град Београд.





СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
Припрема и организовање поступака за јавна надметања, за давање у закуп пословних простора.
Спровођење поступака за давање у закуп пословних простора непосредном погодбом, у складу са
Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС”, бр. 16/2018).
Закључивање Споразума о плаћању старог дуга закупаца пословног простора и праћење реализације
истих.
СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Планом рада за 2019. годину предвиђено је да се у Сектору за инвестиционо одржавање пословног
простора обављају следећи послови:
 Обилазак објеката ради утврђивања стања објеката и снимање објеката ради идентификације
проблема и обрада захтева закупаца,
 обилазак објеката са надлежним инспекцијским органима и комуналним службама и обрада
добијених налога,
 извођење радова на текућем одржавању пословних простора и хитних интервенција, надзор,
организовање и спровођење примопредаје радова и административна обрада ових предмета,
 извођење радова на хитним интервенцијама и инвестиционом одржавању у пословним зградама у
Ул. Масарикова бр. 5., Теразије бр. 3., Устаничка бр. 64. и Македонска бр. 22., надзор, организовање
и спровођење примопредаје радова и административна обрада ових предмета,
 извођење радова поправке хидроизолација равних кровова, као и косих кровова, на објектима
предвиђених планом, надзор, организовање и спровођење примопредаје радова и административна
обрада ових предмета,
 извођење радова на одржавању подстаница за грејање које су у надлежности Секретаријата,
 извођење осталих радова према закљученим уговорима,
 праћење извршења уговора за услуге Осигурања имовине,
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састављање предмера и предрачуна за планиране радове,
обрада података за поступак јавних набавки и поступак доделе уговора све према усвојеном
Годишњем плану јавних набавки за 2019. годину,
учествовање у поступцима јавних набавки - комисија,
обрада захтева закупаца за издавање сагласности за извођење радова адаптације, инвестиционог и
текућег одржавања на пословним просторима уз обилазак терена и преглед пројектне
документације,
припрема података за израду плана набавки за наредну годину као и учествовање приликом израде
конкурсних документација,
израда извештаја и потребних информација,
остали стручни и административни послови.
СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ









1. Рад на предметима по захтевима странака у поступцима:
утврђивања земљишта за редовну употребу објеката,
конверзије права коришћења у право својине,
престанка права коришћења грађевинског земљишта,
давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта,
прибављања, размене и деобе грађевинског земљишта,
установљавања права службености,
давања сагласности власнику објекта изграђеном без грађевинске дозволе, у складу са условима
прописаним законом и подзаконским актима, као и давања сагласности за постављање објеката,
односно средстава за оглашавање и привремених објеката на грађевинском земљишту у јавној
својини града Београда.

2. Подношење предлога за упис права јавне својине у корист града Београда по захтеву странака и по
службеној дужности.





3. Обављање стручних и административних послова и учешће у раду:
Комисије за грађевинско земљиште,
Комисије за спровођење поступака везаних за изградњу постројења за складиштење, третман и
одлагање комуналног отпада и санацију постојеће комуналне депоније у Винчи, као и изградњу
рециклажних центара (дворишта) и трансфер станица,
Радне групе за спровођење Споразума о размени непокретности закљученим између града Београда
и Нафтне индустрије Србије а.д. Нови Сад, овереним пред Првим основним судом у Београду дана
15.06.2012. године,
Радне групе за спровођење Споразума о сарадњи између компаније „Лукоил Србија“ а.д. Београд и
града Београда.
СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ОПШТЕ, ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

Одељење за географски информациони систем, електронску документацију и правне и опште
послове
 Развој географског информационог система из надлежности Секретаријата – набавка и инсталација
развојног окружења са одговарајућим бројем лиценци, обука за рад са софтвером, формирање
почетног стања дигиталних мапа имовине града Београда у сарадњи са екстерним добављачима, и
даљи развој географског информационог система као надградње постојећег система заснованог на
алфанумеричким подацима, као и одржавање и развој база података имовине града Београда, пре
свега БГ НЕП.
 Одржавање, унапређење и развој информационог система у делу за Писарницу и електронску
документацију – учешће у пројекту еУправа, ажурирање и унапређење електронских услуга из
надлежности Секретаријата, одржавање и развој интерно развијених база података и апликација за
рад са предметима.
 Праћење прописа, посебно у области радних односа и осталим областима од значаја за рад
одељења, сектора и Секретаријата.
 Редовно обављање послова израде решења о годишњим одморима, плаћеним одсуствима и осталим
правним актима од значаја за рад одељења, сектора и секретаријата.
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Редовно обављање општих послова – сагледавање потреба запослених за рачунарском и осталом
опремом, требовање канцеларијског материјала, разних добара и услуга у координацији са
Секретаријатом за опште послове.
СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ОПШТЕ, ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ















Одељење за економске и финансијске послове
Припрема документације и преузимање потребних активности у вези нове процене остварења
трошкова и расхода буџета Града за потребне периоде 2019. године, уз детаљно образложење у
циљу благовремене припреме ребаланса буџета Града за 2019. годину.
Припрема документације и преузимање потребних активности у вези нове процене остварења
прихода и примања буџета Града за потребне периоде 2019. године, уз детаљно образложење у
циљу благовремене припреме ребаланса буџета Града за 2019. годину.
Свакодневно праћење рокова плаћања приспелих и претходно изконтролисаних фактура,
регистрованих од стране добављача у Централном регистру фактура и писање извештаја колегама
из Секретаријата за финансије о преузетим активностима по насталим проблемима при реализацији
плаћања истих у предвиђеном року.
Усаглашавање стања помоћне евиденције са колегама из Секретаријата за финансије у вези
прецизирања површине и набавне вредности при прибављању и отуђењу непокретности, као и
састављање Затева за књиговодствено евидентирање основних средстава.
Прослеђивање мејла Секретаријату за финансије у вези провере података у евиденцији Главне
књиге града за грађевинско земљиште, на основу скениране документације добијене од колега из
Сектора за грађевинско земљиште.
Преузимање потребних активности у циљу састављања коначне потврде Привредном
друштву/странци, по основу претходно прибављене потврде Министарства финансија о извршеној
уплати накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине.
Књижење налога по основу издатих фактура за висину закупнине, као и праћење плаћања истих.
Усаглашавање стања у пословним књигама са Јавним правобранилаштвом града Београда, као и
издавање потврде о тренутном стању дуга предметног закупца, у циљу покретања парница код
надлежног суда.
Књижење/унос дневног извода, као и књижење уплата закупаца по основу закупа пословног
простора, као и усаглашавање стања у пословним књигама са закупцима којима су уручене опомене
због кашњења у плаћању.
Састављање потврде за пренос погрешно уплаћених средстава. као и припрему документације и
решавања проблема у вези повраћаја депозита.
Праћење плаћања, контрола рачуна и приложене документације, као и састављање Налога за
књижење и Захтева за плаћање кроз апликацију САП система, као и прослеђивање истих
Секретаријату за финансије на даље поступање/плаћање рачуна у законском року.
Израда ПФЕ образаца (процена финансијских ефеката који ће предложени нацрт акта имати на
буџет).

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда - секретара
Секретаријата за имовинске и
правне послове
Татјана Парпура, дипл. правник
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БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА: 66
БРОЈ ПОПУЊЕНИХ РАДНИХ МЕСТА: 43
БРОЈ АНГАЖОВАНИХ ИЗВРШИЛАЦА ПО ОСНОВУ УГОВОРА: 12
ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ: ОД УКУПНО 43 ЗАПОСЛЕНИХ: 1 ССС, 1 ВШС, 41 ВСС

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ












(према називима процеса из ФУК мапа)
Припремање прописа и других аката којима се уређује употреба имена града у пословном имену
привредних субјеката и удружења
Израда модела уговора
Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се Закон о
јавним набавкама (ЗЈН) не примењује
Спровођење поступака јавних набавки
Спровођење набавки на које се Зaкон о јавним набавкама (ЗЈН) не примењује
Извршење уговора о јавним набавкама
Израдa тромесечних извештаја о набавкама
Израда решења о годишњем одмору и решења о одсуству са рада уз накнаду зараде (плаћено
одсуство)
Припрема и израда нацрта одлука и других прописа (у даљем тексту: нормативних аката) који се
доносе или предлажу у оквиру послова секретаријата или појединих сектора и јединица у саставу
секретаријата
Контрола нормативних аката правних лица основаних у области привреде, пољопривреде и
водопривреде над којима Град има директну или индиректну контролу капитала
Израда извештаја, информација или планова

У Сектору за нормативно-правне послове обављали су се нормативно-правни, управно-правни и
студијско-аналитички послови из делокруга Секретаријата, и то: стручно-административни послови у вези
захтева којима се уређује употреба имена града у пословном имену привредних субјеката и удружења
(обрађено је 4 захтева); израда модела уговора и модела анекса уговора (43 модела), израда (измена и
допуна) годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се Закон о јавним набавкама не
примењује; спровођење поступка јавних набавки; стручна подршка Секторима у поступцима спровођења
набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује; послови у вези извршења уговора о јавним
набавкама који подразумевају израду Решења о образовању Комисије за квалитативни и квантитативни
пријем добара и услуга и сачињавање записника о пријему добара, услуга или радова; израда тромесечних
извештаја о јавним набавкама који подразумева обједињавање података и достављање извештаја Управи за
јавне набавке кроз апликативни софтвер; израда решења о годишњем одмору и решења о одсуству са рада
уз накнаду зараде (плаћено одсуство); припрема и израда нацрта одлука и других прописа који се доносе
или предлажу у оквиру послова Секретаријата или појединих сектора и јединица у саставу Секретаријата
(израда Одлуке о радном времену угоститељских објеката, Одлука о суфинансирању програма од јавног
интерења из области промоције предузетнишва и запошљавања на територији града Београда, Одлука о
начину, условима и критеријумима за доделу бесповратних финанијских средстава за подршку развоја
предузетништва, Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму
који се суфинансирају из буџета града Београда, Одлука о начину, условима и критеријумима за доделу
субвенција привредним субјектима са територије града Београда за унапређење квалитета туристичоугоститељске понуде, припрема одговора на приговоре поднете у поступку јавних конкурса, учешће у раду
Конкурсних комисија у оквиру Секретаријата, послови који се односе на квартално оцењивање
службеника, израда предлога за давање сагласности за пријем радника по основу уговора о привременим и
повременим пословима, израда овлашћења за вршење контроле извршења уговора и потписивање
ситуација на изведеним радовима из области водопривреде, стручна подршка у раду свим Секторима у
оквиру Секретаријата за привреду; контрола нормативних аката правних лица основаних у области
привреде, пољопривреде и водопривреде над којима Град има директну или индиректну контролу капитала
и израда периодичних и годишњих извештаја о раду Секретаријата за привреду и планова.

150

























ПРАВНИ ОСНОВ:
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18)
Закон о главном граду („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон и 101/16)
Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18)
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16);
Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, бр.72/2011, 88/2013,105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и
95/18)
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – исп., 64/2010 –
Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/18);
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр.
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);
Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/14-др. закон, 5/15,
44/18 и 95/18);
Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-ОУС и
95/18);
Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – одлука УСЈ и
57/1989, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/1993, 22/199 44/199 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља);
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон,
41/2009, 112/15 и 80/17 и 95/18);
Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/2009, 10/13-др. закон и
101/16);
Статут града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 39/2008, 6/2010, 23/2013 и 17/16 – ОУС, („Сл.
гласник РС“ бр. 7/16 – ОУС);
Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18,
103/18, 109/18 и 119/18);
Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда”, бр. 50/2014,77/14,
17/15, 61/15, 96/16, 67/17, 85/18);
Одлука о буџету града Београда за 2018. годину („Службени лист града Београда”, број 95/17, 64/18
и 92/18);
Одлука о употреби имена, грба и заставе града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 37/2016)
Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на
којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда”, број
36/2014, 63/2016, 50/18);
Посебан колективни уговор за државне органе са Анексом („Сл. гласник РС”, бр. 25/2015, 50/2015,
20/18 и 34/18);
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у организационим јединицама Градске
управе града Београда („Службени лист града Београда”, број 18/2014, 8/2015 и 58/2015);
Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним
набавкама („Службени гласник РС” број 29/2013);
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/2015);

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
(према називима процеса из ФУК мапа)
Припрема финансијског плана (ФП)
Припрема Предлога програма, пројеката и активности за вишегодишње финансирање
Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава
Припрема захтева и решења о преносу средстава принудне наплате
Припрема тромесечног плана прихода и примања и извршења финансијског плана Секретаријата за
привреду
 Припрема и измена месечних квота
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Измена Финансијског плана Секретаријата за привреду обезбеђењем средстава из текуће буџетске
резерве (ТБР)
Измена Финансијског плана Секретаријата за привреду – промене апропријација
Повећање Финансијског плана Секретаријата за привреду за износ остварене донације или
наменског трансфера
Припрема финансијских извештаја Секретаријата за привреду
Пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО) Секретаријата за привреду

Сектор за финансијске послове обављао је послове из области финансија Секретаријата - припрему и
израду финансијских планова и других финансијских аката, извештаја, информација и анализа, решења о
преносу средстава и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом и другим прописима.
Најзначајнији урађени послови Сектора за финансијске послове у 2018. години су: урађено 14 измена
финансијског плана; израда месечних, кварталних извештаја о извршењу финансијских планова за 2018.
годину и годишњег извештаја о реализацији финансијског плана за 2017. годину; у складу са финансијским
планом и висином апропријација у 2018. години, самостално је обрађено 163 предмета (извештаји,
одговори на дописе, контрола документације, израда резервација, наредби за књижење и захтева за плаћање
у програму САП); у периоду од 1.01. до 31.12.2018. г. у Сектору за финансијске послове је урађено укупно
1090 решења о распореду средстава и 1090 захтева за плаћање у систему САП; пријем, вођење евиденције и
праћење средстава финансијског обезбеђења; сарадња са службама из делокруга рада у оквиру
секретаријата у вези са припремом предлога закључака за обезбеђење средстава; вођење помоћних књига
(књига улазних и излазних фактура); припрема предлога висине квота (месечне и кварталне) за извршење
расхода и издатака за Секретаријат и Туристичку организацију Београда као индиректног корисника, а
након задатог лимита од стране Управе за трезор вршене корекције кроз програм САП и обједињавање и
израда образложења за квоте; обједињавање предлога процене прихода и сачињавање Извештаја о
оствареним приходима (месечни, квартални, годишњи); припрема предлога измене Финансијског плана за
раздео 10 - Секретаријат за привреду за трогодишњи буџет 2018-2020. године и припрема предлога измене
за Одлуку о вишегодишњем финансирању за програме и пројекте за 2018 и 2019. годину за I и II ребаланс
буџета града Београда за 2018. годину; припрема предлога Финансијског плана за раздео 10 - Секретаријат
за привреду за трогодишњи буџет 2019-2021. године; сачињен извештај о учинку програма, програмских
активности и пројеката за првих шест месеци 2018. године за раздео 10 – Секретаријат за привреду.
Секретаријат за привреду је Финансијским планом за други ребаланс буџета за 2018. годину,
предвидео је средства у укупном износу од 990.152.144,00 динара на извору финансирања 01 – приходи из
буџета. Извршење фин. плана за период од 1.01 до 31.12.2018. године за Секретаријат за привреду износи
97,87% од плана, а за Туристичку организацију Београда, индиректног буџетског корисника је 91,76% од
планираних средстава на овом извору финансирања.









ПРАВНИ ОСНОВ:
Закон о буџетском систему („Сл. Гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,
108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18)
Закон о буџету Републике Србије („Сл. Гласник РС” бр. 99/16, 113/17)
Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. Гласник РС” бр. 125/03 и 12/06)
Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама („Сл. лист града Београда”
бр. 31/11)
Одлука о буџету града Београда („Службени лист града Београда”, број 95/17, 64/18 и 92/18)
Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18,
103/18, 109/18 и 119/18);
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града
Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 63/16)
Упутство о раду у области планирања, припреме и извршења буџета, буџетског рачуноводства и
извештавања

СЕКТОР ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
Секретаријат за привреду, у циљу унапређења туризма и позиционирања града као водеће туристичке
дестинације, спровео је низ планираних активности у првој половини 2018. годинеи предузео низ мера и
активности на развоју различитих видова туризма и обогаћивању туристичке понуде. Узето је активно
учешће у припреми предлога за планирање стратешког развоја туризмау оквиру израде Стратегије развоја
ГО Земун и изради планског документа за Археолошко налазиште у Винчи. У сарадњи са надлежним
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Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Секретаријат je учествoвао у припреми нацрта
новог Закона о туризму и Закона о угоститељству, који су у процедури усвајања.
Секретаријат је вршио надзор над радом Туристичке организације Београда спроводећи поступак
измене оснивачког акта и давања сагласности Града Београда као оснивача на акте ТОБа и пратио
реализацију Програма рада Туристичке организације Београда за 2018. годину.
На јубиларном 40. Међународном сајму туризма у Београду представљене су активности
Секретаријата, понуда и потенцијали градских општина и бројни бесплатни програми разгледања у
сарадњи са Удружењем туристичких водича и представљена нова мапа категоризованог приватног
смештаја у Београду и водич „10 корака до категоризације”.
У складу са усвојеном изменом Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и
пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета града Београда, спроведен је јавни конкурс и поступак
доделе бесповратних подстицајних средстава у области туризма на територији града Београда, за
суфинансирање дела трошкова за организацију домаћих и међународних конгреса, манифестација,
фестивала, едукација, семинара, изложби, међународног и домаћег карактера, као и за унапређење
програма коришћењем информационих технологија у туризму на територији града Београда. Додељено је
укупно 10.460.113,00 динара за 16 програма и пројеката и то: УЦ „Талија“, Кајак кану клуб „Земун“,
„Центар за подршку локалном развоју“, УГ Иницијатива за промоцију европских вредности, УГ
„Марсеник“, Културни центар „NEA PANGEA“, Центар за унапређење предузетништва младих-ЦУПМ,
Туристичко друштво „ЗЕМУН“, Национална асоцијација за старе и уметничке занате „НАШЕ РУКЕ“,
Удружење пејзажних архитеката Србије, Удружење „ПРО АРТ ВОЖД“, СРПСКИ „DRAGON BOAT“
САВЕЗ, СВИБОР САВЕЗ СРБИЈЕ, Удружење за помоћ особама са сметњама у развоју Стари град
„ЖИВИМО ЗАЈЕДНО“, УГ „НОВА ИДЕЈА“, Удружење „Институт за уметничку игру“.
Припремљене су две Одлуке и то: Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и
пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета града Београда, за јавни јавни конкурс и то за доделу
бесповратних подстицајних средстава у области туризма на територији града Београда, за суфинансирање
дела трошкова за организацију домаћих и међународних конгреса, манифестација, фестивала, едукација,
семинара, изложби, међународног и домаћег карактера, као и за унапређење програма коришћењем
информационих технологија у туризму на територији града Београда и оОлука о начину, условима и
критеријумима за доделу субвенција привредним субјектима са територије града Београда за унапређење
квалитета туристичко-угоститељске понуде.
Како велики догађаји и манифестације привлаче највећи број посетилаца и туриста, Секретаријат је
организовао, помогао организацију или подржао већи број манифестација и догађаја и нових туристичких
програма који доприносе атрактивности Београда као дестинације, као што су: „Београдска зима“ која је
обједињавала велики број догађаја, Улица отвореног срца, шетње „Културна баштина Топчидера“; тематска
разгледања Новог гробља, „Музеји за 10“; „Афро фест“ Музеја афричке уметности; „Пролећни укус фест“,
Међународни фестивал фолклора у Младеновцу, Фестивал роштиљијада BBQ, Сурчин Бољевци, „Дорћол
Матине“, ЕМАГ 2018, 41. Грчки викенд; Фестивал земунских кајака и чамаца, обележавање Дана Дунава
„Земуну с љубављу“ и др.; велике спортске догађаје, међународне скупове као што су Међународни
европски конгрес за особе са сметњама у развоју, Међународни скуп пејзажних архитеката, Европска
конференција о цистичној фибрози, спортске догађаје као што су: „UNIADA 2018“, „Belgrade running tour“,
као и учешће Секретаријата на Пољопривредном сајму у Новом Саду; идр.
Секретаријат је учествовао у организацији Самита грдаоначелника 16+1.
Током читавих месец дана, реализован је богат и разноврстан програм манифестације „Дани европске
баштине“ на тему „2018-Европска година наслеђа –уметност дељења“ и новим програмима обогаћена је
туристичка понуда града. Реализовано је преко две стотине бесплатних програма за посетиоце у
организацији градских општина, установа и удружења из области културе, образовања, туризма, спорта и
др. и то тематских програма, отварања градских здања, историјских кућа и легата и др. што је у највећој
мери допринос развоју културног туризма.
У циљу унапређења наутичког туризма и изградње неопходне инфраструктуре за његов развој, после
спроведеног поступка израде Идејног типског решења бродограђевинског и грађевинског пројекта
плутајућег објекта – понтона за пристајање путничких - туристичких бродова на територији града Београда,
обезбеђена су средства на конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Секретаријата
за привреду за израду пет понтона у 2018. години. Два понтона су постављена у првој половини године, а
остали ће бити спремни за нову туристичку сезону. У циљу унапређења туристичке понуде града,
Секретаријат континуирано подстиче, помаже и доприноси оживљавању амбијенталних целина
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(Скадарлије и др.) и атракција (Авале) за које је координирао низ активности наобезбеђењу финансијских
средстава на конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација (за завршену санацију
Скадарске улице, реконструкције Скадарске чесме и платоа и постављање новог урбаног намештаја у
Скадарлији, као и за нове садржаје у подножју Авалског торња). У сарадњи са ГО Раковица, на конкурсу
МТТТ обезбеђена су средства за део радова на језеру у Реснику, који ће се реализовати у 2019. години.
У области угоститељства, Секретаријат је пратио примену Одлуке и водио евиденцију о броју
смештајних јединица у некатегоризованом смештају у стамбеним зградама. Са Секретаријатом за
инспекцијске послове остварена је сарадња у примени дела надлежности инспекцијског надзора које су
поверене Граду.
Активно је праћено стање у области туризма и угоститељства у сарадњи са надлежним органима
предузимане су мере и активности на унапређењу различитих видова туризма и унапређење туристичке
понуде и решавању проблема и унапређењу рада туристичких водича и агенција, решавању питања
стајалишта за туристичке аутобусе и др. Остварен је континуиран двоцифрени раст туристичког промета и
ноћења. Квартално су рађене процене прихода, праћен приход од боравишне таксе и вршена анализа уплата
по привредним субјектима. Предузете су неопходне мере и пружена сва потребна стручна помоћ
угоститељским објектима ради уплате боравишне таксе на одговарајући уплатни рачун у складу са
Одлуком о боравишној такси и Упутством Секретаријата за финансије.
У повереном послу категоризације угоститељских објеката за смештај у 2018. години поднето је 250
захтева за категоризациј и донето: 179 решења о испуњавању услова за категоризацију; 9 решења о
обустављању поступка; 44 решења о стављању ван снаге решења о категоризацији.
Комисија за категоризацију је у 2018. године: извршила 225 прегледа објеката за смештај за које се
тражи категоризација, укључујући и контролне-поновљене прегледе; прегледала 408 смештајних јединица
са 970лежаја и то: 240 апартмана са 638 лежаја и 168 соба са 332 лежаја.
На дан 31.12.2018. године, на територији града Београда, регистровано је 1469 смештајних јединица у
приватном смештају који располажу са 3507 лежаја.
ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ

Број

Поднето захтева

250

Обрађено захтева

232

Донета решења

232

Решења о категоризацији

179

Решење о обустави поступка

9

Решење о стављању ван снаге решења о категоризацији

44

Предмети у раду

18

Обогаћена је укупна смештајна понуда у Београду. По подацима надлежног Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, на дан 31.12. 2018. године у Београду има укупно 108 хотела и један камп –
Камп „Дунав“.
У 2018. години за боравишну таксу на територији града Београда укупно је уплаћено 372.616.230,60
динара, што је 12,1 више у односу на исти период прошле године.





ПРАВНИ ОСНОВ:
Закон о туризму („Сл. гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10, 99/11 – др. закони, 93/12,
84/2015 и 83/18 др. закон),
Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Сл. гласник РС“,
бр. 83/2016 и 30/2017)
Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр 18/16 и 95/18)
Закон о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009); Уредба о класификацији
делатности („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012);
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Закон о задужбинама и фондацијама („Службеном гласнику РС“, бр. 88/2010 и 99/14 – др. закон,
44/2018)
Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/16, 98/2016)
Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 43/91,71/94, 79/05- др. Закон, 83/14- др. Закон)
Закона о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 113/17)
Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 - испр,
61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн, 55/2012 усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени
дин. изн, 45/2015 - усклађени дин. изн, 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн, 61/2017 усклађени дин. изн., 113/2017 и 3/2018)
Закон о бањама („Сл. гласник РС“, бр. 80/92 и 67/93 - др. закон)
Закон о званичној статистици („Сл. гласник РС“ број 104/2009)
Закон о ауторским и сродним правима („Сл. гл. РС“ бр. 104/09, 99/11, 119/12 И 29/16)
Закон о културним добрима (Сл. гласник РС 71/94, 52/11-др. закон,99/11- др. закон)
Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/18; )
Уредбa о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Сл. гласник РС“ бр. 44/2013 и 132/2014);
Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање услуга у
домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Сл. гласник РС“ бр. 41/2010 и 48/2012др. Правилник; )
Правилника о условима и начину обављавања угоститељске делатности, начину пружања
угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничких услова за
уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС“, бр. 48/2012 и 58/2016);
Правилник о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца („Сл. гласник РС“, бр.
102/2015);
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту за
смештај („Службени гласник РС“, бр. 96/2009);
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности
(„Службени гласник РС“, бр. 96/2009)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском туристичком
домаћинству („Службени гласник РС“, бр. 96/2009);
Правилник о садржини и начину истицања туристичке сигнализације („Сл. гласник РС“, бр. 22/10 и
102/11);
Правилник о садржини регистра туризма и документације потребној за регистрацију и евиденцију
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/2012 и 4/16);
Правилник о категоризацији туристичких места („Службени гласник РС“, бр. 24/12, 31/12-испр. и
102/15);
Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се
суфинансирају из буџета града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 37/16, 19/17 и 79/17)
Одлука о боравишној такси („Сл. лист града Београда“, бр. 50/2014, 96/2014, 81/2015, 125/2016 i
118/2018)
Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Сл. лист града
Београда“, бр. 86/2014 - пречишћен текст, 86/2016, 19/2017 и 118/18)
Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда („Сл. Лист града
Београда“, бр. 17/2015, 43/2015, 71/2015 и 126/2016);
Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града
Bеограда („Сл. лист града Београда“, бр. 17/2015, 43/2015 и 71/2015);
Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Сл. лист града
Београда” бр. 11/2014, 25/2014, -испр., 34/2014, 2/2015, 29/2015 и 63/2016);
Одлука о одређивању ближих техничких и других услова за угоститељске објекте који се не
категоризују, а који се налазе у стамбеним зградама („Сл. лист града Београда“ 37/2016);
Одлука о локалним административним таксама („Сл. лист града Београда“ 50/14, 77/14, 17/15, 61/15,
96/16, 67/2017, и 85/18)
Одлука оглашавању на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 86/2016, 126/2016,
36/2017 и 96/2017)
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Одлука о награди града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 5/2003, 2/2004, 41/2010, 66/2012,
82/2014 и 67/2017)
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних
јавних средстава буџета града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 53/2017);
ИНДИКАТОРИ:

Активним, савесним и посвећеним радом у Сектору за туризам и угоститељство, пружањем стручних
савета, израдом благовремених решења, редовним изласцима и контролама Комисије за категоризацију
обогаћена је смештајна понуда; редовним праћењем прихода од боравишне таксе, јавним конкурсом,
препознавањем и пружањем подршке, повећани су приходи од боравишне таксе, број одржаних
манифестација, конгреса, догађаја и сл. и самим тим остварен напредак у развоју туризма на територији
града Београда и остварени укупно већи приходи од туризма.
Град Београд је у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године остварио укупан приход од боравишне
таксе у износу од 372.616.230,60 динара, што је 12,1 више у односу на исти период прошле године.

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ











ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ:
Спровођење програма мера за подстицање запошљавања и самозапошљавања лица са територије
града Београда, у циљу смањења незапослености;
Спровођење програма мера за подстицање развоја привредних субјеката ради стварања повољног
привредног амбијента и унапређење општег оквира за привређивање (унапређење производње,
проширење капацитета, увођење сертификата, оснивање бизнис инкубатора, кластера...)
Надзор над радом правних лица основаних у области привреде над којима Град има директну или
индиректну контролу капитала
Вршење стручних и административних послова за потребе Савета за запошљавање града Београда
Реализација програма и мера Акционог плана за запошљавање града Београда кроз планиране
пројекте
Организовање манифестације из области привреде
Израда докумената и обављање административно техничких послова за рад Комисијa за доделу
награде града Београда у области науке и проналазаштва (друштвених и хуманистичких наука,
природне и техничке науке и проналазаштво);
Израда Програма робних резерви града Београда за 2018. годину;
Складиштење робе и опреме;
Надзор над применом Одредаба одлуке о радном времену занатства и трговине на територији града
Београда.
Сектор за развој привреде је у наведеном периоду реализовао следеће активности:

Јавни консурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва за 2018. годину, за куповину
једног или више основних средстава (машина и опреме). Конкурс се спроводи годинама уназад, у циљу
унапређења пословног процеса кроз увођење нових производних или побољшање постојећих пословних
линија, отварања могућности за модернизацију и проширење производно орјентисаних и других
делатности као и очувања постојећих и стварања услова за отварање нових радних места и запошљавање
незапослених лица. Конкурс се спроводи у оквиру Локалног акционог плана за запошљавање града
Београда за 2018. годину, кроз директну подршку микро и малим привредним субјектима и предузетницима
за проширење сопствених капацитета, чиме се стварају услови за запошљавање незапослених лица, са
пуним радним временом са евиденције Националне службе за запошљавање, на период од минимум једне
године и подстице развоа привреде града Београда. Опредељена средства ове године износила су
20.000.000,00 динара, до 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, по кориснику. Потписани су Уговори са 21
корисником бесповратних фин. средстава и запослено је 21 лице са евиденције НСЗ-а.
Јавни консурс за суфинансирање програма од јавног интереса из области промоције предузетништва
и запошљавања на територији града Београда у 2018. години. Опредељена средства износила су
12.000.000,00 динара, макс. до 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, по кориснику. Подржано је 17 Удружења.
Програми који се суфинансирају морали су бити реализовани најкасније до 30. октобра, године у којој се
расписује конкурс.
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У сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала за град Београд а у складу са
Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљвања за 2018. годину, Секретаријат за привреду реализује:
Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање;
Јавни позива послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих на новоотвореним радним местима;
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова где град Београд учествује са укупно
15.000.000,00 динара опредељених средстава за сва три програма.
Овим Јавним позивима запослено је преко 170 лица.
Учествовање у раду Савета за запошљавања града Београда и реализација активности са осталим
чланицама Савета, реализација мера и акривности у складу са Локалним акционим планом запошљавања
града Београда за 2018. г. - ЛАПЗ 2018. У скаду са наведеним, Секретаријат је учествовао у организацији и
реализацији бесплатних Радионица „Знањем до циља”, које је успешно завршило преко 200 кандидата
кандидата у фебруару и марту месецу, као и Београдског сајма запошљавања и пракси 2018, који је одржан
21.02.2018. г. у Дому омладине Београда, у сарадњи са Националном службом запошљавања – филијала
Београд, Саветом за запошљавање града Београда, Привредном комором Србије, Привредном
комором Београда и Домом омладине Београда. Понуду слободних послова представило је више од 110
фирми, којима је било потребно преко 3.000 радника различитих профила и степена квалификација:
правника, менаџера продаје, оператера у кол центру, производних и физичких радника, радника
обезбеђења, инжењера и техничара, продаваца, саветника за осигурање, месара, касира, магационера,
медицинских сестара, неговатеља и лекара, програмера, административаца и комерцијалиста,
аутомеханичара, аутоелектричара, графичара и дизајнера, фармацеута, технолога, конобара, кувара,
хигијеничара, рецепционара, грађевинских и машинских радника, туризмолога, возача аутобуса...
Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања
незапослених лица у сарадњи са НТП Београд. Висина опредељених финансијских средстава износила
5.000.000,00 динара за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања, у максималом износу
до 1.000.000,00 динара по кориснику за покриће трошкова инфраструктурних и стручних услуга у Научнотехнолошком парку Београд у првој години пословања, а у циљу подршке самозапошљавању незапослених
лица, развоја нових иновативних и високотехнолошких производа, услуга и процеса идр. Овим конкурсом
подржано је 6 корисника.
Обављање административно техничких послова за рад Комисије за доделу награде града Београда у
области друштвених и хуманистичких наука, организовало састанаке са привредницима из различитих
области. Процес је трајао у периоду јануар-април.
Надзор над радом правних лица основаних у области привреде над којима Град има директну или
индиректну контролу капитала- јавно предузеће Сава Центар, Слободне зоне 2015 доо, Градски завод за
вештачење града Београда.
Израда Локалног Акционог плана запошљавања града Београда за 2019. г.
Израда Нацрта одлуке о начину, условима и критеријумима за доделу бесповратних финансијских
средстава за подршку развоја предузетништва.
Нацрт одлуке о суфинансирању програна од јавног интереса из области промоције предузетништва и
запошљавања на територији града Београда.
Припремљен је Предлог Програма робних резерви за 2018. годину, који је усвојен од стране
градоначелника. Припремљен Предлог за нову Одлуку о финансирању програма, пројеката и активности
корисника средстава буџета града Београда за 2018. и 2019. годину. Припремљен Предлог Плана јавних
набавки за 2018. годину-подаци о предмету јавне набавке, разлог и оправданост набавке, начин и
утрвђивање процењене вредности, врста поступка, време покретања, закључење и извршење уговора.
Спроведен отворени поступак набавке услуга складиштења, очување квалитета и занављања пшенице,
процењена вредност јавне набавке 21.666.666,67 динара без пдв-а и закључен је уговор са изабраним
складиштарем „Маковица“ а.д. из Младеновца. Спроведени су поступци који не подлежу Закону о јавним
набавкама за услуге складиштења и то: Складиштење, очување квалитета и занављање кухињске солиуговор закључен са „Кристал Со“ Батајница; Складиштење, очување квалитета и занављање јестивог уљауговор закључен са „ Сунце“ Сомбор и са „Банат“ Нова Црња; Складиштење, очување квалитета и
занављање детерџента и течног сапуна –уговор закључен са „Хемопродукт“ д.о.о. Крушевац; Складиштење
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и прерада белог конзумног шећера - уговор закључен са „ Суноко“ д.о.о. Нови Сад; Обављање послова по
основу уговорних обавеза као што је књижење фактура у ММ-модулу, израда налога за књижење, израда
предлога квоте са образложењем, на месечном нивоу за трошкове складиштења, израда предлога за
остварење прихода, одобравање годишњег кала за пшеницу по уговору, праћење цена основних животних
намирница на берзи и др. У оквиру надлежноси, упућивани су одговори грађанима и привредним
субјектима по питањима, примедбама, предлозима и сл. Припремана су Саопштења за јавност и достављана
Служби за информисање везано за радно време трговинских, занатских и угоститељских објеката у дане
државних и других празника, а у складу са одредбама важећих одлука о радном времену трговинских,
занатских и угоститељских објеката на територији града Београда.














ПРАВНИ ОСНОВ:
Одлука о градској управи
Одлука о буџету града Београда
Закон о контроли државне помоћи
Уредба о правилима за доделу државне помоћи
Закон о буџетском систему
Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености
Закон о робним резервама;
Одлука о образовању робних резерви;
Закон о јавним набавкама;
Закон о трговини;
Закон о локалној самуправи;
Закон о главном граду;
Статут града Београда
INDIKATORI?

СЕКТОР ЗА ЦЕНЕ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ










(према називима процеса из ФУК мапа)
Припрема предлога закључака о утврђивању масе зарада у јавним предузећима на месечном нивоу;
Припрема предлога решења о давању сагласности Градског већа и Скупштине града на програме и
ребалансе програма пословања јавних предузећа;
Припрема извештаја о реализацији програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа за
први, други, трећи и четврти квартал
Припрема предлога закључака о давању сагласности на запошљавање у јавним и јавно комуналним
предузећима;
Припрема предлога решења о давању сагласности Скупштине града Београда на Одлуке о
расподели нето добити јавних предузећа и покрићу губитка;
Припрема предлога решења о давању сагласности на Споразум о начину решавања вишка
запослених у јавним предузећима;
Припрема предлога решења о давању сагласности градоначелника на ценовнике роба/услуга ЈП и
ЈКП;
Припрема на пословима закључивања колективних уговора предузећа чији је оснивач град Београд;
Припрема предлога закључка о давању сагласности јавним предузећима на кредитно задужење,
јемство, залогу, пензиони фонд, јубиларне награде;

Основна активност била је усмерена на сагледавање економског положаја јавних предузећа и
предузимање мера за побољшање њиховог функционисања. На кварталном нивоу, а за потребе кабинета
градоначелника, прикупљани су и систематизовани подаци који пружају увид у рад јавних предузећа
(општи подаци и финансијски подаци, као и отворена питања-актуелни проблеми у пословању предузећа),
како би се управљачки врх града Београда усмерио ка оптималним корективним акцијама које се морају
спровести ради ефикаснијег пословања градских јавних предузећа. Успостављен је континуирани систем
праћења, планирања и остварења пословних резултата сваког предузећа појединачно.
С обзиром на то да трошкови зарада представљају битну ставку у укупним трошковима свих
предузећа и да су колективним уговорима за одређене елементе зарада јасно дефинисани максимални
износи, Сектор за цене након сваке коначне исплате, на месечном нивоу врши праћење и надзор свих
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елемената масе зарада у свим јавним и јавно комуналним предузећима, о чему извештава кабинет
градоначелника.
Сектор за цене је давао сагласност на израду програма и ребаланса програма пословања свих
предузећа чији је оснивач град Београд;
Припремани су предлози закључака о утврђивању масе зарада и извештај о исплати зарада у јавним
предузећима. Припремљено је 12 предлога закључака;
Праћен је економско-финансијски положај јавних и јавно комуналних предузећа и у зависности од
тога припремљени су предлози решења о нивоу цена комунално-стамбених, саобраћајних, урбанистичких и
других услуга јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Београд (урађена је осам предлога
решења о промени цена на које је градоначелник дао сагласност);
Сектор за цене дао је сагласност на 25 ценовника роба/услуга јавних и јавно комуналних предузећа
који не утичу директно на животни стандард становништва, а који су планирани програмом пословања
предузећа.













Припремљено је и:
три предлога закључака о давању сагласности на запошљавање у јавним и јавно комуналним
предузећима;
Информације о реализацији програма пословања јавних предузећа у првом, другом и трећем
кварталу 2018. године;
12 предлога решења о захтеву о захтеву ЈКП „Инфостан технологије” за издвајање и пренос
средстава из буџета града ради извршења обавеза по основу остварених попуста социјално
угрожених домаћинстава на комуналне производе и услуге у систему обједињене наплате за период
од децембра 2017. до новембра 2018. године;
22 предлога решења о давању сагласности Градског већа и Скупштине града Београда на програме
пословања јавних и јавно-комуналних предузећа за 2019. годину;
35 предлога решења о давању сагласности Градског већа и Скупштине града Београда на ребалансе
програма пословања јавних и јавно-комуналних предузећа за 2018. годину;
један предлог решења о давању сагласности Градског већа и Скупштине града Београда на
дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Путеви Београда“ за период 2018.-2027. године;
1 предлог решења о давању сагласности Градског већа и Скупштине града Београда на средњорочне
планове пословне стратегије и развоја ЈП „Путеви Београда“ за период 2018.-2022. године;
18 предлога решења о давању сагласности Градског већа и Скупштине града Београда на одлуке о
расподели добити ЈП и ЈКП остварене у 2017. години;
2 предлога решења о давању сагласности Градског већа и Скупштине града Београда на одлуке о
покрићу губитка оствареног у 2017. години за ЈВП „Београдводе” и ЈП „Сава Центар”;
један предлог решења о давању сагласности Градског већа и Скупштине града Београда на одлуку о
покрићу губитка оствареног у ранијим годинама ЈКП „Градска чистоћа”;
један предлог решења о давању сагласности на уговор о финансирању Социјално-економског
савета;

Прикупљани су, обрађивани и достављани извештаји о стању на рачунима градских предузећа на
дневном нивоу за потребе кабинета градоначелника (достављено је 56 извештаја);
Оверавани су обрасци ЗИП1 - Обрачун средстава за исплату запослених, прописаног Уредбом о
начину и контроли обрачуна и исплате зарада у 22 јавна и јавно-комунална предузећа („Службени гласник
РС”, број 27/14).
ПРАВНИ ОСНОВ:
 Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16);
 Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16);
 Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017);

СЕКТОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
У Сектору за пољопривредно земљиште се обављају поверени послови у складу са одредбама Закона
о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15 и
80/17), а који се односе на израду, доношење, спровођење и реализацију Годишњег програма заштите,
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уређења и коришћења пољопривредног земљишта. У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018. године,
у овом Сектору спроведени су следећи пословни процеси и активности: Израда и доношење Предлога
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града
Београда за 2018. годину. Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2018. и 2019. годину, израдила је Предлог
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града
Београда за 2018. годину и уз позитивно мишљење Комисије за давање мишљења на Предлог годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2018.
годину, дато 17. јула 2018. године, овај Предлог програма је достављен Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривред на сагласност, уз коју је Скупштина града Београда на седници одржаној 25.
септембра 2018. године, донела Годишњи програм за 2018. годину. Израда Предлога годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2019. годину.
Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији града Београда за 2018. и 2019. годину, образована Решењем Градског већа града
Београда, започела је израду овог предлога програма и дана 14. јуна 2018. године је расписала Јавни позив
за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на
територији града Београда за 2019. годину и Јавни позива за доказивање права пречег закупа
пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2019. годину.
Реализација Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Београда. У поступку реализације Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града Београда, Секретаријат за привреду (давалац средстава) је
током 2018. године, извршио контролу изведених радова на уређењу атарских путева у градским
општинама којима су трансферисана средстава остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији града Београда и средства остварена од накнаде за промену намене
обрадивог пољопривредног земљишта. У поступку спровођења Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2018. годину, у извештајном
периоду, је образовано 14 Комисија за одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној
својини на територији града Београда, на подручју градских општина, које је обухваћено Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за
2018. годину и утврђене су цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу права
пречег закупа. У овом периоду израђено је 39 предлога Одлука о давању на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини без плаћања накнаде, које доноси градоначелник града Београда уз
сагласност Министарства, а након којих се израђују и закључују Уговори о коришћењу пољопривредног
земљишта у државној својини, на период закупа од 1 године. Израђено је и 52 предлога Одлука о давању у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа, које доноси градоначелник
града Београда уз сагласност Министарства и након чега је израђено и закључено 44 Уговора о закупу
пољопривредног земљишта у државној својини. Комисије за одређивање цене закупа пољопривредног
земљишта у државној својини на територији града Београда, на подручју 14 градских општина града
Београда су утврдиле цену закупа пољопривредног земљишта у државној својини, за свако јавно надметање
по катастарским општинама на територији града Београда за 2018. годину. Израђен предлог Одлуке о
расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини на територији града Београда и Огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда који је достављен
градоначелнику града Београда на доношење.
Спровођење поступака за реализацију вансудских поравнања којим се решавају питања накнаде за
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда. Контрола на
терену, са републичком пољопривредном инспекцијом, о постојању правног основа за коришћење
(узурпацију) пољопривредног земљишта у држевној својини. Обилазак пољопривредног земљишта у
државној својини, ради утврђивања фактичког начина коришћења предметног земљишта у поступку израде
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, као и
са републичком пољопривредном инспекцијом, у поступку давања на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини по почетној цени од 0 динара.
Утврђивање обавезе плаћања накнаде и утврђивање висине накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта. У вођењу управног поступка за утврђивање обавезе плаћања и висине накнаде
за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта користимо размену података, писаним путем, у
складу са Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена
евиденција („Службени гласник РС“, број 56/17).
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Број поднетих захтева

Број решених захтева

Број захтева који су у раду

130

123

7

Градска управа града Београда - Секретаријат за привреду је учествовао на 85. Међународном сајму
пољопривреде у Новом Саду, у периоду од 15. до 21. маја 2018. године и- Етно сајаму хране и пића у
Београду, у периоду од 21. до 24. новембра 2018. године.
ПРАВНИ ОСНОВ:
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 65/08, 41/09,
112/15, 80/17 и 95/18), Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр. 16/2017 и 111/17) и Закон о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Србије“, број 18/16 и 95/18).
ПРАВНИ ОСНОВ:
 Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 65/08,
41/09, 112/15 и 80/17),
 Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини („Сл. гласник РС“ бр. 16/2017 и 111/17) и
 Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/16).
ИНДИКАТОРИ:
 Донет Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
града Београда чијим спровођењем је дато у закуп пољопривредно земљиште у државној својини
 Одржана су два сајма- Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду и Сајам етно хране и пића
у Београду

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПРАВНИ ОСНОВ:
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник
Републике Србије“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16).
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС:
1. Процес израде годишњег Предлога програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја града Београда.
Донет Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
града Београда.
2. Реализација доделе бесповратних подстицајних средстава у области интезивне
пољопривредне производње на територији града Београда и то у области: воћарства, повртарства,
сточарства, пчеларства и пољопривредне механизације.
 Подстицајна средства у области воћарства и повртарства
У складу са Јавним позивом који је објавио Секретаријат за привреду и Закључкa градоначелника
града Београда, секретар Секретаријат за привреду закључио је уговоре о додели подстицајних средстава у
области воћарства и повртарства на територији града Београда са 106 подносиоца пријава. Уговорне
обавезе је реализовало 81 корисник подстицајних средстава, исплаћена су средства у укупном износу од
41.549.534,26 динара.
 Подстицајна средства у области сточарства
У складу са Јавним позивом који је објавио Секретаријат за привреду и Закључкa градоначелника
града Београда, секретар Секретаријат за привреду закључио је уговоре о додели подстицајних средстава у
области сточарства на територији града Београда са 183 подносиоца пријава. Уговорне обавезе је
реализовало 143 корисника подстицајних средстава, исплаћена су средства у укупном износу од
39.904.005,05 динара.
 Подстицајна средства у области пчеларства
У складу са Јавним позивом који је објавио Секретаријат за привреду и Закључка градоначелника
града Београда, секретар Секретаријат за привреду закључио је уговоре о додели подстицајних средстава у
области пчеларства на територији града Београда за 347 подносиоца пријава. Уговорне обавезе је
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реализовало 326 корисника подстицајних средстава, исплаћена су средства у укупном износу од
18.169.345,43 динара.
 Подстицајна средства у области механизације
У складу са Јавним позивом који је објавио Секретаријат за привреду и Закључка градоначелника
града Београда, секретар Секретаријат за привреду закључио је уговоре о додели подстицајних средстава за
набавку пољопривредне механизације-прикључних машина на територији града Београда за 277
подносиоца пријава. Уговорне обавезе је реализовало 259 корисника подстицајних средстава, исплаћена су
средства у укупном износу од 52.531.887,02 динара.
 Сајам пољопривреде у Новом Саду
Учешће Града Београда - Секретаријата за привреду на Међународном сајму пољопривреде у Новом
Саду у периоду од 15-21 маја 2018. године. За закуп изложбеног простора исплаћена су средства у износу
од 2.098.980,00 динара.
 Сајам Етно хране и пића у Београду
Учешће Града Београда - Секретаријата за привреду на Сајму Етно хране и пића у Београду у
периоду од 21-24 новембра 2018. године. За закуп изложбеног простора исплаћена су средства у износу од
2.100.000,00 динара.
ПРАВНИ ОСНОВ:
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“
број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16).
ИНДИКАТОРИ:
 Повећан је број регистрованих пољопривредних газдинстава који су користили право на локалне
подстицаје за 6%
 Мере се спроводе путем расписивања јавних позива у области пољопривреде.
 Након реализовања мера очекује се значајно унапређење интензивне пољопривредне производње у
области воћарства и повртарства, сточарства, пчеларства на територији града Београда а тиме и
повећање приноса који ће кориснику омогућити увећан и редован извор прихода. У циљу
саветодавне активности ради подизања општег знања у области пчеларства и органске производње
град Београд спроводи стручну едукацију.

СЕКТОР ЗА ВОДОПРИВРЕДУ
Донет је и у потпуности реализован Програм управљања водним објектима за уређења водотока и
заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама другог реда на територији града Београда; Донет је
Оперативни план одбране од поплава на територији града Београда; Закључен је и реализован Уговор о
финансирању дела трошкова са ЈВП „Београдводе“ у вези одржавања и управљања система за снабдевање
техничком водом обрадивог пољопривредног земљишта на подручју Градске општине Гроцка; Закључен је
и реализован Уговор са ЈВП „Београдводе“ и „Shipyard Kladovo“ доо о финансирању израде два понтона;
Закључен је и реализован Уговор са ЈВП „Београдводе“ и „Shipyard Kladovo“ доо о финансирању израде
додатних 50 (педесет) метара приступних мостова за постављање понтона; Закључен је и делимично
реализован уговор са ЈВП „Београдводе“ о финансирању извођења радова на уређењу зона за постављање 5
(пет) понтона на реци Сави и Дунаву на територији града Београда; Завршена је израда Плана за
постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата са могућношћу пратеће
производње на територији града Београда







ПРАВНИ ОСНОВ:
Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/18 и 95/2018-др. закон),
Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Сл. гласник РС“ бр. 73/2010, 121/2012,
18/2015, 96/2015, 92/2016, 104/16 др. закон,113/17 и 41/2018),
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 – одлука УС, 24/11.
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
Закон о трговачком бродарству („Сл. гласник РС“ бр. 96/15),
Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
Одлука о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда
(„Службени лист града Београда“, бр. 32/10, 10/11, 9/13, 29/14 и 96/17),
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ИНДИКАТОРИ:
 Изградња ефикасног превентивног система заштите од поплава и уређење водотока другог реда –
реализована је санација 29 водних објеката од планираних 30 за заштиту од поплава на водотоцима
другог реда, што износи 97% од укупно планираних радова.

Заменик начелника Градске управе
града Београда-секретар
Секретаријата за привреду
Милинко Величковић
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ПЛАН РАДА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ
ЗА 2019. ГОДИНУ

164

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за нормативно-правне послове обављаће нормативно-правне, управно-правне и студијскоаналитичке послове из делокруга Секретаријата и то: припрема и израда нацрта одлука и других прописа,
решења, уговора, извештаја, информација и планова, давање мишљења о примени прописа из делокруга
Секретаријата; припрема и израда модела уговора и анекса модела уговора, стручно-административни
послови у вези захтева којима се уређује употреба имена града у пословном имену привредних субјеката и
удружења, вођење евиденције о издатим сагласностима за употребу имена града, обављање послова из
области јавних набавки за потребе Секретаријата, израда предлога потреба набавки за 2019. годину, израда
годишњег плана набавки и списка набавки на које се Закон не примењује, израда измене годишњег плана
набавки, спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, израда кварталних
извештаја о реализацији набавки Секретаријата за привреду и достављање Управи за јавне набавке кроз
апликативни софтвер, послови из области радних односа (израда решења о годишњем одмору и одсуству са
рада уз накнаду зараде), послови у вези оцењивање службеника у 2019. години, израда предлога за давање
сагласности за пријем радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима у Секретаријату
за привреду, учествовање у припреми аката који се односе на Јавне конкурсе Сектора у оквиру
Секретаријата и учестовање у раду Комисија, израда годишњег плана расписивања јавних конкурса, израда
извештаја, израда измене Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места,
информација, контрола нормативних аката правних лица основаних у области привреде, пољопривреде и
водопривреде над којима град има директну или индиректну контролу капитала, одговори на захтеве за
приступ информацијама од јавног значаја, усаглашавање правилника и одлука са важећим позитивноправним прописима, стручна подршка у раду свим Секторима у оквиру Секретаријата за привреду и други
правни послови.

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за финансијске послове обављаће послове из области финансија Секретаријата - припрему и
израду финансијских планова и других финансијских аката, извештаја, информација и анализа, решења о
преносу средстава и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом и другим прописима.












Планом рада за 2019. годину обухваћени су послови који се односе на:
измене финансијског плана за 2019. годину, као и израду измене финансијског плана у складу са
ребалансом буџета града Београда за Секретаријат за привреду;
израду месечних, кварталних извештаја о извршењу финансијских планова за 2019. годину и
годишњег извештаја о реализацији фин. плана за 2018. годину;
израда Годишњег извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката за 2018. годину
за раздео 10 – Секретаријат за привреду;
припрему предлога висине квота (месечних и кварталних) за извршење расхода и издатака за
Секретаријат и Туристичку организацију Београда као индиректног корисника, а након задатог
лимита од стране Управе за трезор вршење корекција кроз програм САП и обједињавање и израда
образложења за квоте;
контролу документације, израду резервација, решења о преносу средстава, наредби за књижење и
захтева за плаћање (у програму САП);
сарадњу са службама у оквиру Секретаријата у вези са припремом предлога закључака за
обезбеђење средстава;
пријем, вођење евиденције и праћење средстава финансијског обезбеђења;
вођење помоћних књига (књига улазних фактура и излазних фактура);
обједињавање предлога процене прихода и сачињавање Извештаја о оствареним приходима
(месечни, квартални, годишњи);
припрему предлога фин. плана за раздео 10 - Секретаријат за привреду за 2020. годину.

СЕКТОР ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
Секретаријат за привреду планира да се представи заједно са Туристичком организацијом Београда и
градским општинама и установама које су општине основале за промоцију туризма, на 41. Међународном
сајму туризма у Београду, који ће се одржати од 21. до 24. фебруара 2019. године. У сарадњи са Сектором
за пољопривреду, градским општинама и Туристичком организацијом Београда планиране су активности
на спровођењу Програма едукације за категоризацију сеоских туристичких домаћинстава за даваоце услуга,
за сеоска туристичка домаћинстава. Секретаријат за привреду, у складу са Законом о туризму, врши као
поверен посао, категоризацију приватног смештаја на територији града Београда и за потребе унапређења
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понуде категоризованог приватног смештаја на територији града Београда. Планирана је услуга штампе
материјала, мапа категоризованог смештаја на територији града Београда и брошуре за сеоска туристичка
домаћинства. Посебна пажња ће се посветити питањима ефикасније контроле наплате и уплате боравишне
таксе као изворног прихода јединице локалне самоуправе која се користи за потребе туризма и пратиће се и
вршити анализа уплата боравишне таксе по привредним субјектима. Секретаријат ће вршити надзор над
радом ТОБ-а, пратити реализацију програмских активности ТОБ-а и спровести поступак давања
сагласности града Београда као оснивача, на акте Туристичке организације Београда, пратити реализацију
пројекта „Реконструкција и рестаурација Земунске тврђаве у Београду“ кроз наративни и финансијски
извештај. Планирано је расписивање, спровођење и промоција Јавнoг конкурса за доделу субвенција за
унапређење квалитета туристичко угоститељске понуде на територији града Београда као и Јавног конкурса
за суфинансирање домаћих и међународних конгреса, манифестација, фестивала, изложби, семинара и сл.,
као и програма коришћења нових технологија у туризму на територији града Београда. На основу
добијених финансијских средстава по конкурсу од Министарства трговине, туризма и телекомуникација за
пројекат „Уређење слободних површина на језеру Ресник“, спровешће се поступак Јавне набавке у сарадњи
са општином Раковица.
Сектор за туризам и угоститељство вршиће надзор над применом Одлуке о радном времену
угоститељских објеката на територији града Београда и Одлуке о одређивању ближих и других услова за
угоститељске објекте који се не категоризују, а који се налазе у стамбеним зградама, у сарадњи са
туристичком инспекцијом, комуналном инспекцијом градске општине и комуналном полицијом. Решењем
Министарства привреде број 332-02-000301/2016-08 од 28.11.2016. године, којим је Београд проглашен за
туристичо место прве категорије истиче 2019. године и у складу са тим покренуће се поступак и активно ће
радити на припреми текста Захтева за разврставање града Београда као туристичког места прве категорије.
Секретаријат за привреду планира израду Стратегије развоја туризма града Београда са Акционим планом
који ће допринети развоју туризма у националној економији Србије, повећању БДП од туризма, развоју
Београда као туристичке дестинације, односно позиционирање Београда као најперспективнијег града на
туристичком тржишту јужне Европе, а на који начин би се обезбедио већи прилив страних туриста и
максимално искористили сви потенцијали наше престонице. Секретаријат за привреду ће активно
учествовати у подршци организацији манифестација Дани Техерана у Београду, Дани Београда у Пекингу,
Карневал бродова, Латино маратон, „Дани Европске баштине”, Грчки викенд, Београдски инвестициони
дани и др. Наставиће се интезивна сарадња са Привредном комором Србије, Привредном комором
Београда, републичким органима, Туристичком организацијом Србије, градским општинама, удружењима
и привредним субјектима у области туризма, а све у циљу развоја туризма на територији града Београда,
обогаћивања туристичке понуде града, креирања нових туристичких програма, као и стварања бољих
услова за развој туризма града и бољег прихвата туриста. Решаваће се проблеми са којима се сусрећу
туристички водичи и агенције приликом организованих разгледања града. Планиране су активности на
доношењу аката везаних за локалне туристичке водиче, у складу са Законом о туризму.

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ


Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва за 2019. годину за куповину
једног или више основних средстава (машина и опреме) у циљу побољшања квалитета постојећег
или увођење новог производа/услуге у пословни процес, уз обавезу запошљавања једног
незапосленог лица са пуним радним временом са евиденције Националне службе за запошљавање,
на период од минимум једне године.

Oпредељена средства за ове намене износe 20.000.000,00 динара, до 1.000.000,00 динара без ПДВ-а,
по кориснику. Право на доделу средстава имају предузетници, микро и мали привредни субјекти са
територије града Београда.
 Јавни конкурс за суфинансирање програма од јавног интереса из области промоције
предузетништва и запошљавања на територији града Београда у 2019. г. Oпредељена средства за ове
намене износe 20.000.000,00 динара, макс. до 1.000.000,00 (милион) динара са ПДВ-ом, по
кориснику. Програми који ће се суфинансирати врше се у циљу: - реализација програма
преквалификација и обука у циљу повећања запослености; - промоција запошљавања лица из
категорије теже запошљивих; - примени нових технологија у циљу промоције предузетништва; реализација програма стручне праксе; - промоцију оснивања кластера и бизнис инкубатора; промоција предузетништва као прихватљивог начина економског активизма; - промоција приватних
иницијатива које за сврху имају повећање запослености; - презентације и реализација креативних,
иновативних и стваралачких идеја и предузетничких вештина; - поспешивање развоја партнерства
између профитног и непрофитног сектора; - повећању могућности запошљавања.
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Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности и
самозапошљавања, у циљу подршке самозапошљавању незапослених лица, развоју нових
иновативних и високотехнолошких производа, услуга и процеса, стварању нових технолошких
предузећа, повећању конкурентске способности привредних субјеката и укључивању у међународне
тржишне токове. Oпредељена средства за ове намене износe 5.000.000,00 динара.

- У сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала за град Београд а у складу са
Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљвања за 2019. годину, планира се реализација неких од следећих програма:
• Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање:
• Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих на новоотвореним радним местима;
 Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена особе;
 Јавни конкурс за спровођење програма стицања практичног знања;
 Јавни конкурс за спровођење програма стручне праксе;

















У укупном износу средства града Београда за ове намене износе 15.000.000,00 динара
Организација бесплатних Радионица „Знањем до циља” у првој половини године. Све чланице
Савета за запошљавање града Београда учествују у овим обукама и кроз ове Радионице упознају
кандидате са правним облицима оснивања, пореским и другим финансијским обавезама, писањем
бизнис плана, процедурама за добијање кредита за почетнике, start-up кредитима итд.
Организација Београдског сајма запошљавања и пракси 2019. у сарадњи са Саветом за
запошљавање града Београда, у првој половини године.
Организација Београдског сајма предузетништва на Београдском сајму, у сарадњи са Саветом за
запошљавање града Београда, у првој половини године.
Учешће у отварању Канцеларија за развој предузетништва и шалтера за привреду на преосталим
градским општинама, чиме се наставља реализација платформе за развој предузетништва у
организацији Града Београда, а у сарадњи са Привредном комором Београда-Привредном комором
Србије, током читаве године.
Учешће у организацији Међународног ИТ скупа у сарадњи са Саветом за запошљавање града
Београда, а у циљу повезивања младих иноватора из региона, развоја и надградња индустрије 4.0.
као и унапређења ИТ сектора и креативне индустрије, у другој половини године.
Надзор над радом правних лица основаних у области привреде над којима Град има директну или
индиректну контролу капитала-јавно предузеће Сава Центар, Слободне зоне 2015 доо, Градски
завод за вештачење града Београда.
Попис основних средстава и ситног инвентара за 2018. годину, сравњивање стања залиха робних
резерви и др.
Израда Програма робних резерви за 2019. годину у складу са Oдлуком о образовању робних резерви
града Београда.
Припрема Предлога Плана јавних набавки.
Израда Предлога закључака и спровођење потребних активности за покретање поступка
прикупљања понуда за услуге складиштења који не подлежу Закону о јавним набавкама за
складиштење детерџента и сапуна, припреме за закључивање новог уговора за складиштење
детрџента, праћење рокова и обнављања роба, контрола квалитета и квантитета, сарадња са
складиштарима, сравњење поводом шестомесечног обрачуна, израда предлога финансијског плана
и квота, спровођење ванредне контроле залиха робних резерви код уговорних складиштара.
Према захтеву складиштара, обрачун годишњег кала пшенице и израда одобрења.
Праћење извештаја са Берзе у Новом Саду, као и информационог система „Геа“ Нови Сад, о
кретању цена понуде и потражње житарица и основних животних намирница на тржишту.
Сарадња са Градским јавним правобранилаштвом: провера судских спорова за стара сумњива и
спорна потраживања и покретање парничних спорова, активности у вези фактура за складиштење,
плаћање трошкова складиштења-закњижавање у ММ-модулу и израда налога за пренос средстава,
надзор над применом одредби Одлуке о радном времену занатских и трговинских објеката
припрема Саопштења за радно време и др.
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Спровођење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији града Београда за 2018. годину - Израда предлога Одлука и Уговора о давању у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, по основу права пречег закупа и Уговора о
давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Расписивање и спровођење
Огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини на територији града Београда. Израда предлога Одлука и Уговора о
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
Израда и доношење Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2019. годину – Комисија за израду
Предлога годишњег програма за 2018. и 2019. годину ће израдити предметни програм, на који
Министарство надлежно за послове у пољопривреди даје сагласност, након чега га доноси
Скупштина града Београда.
Спровођење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији града Београда за 2019. годину - Израда предлога Одлука и Уговора о давању на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, израда предлога Одлука и Уговора о
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа.
Израда предлога Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда и расписивање Огласа
за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини на територији града Београда. Израда предлога Одлука и Уговора о давању у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
Израда Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији града Београда за 2020. годину – Образовање Комисије за израду
Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Београда за 2020. годину. Комисија за израду Предлога годишњег програма ће
расписати два јавна позива, и то: Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде
пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2020. годину и
Јавни позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на
територији града Београда за 2020. годину.
Спровођење поступка вансудских поравнања којим се решава питање накнаде за коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини, а које је обрађивано без правног основа.
Реализација Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији града Београда – У циљу реализација Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда и спровођења одредби члана
25. став 6. и члана 71. став 1. и 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије”, број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15 и 95/18), током 2019. године, ће градским
општинама града Београда, бити извршен трансфер средстава остварених од накнаде за промену
намене обрадивог пољопривредног земљишта и од давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини. Овај сектор ће вршити контролу утрошка предметних средстава и контролу
изведених радова у градским општинама које су извршиле уговорне обавезе.
Скидање и продаја усева са пољопривредног земљишта у државној својини – Чланом 62.
Закона о пољопривредном земљишту, између осталог је прописано да скидање и продају усева
надлежни орган јединице локалне самоуправе врши на терет лица које користи пољопривредно
земљиште у државној својини без правног основа, а ако се ради о непознатом лицу на терет
јединице локалне самоуправе. Средства остварена од продаје скинутог усева, по одбитку трошкова
скидања усева, распоређују се у складу са чланом 71. овог закона.
Контрола на терену, са републичком пољопривредном инспекцијом, о постојању правног основа за
коришћење (узурпацију) пољопривредног земљишта у државној својини.
Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта - Утврђивање обавезе плаћања накнаде,
као и висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта.
Стручна обрада аката, других материјала, организационе и административне послове за: Комисију
за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији града Београда, Комисију за давање мишљења на годишњи програм заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда, Комисију за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на
територији града Београда
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Процес израде годишњег Предлога програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја града Београда.
Реализација Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја града Београда.
Спровођење поступка доделе подстицајних средстава у области воћарства и повртарства,
сточарства, пчеларства и у области механизације на територији града Београда.
Спровођење поступка избора најповољнијег понуђача за услуге-теоријска и практична обука
пољопривредних произвођача у области пчеларства, органске производње и воћарства.
Учешће града Београда-Секретаријата за привреду на Међународном сајму пољопривреде у Новом
Саду и - на сајму Етно храна и пиће у Београду.
Стручна – едукативна путовања пољопривредних произвођача
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Доношење Програма управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава,
ерозије бујица на водама II реда на територији града Београда у 2019. години. Програмом је
предвиђено уређење нерегулисаних и регулисаних делова појединих водотока и регулационих
грађевина на водама II реда, на подручју града и одржавање улива у водотоке. Обављаће се
активности редовног одржавања утврђених критичних деоница водотока на водама II реда како би
се остварио потребан протицајни профил, као превентивне мере у одбрани од поплава и спречавања
бујичних поплава и ерозије земљишта како би се остварили бољи услови заштите Града од поплава.
Реализација Програма управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава,
ерозије бујица на водама II реда на територији града Београда у 2019. години.
Реализација уговора са ЈВП „Београдводе“ о финансирању управљања Системом за снабдевање
техничком водом обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине Гроцка за 2019.
годину.
Реализација уговора са ЈВП „Београдводе“ о финансирању извођења радова на уређењу зона за
постављање 5 (пет) понтона на реци Сави и Дунаву на територији града Београда.
Реализација уговора са ЈВП „Београдводе“ о финансирању управљањa и одржавања градских
понтонa на реци Сави и Дунаву.
Покретање поступка јавне набавке: Израда плана постављања плутајућих објеката- План места за
постављање плутајућих објеката на делу обале и водног простора на територији града Београда
одређује зоне, намене, као и правила за постављање плутајућих објеката, зоне забране, условне зоне
забране и зону за одлагање уклоњених плутајућих објеката.
Покретање поступка јавне набавке- Изградње и постављање два понтона за линијски речни
саобраћај на реци Дунав.
Учествовање у припреми за доношење Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину за
воде II реда на територију града Београда.
Сектор за водопривреду ће активно учествовати у припреми предлога општих и других аката који
уређују начин одређивања делова обале и водног простора на територији града Београда на којима
се могу постављати плутајући објекти, услови и начин њиховог постављања и уклањања, као и
плана плутајућих објеката.
Сектор за водопривреду ће активно учествовати у припреми предлога општих и других аката који
уређују постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата и пловећих
постројења на водном земљишту на територији града Београда.
Издавање водних аката по захтевима лица у складу са важећим законима.
Обрада по захтевима правних субјеката (вануправни предмети), који се односе на информисање у
вези издавања водних аката и друге водопривредне проблематике везане за примену закона;
стручни и консултативни састанци са представницима инвеститора и пројектаната у вези
ефикаснијег решавања захтева; сарадња са представницима разних институција и јавних предузећа
Заменик начелника Градске управе
града Београда-секретар
Секретаријата за привреду
Милинко Величковић
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Службеници
Службеници на положају

Број систематизованих радних места

Број службеника са 31.12.2018. године

2

2

Виши саветник

4

3

Самостални саветник

8

5

21

9

Млађи саветник

2

1

Сарадник

2

/

Млађи сарадник

3

/

Виши референт

5

2

Референт

/

/

Млађи референт

/

/

Службеници извршиоци

Саветник

Укупно:

45 радних места

20 службеника

У Секретаријату за енергетику систематизовано је 45 радна места. На дан 31.12.2018. године у
Секретаријату за енергетику послове обавља 20 службеника распоређених на начин приказан у табели.
Образована структура запослених у Сектретаријату је 18 лица са стеченим високим образовањем на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука,
као и 2 запослена са стеченим средњим образовањем у трајању од четири године.

ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
У оквиру делокруга рада овог Секретаријата у току 2018. године реализовани су следећи пословни
процеси у оквиру унутрашњих организационих јединица и то:
I - Сектор енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије и информационог система
енергетике
А - Одељење информационог система енергетике
1. Имплeмeнтaциja EE И OИE пo Спoрaзуму o Прojeкту „Комбинoвaнa тoплaнa и eлeктрaнa
(КTE) у Пaдинскoj скeли кoja зa гoривo кoристи биoмaсу”
Пошто је редефинисан пројекат, Донатор је одустао од изградње комбиноване топлане и електране у
Падинској Скели. Допнатор је прихватио да се настави реконструкције клинике за психијатријске болести
„Др Лаза Лазаревић“ део клинике у Падинској Скели.
За наставак реконструкције Донатор је обезбедио 981.406 евра за извођење преосталих радова на
унапређењу енергетске ефикасности у клиници за које су у предходном периоду израђени пројекти и
добијене потребне дозволе за извођење радова.
Са извођачем радова је постигнут Трећи анекс основног уговора, у коме је дефинисано да се изврше
радови на објекту Дневне болнице, Вешераја, да се набави потребна опрема за Вешерај и Кухињу, да се у
оквиру спољњих инсталација постави електро кабл и да се изврши замена резервног електроагрегата.
Радови су обновљени у октобру и план је да се сви радови заврше до почетка априла 2019. године.
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2. Прoцeс администрирања и oдржaвaњa инфoрмaциoнoг Систeмa eнeргeтикe Бeoгрaдa
а) Прикупљање и обрада података о производњи и потрошњи енергија и енергената на бази ручног
уноса података од стране екстерних корисника
б) Администрирање система – администрација корисника, администрација каталога, креирање и
измене ентитета и њихово хијерархијско повезивање, креирање образаца за унос података о потрошњи
енергија и енергената, додела образаца ентитетима, билансирање, претраге.
в) Асистенција и подршка екстерним корисницима система
г) Анализа система и рад на његовом побољшању
Б - Одељење енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије
1. У току 2018. године није било постављених питања од стране Службе за информисање града
Београда и од стране грађана;
3. Истрaживaњe o стaњу и мoгућнoстимa упoтрeбe рeсурсa oбнoвљивих извoрa eнeргиje у Грaду
Бeoгрaду:
а) Испоручени и монтирани соларни колектори за загревање санитарне потрошне воде у објектима
два дома здравља: Дoм здрaвљa Зeмун и Дoм здрaвљa Врaчaр и у три основне школе: Основна школа
„Aлeксa Шaнтић“ - Грoцкa, Основна школа „Лaзa Кoстић“ - Нoви Бeoгрaд и Основна школа „Никoлa
Teслa“ – Рaкoвицa,
б) у току је реализација Израде енергетске типологије зграда на територији града Београда.
4. Истрaживaњe o стaњу и мoгућнoстимa пoвeћaњa eнeргeтскe eфикaснoсти у Грaду Бeoгрaду
Ниje билo истрaживaњa.
5. Стручнo усaвршaвaњe и учeствoвaњe у нa стручним скупoвимa
Секретаријат за енергетику није учетвовао на стручним скуповима.
II - Сектор за снабдевање града топлотном енергијом и топлификацију града
У току 2018. године у оквиру сектора обављени су следећи пословни процеси:
1. Донета Измена и допуна Методологије за утврђивање трошкова прикључка на систем даљинског
грејања –трошкови прикључака у посебним случајевима;
2. Израђени су и усвојени планови, програми и извештаји из области топлотне енергије и то: План
припрема грејних система за грејну сезону 2018./2019. години, Извештај о раду ЈКП „Београдске
електране“ у грејној сезони 2017./2018. години, Извештај о реализацији Плана припрема грејних система за
грејну сезону 2018./2019. години и Извештај о реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног
система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ за период од 2017. до 2021. годину-за 2017.
годину.
3. Поднета је 31 представка грађана из области снабдевања топлотном енергијом и потрошном
топлом водом по којима је секретаријат поступио и исте отклоњене од стране надлежног јавно комуналног
предузећа из области снабдевања топлотном енергијом.
4. Није било поднетих захтева-предлога ЈКП „Београдске електране“ за израду и измену општих
аката из области снабдевања топлотном енергијом и од стране секретаријата је вршен надзор над применом
донетих општих аката из области снабдевања топлотном енергијом.
5. Поднета су три захтева за издавање лиценци за обављање делатности производње, дистрибуције и
снабдевања топлотном енергијом. Поступак решавања захтева је у току. Више заинтересованих лица се
обраћало захтевима за давање информација о испуњености услова за издавање лиценци за обављање
делатности производње и дистрибуције топлотне (писмене и усмене).
6. Није било поднетих захтева за издавање енергетских дозвола за изградњу објеката за производњу
топлотне енергије снаге преко 1MW и објеката за дистрибуцију топлотне енергије. Одговарано је на захтеве
странака за информацијама о потребним услови за издавање дозвола за изградњу објеката за производњу
топлотне енергије снаге преко 1MW и објеката за дистрибуцију топлотне енергије (писмене и усмене).
7. Потписан Записник о примопредаји децентрализованог система за грејање (са обновљивим
изворима енергије) за објекте социјалног становања у Овчи између Секретаријата за инвестиције,
Секретаријата за енергетику и ЈКП „Београдске електране“. Спроведе активности на припреми Уговора о
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давању на коришћење децентрализованог система за грејање ЈКП „Београдске електране“ од стране
Секретаријата за енергетику.
8. Спроведене активности на праћењу реализације Уговора о давању на коришћење мреже за
дистрибуцију топлотне енергије. Спроведене активности на припреми Анекса I Уговора о давању на
коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије, као и Споразума о раскиду Уговора о накнади за
коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије. Спроведене активности на припреми Уговора о
финансирању мреже за дистрибуцију топлотне енергије Поднета иницијатива Секретаријату за имовинске
и правне послове за измену Решења Скупштине града Београда о давању на коришћење мреже за
дистрибуцију топлотне енергије (донето Решење).
9. Започете активности на праћењу припајања енергетског постројења Клиничког центра Србије
систему ЈКП „Београдске електране“.
10. Спроведене су активности на реализацији рада Стручног радног тела за припрему објеката јавне
намене за гашење котларница ради прикључења грејних инсталација објеката на даљински систем грејања
или на дистрибутивни систем природног гаса.
11. Спроведене су активности на праћењу и активном учешћу у реализацији пројеката ЈКП
„Београдске електране“ (Реконструкција магистралног топловода преко моста Газела, Изградња
когенеративног постројења на локацији топлане Вождовац, Изградња топлодалековода Обреновац-Нови
Београд), као и активности на унапређењу система даљинског грејања.
III - Сектор за јавно и декоративно осветљење и енергетске послове
1. У оквиру Програма II – Унапређење и адаптација јавног осветљења за 2018. годину, реализовано је
око 500 захтева поднетих претходних година (4 вртића, 3 школе, 2 дома здравља, 15 парковских површинa,
13 спортска терена, 8 дечијих игралишта, 10 пешачких стаза, 3 трим стазе, као и око 400 улица (појединих
делова или целих), прилаза, пролаза, степеништа, и др.). Поред наведеног обрађено око 600
новопристиглих захтева за унапређење и адаптацију јавног функционалног осветљења који се реализују у
складу са приоритертима и раасположивим финансијским средствима у буџету града. Изведени су радови
на постављању декоративног осветљења зидина Калемегдана, фасада Народног музеја, декоративно
осветљење моста Газела и Парка Ушће. Поред наведеног декоратвно су осветљене и амбијенталне целине у
центру града као што је Скадарска улица, Ул. Страхињића Бана, Топличин венац и околне улице.
2. Током 2018. године у Секретариајту је евидентирано 11 основних рачуна за утрошену електричну
енергију за јавно осветљење (изузев децембарског који стиже у јануару), који су обрађени и реализовани.
Пристигле исправке које се односе на предметне месечне рачуне су такође благовремено обрађене и
реализоване.
IV - Сектор за правне и економске послове
У току 2018. години предузимане су активности на реализацији следећих пословних процеса:
1. Припремљен и израђен Предлог Финансијског плана за 2019. годину и израђен Предлог закључка
Градоначелника града Београда, израђен Прелог потреба за 2019. годину;
2. У циљу реализације пословног процеса Припрема предлога програма, пројекатаи активности за
вишегодишње финансирање Секетаријата за енергетику - Закључен Уговор о набавци електричне енергије
у категорији јавно осветљење XVI-01 бр. 401.1-11 од 31.12.2018. године.
3. Припремљено 400 захтева за плаћање и израђено 400 решења о преносу средстава;
4. Припрема тромесечног плана прихода и примања и извршења Финансијског плана Секретаријата
за енергетику – припремљени су тромесечни планови извршења и то за периоде јануар-март, јануар-јуни,
јануар-септембар, јануар-децембар;
5. Припрема и измена месечних квота Секретаријата за енергетику врши се само у случајевима
када је то потребно односно у зависности од пристиглих захтева за плаћања;
6. Измена Финансијског плана Секретаријата за енергетику обезбеђењем средстава из текуће
буџетске резерве (ТБР) - извршена у априлу због неовлашћеног коришћења електричне енергије, за коју
измену је прибављен и Закључак Градоначелника града Београда;
7. Измена Финансијског плана Секретаријата за енергетику – промене апропријација –извршена
када је израђен када је била измена и допуна Одлуке о буџету (ребаланс);
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8. Повећање Финансијског плана Секретаријата за енергетику за износ остварене донације или
наменског трансфера – у току 2018. године није било повећања Финанскијског плана по овим основима;
9. Припремани финансијски извештаји Секретаријата за енергетику;
10. Пријем и праћење срестава финансијског обезбеђења (СФО) Секретаријата за енергетику
вршено је у складу са закљученим уговорима у поступцима јавни набавки и код уговора о испоруци
електричне енергије са јавним осветљењем, који се достављају Секретаријату за финансије;
11. Припрема дописа за повлачење транше домаћег и иностраног зајма/кредита Секретаријата за
енергетику – није било предметих активности у току 2018. године.
12. Спровођење поступака јавних набавки:
а) Јавна набавка - Реализација едукативног Програма „Подизање енергетске ефикасности и употреба
обновљивих извора енергије“ – донета Одлука о покретању поступка јавне набавке и Решење о формирању
Комисије за јавну набавку, израђен Предлог Закључака Градоначелника града Београда, израђени модели
уговора, спроведен поступак јавне набавке прибављена сагласност Правобранилаштва града Београда на
уговор са добављачем, закључен Уговор број XVI-01-401.1-8/2017 од 25. априла 2017. са добављачeмгрупом понуђача „CEDEF“ и „Stonicom“ д.о.о. (Уговор није реализован);
б) Јавна набавка -Испорука и монтажа соларних колектора за загревање санитарне потрошне воде у
објектима два дома здравља: Дoм здрaвљa Зeмун и Дoм здрaвљa Врaчaр и у три основне школе: Основна
школа „Aлeксa Шaнтић“ - Грoцкa, Основна школа „Лaзa Кoстић“ - Нoви Бeoгрaд и Основна школа „Никoлa
Teслa“ – Рaкoвицa; спроведен отворени поступак јавне набавке добара; Закључен уговор са групом
понуђача коју чине: МАСТЕР СОЛАР ДОО, Нови Београд, и ПРЕДУЗЕЋЕ ИНТЕРКЛИМА ДОО
ВРЊАЧКА БАЊА, Врњачка Бања, Уговор реализован 18.12.2018. године);
в) Јавна набавка мале вредности- услуге - Одржавање Информационог система енергетике града
Београда; донети Закључци градоначелника број 404-8208/18-Г од 29. новембра 2018. године о обустави
поступка јавне набавке;
г) Јавна набавка мале вредности - услуге – Вршење стручног надзора над извођењем радова на
уградњи соларних колектора; донети закључци градоначелника града о стављању ван снаге закључака
градоначелника бр. 7788/18-Г од 08.11.2018. и 404-8136/18-Г од 26.11.2018. године;
д) Јавна набавка мале вредности – услуге - Израда Студије „Спрoвођeњe eнeргeтских прeглeдa за
објекте јавне намене који су у својини града Београда у градским општинама града Београда”; донети
закључци градоначелника о стављању ван снаге закључака градоначелника број 404-7130/18-Г од
17.10.2018. године;
е) Јавна набавка - Израда енергетске типологије зграда на територији града Београда - спровођење
отвореног поступка јавне набавке услуге настављено и у 2019. години;
13. Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама (ЗЈН) не примењује – није било
предметних јавних набавки;
14. Извршење уговора о јавним набавкама – У току 2018. године закључен је уговор број XVI-01401.1-10/2018 од 28.11.2018. године са МАСТЕР СОЛАР ДОО, Нови Београд и ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНТЕРКЛИМА ДОО ВРЊАЧКА БАЊА, Врњачка Бања. Уговор је реализован.
15. Израда тромесечних извештаја о јавним набавкама – Израђен је квартални извештај за период
октобар-децембар 2018. и достављен Сужби за централизоване јавне набавке и контролу набавки и Управи
за јавне набавке.
16. Норматива – израђене и усвојене одлуке, програми и правилници:
а) Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност,
17. Израда другостепених решења по жалбама на решења ЈКП „Београдске електране“ о
прикључењу на систем даљинског грејања - у извештајном периоду урађено 6 другостепених решења.

ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
Секретаријат обавља, као послове државне управе поверене законом, послове издавања лиценци за
обављање делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом и издавање
енергетских дозвола за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге 1MW и више; као и друге
послове државне управе које република повери граду из делокруга секретаријата.
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ПРАВНИ ОСНОВ
Секретаријат за енергетику Градске управе града Београда приликом обављања послова из делокруга
рада примењује следеће прописе:
 Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
 Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014),
 Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“ број 25/2013).
 Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
 Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и
95/18),
 Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/18),
 Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013 и 30/2018),
 Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“
бр. 119/2012, 68/2015 i 113/2017),
 Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018- аут. тумачење);
 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ бр. 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон),
 Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“ бр. 128/2014),
 Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење),
 Одлука о снабдевању топлотном енергијом у града Београду („Сл. лист града Београда“ бр. 43/2007,
2/2011, 29/2014 и 19/2017),
 Одлука о јавној расвети („Сл. лист града Београда“ бр. 4/87, 10/87- испр. 25/I/88, 13/90, 15/91, 23/92,
9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005, 73/2016 и 19/2017),
 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе
града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 8/2015 и 58/2015),
 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015),
 Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање
система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/11 и
106/2013).
СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
У поступању по жалбама изјављеним на првостепене одлуке имаоца јавног овлашћења односно ЈКП
„Београдске електране“ Секретаријат за енергетику не води поступаке у складу са „Моделима
административних поступака на локалном нивоу“, обзиром да поступци који се воде пред овим
Секретаријатом нису обухваћени наведеним моделима.
РАЗМЕНА ПОДАТАКА
У раду Секретаријата за енергетику не користи се размена података у смислу одредаба Уредбе о
прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Сл. гласник РС“
број 56/17). У делокругу рада секретаријата управни поступак се води само у случајевима одлучивању по
жалбама изјављеним на управне акте донете од стране ЈКП „Београдске електране“, односно акте којима се
одлучује о прикључењу и искључењу са даљинског система грејања.
ПРЕДВИДИВОСТ
Секретаријат за енергетику поступа у смислу одредаба члана 141. став 4. Закона о општем управним
поступцима, у случајевима када поступа по жалбама изјављеним на решења о прикључењу односно
искључењу са система даљинског грејања донетим од стране ЈКП „Београдске електране“, односно када
Секретаријат поступа као другостепени орган. Наиме, Правилима о раду дистрибутивног система топлотне
енергије („Службени лист града Београда“ број 54/14) дефинисани су, између осталог, и услови за
прикључење односно искључење корисника из система. Тако је, на пример: у тачки 1.3. - Услови за
искључење корисника из система, прописано да ће ЈКП „Београдске електране“ дати сагласност тарифном
купцу за искључење из система, ако се његовим искључењем ни у једној просторији тарифних купаца који
се не искључују, не ремети прописана температура загреваних просторија, ако то дозвољавају технички
услови и ако тарифни купац обезбеди сагласност за искључење органа управљања зградом када се
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искључује стамбени простор. Имајући у виду наведено, као и да су напред наведени услови постављени
кумулативно, то значи уколико нису испуњени напред наведени услови, овај Секретаријат ће донети
решење којим одбија жалбу, односно уколико су испуњени предвиђени услови, овај секретаријат ће донети
решење којим усваја жалбу и поништава решење надлежног јавно комуналног предузећа.
ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО
Имајући у виду околност да Влада РС није утврдила ближе услове, критеријуме и мерила којим се
одређује јединствено управно место, Секретаријат за енергетику остварује сарадњу са другим надлежним
органима и имаоцима јавних овлашћења у складу са Законом о општем управном поступку и другим
законским прописима којим се прописује начин општења државних органа и органа локалне самоуправе.
ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У Секретаријату за енергетику у извештајном периоду није било иницирања покретања поступака за
заштиту од злостављања на раду обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање тог
поступка, нити је у Секретаријату именовано лице које је овлашћено за пријем информације од узбуњивача.
ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА:
Секретаријат за енергетику у складу са Одлуком о градској управи града Београда, предузима
пословне процесе из делокруга, а у скаладу са циљевима датим у Стратегији развоја енергетике града
Београда и Стратегији развоја града Београда до 2021. године, која подразумева одговорно, транспарентно
и ефикасно управљање јавним пословима, ресурсима и Градском управом, у циљу задовољавања свих
интереса и потреба грађана, уз поштовање принципа једнаких шанси; константно унапређење квалитета
живота и услова за конкурентан, иновативан, инклузиван и одржив развој; позиционирање Београда као
савремене европске метрополе, привредног, образовног, туристичког и културног центра овог дела Европе.
Град Београд је опредељен да, кроз све аспекте свог деловања, свим својим грађанима и привредним
субјектима обезбеди континуирано унапређивање услова живота и рада. Приоритети предвиђени
Стратегијом, поред осталих, су: циљано привлачење инвестиција, ефикасно управљање имовином у јавној
својини, квалитетније и економичније услуге грађанима, унапређење кватитета и обухвата комуналне
инфраструктуре, унапређење енергетске инфрастуктуре.








Приоритети Секретаријата за енергетику су формирани у складу са Стратегијом:
предузимане активности на реализацији Уговора о пројекту изградње топловода Обреновац-Нови
Београд, између ЈКП „Београдске електране“, Града Београда и компаније „Power Construction
Corporation of China, а који представља реализацију Меморандума о разумевању за пројекат
изградње топловода Обреновац-Нови Београд, потписаног од стране Mинистарства рударства и
енергетике, ЈП „Eлектропривреда Србије“, Грaдa Бeoгрaдa, JКП „Бeoгрaдскe eлeктрaнe“ и
компаније „Power Construction Corporation of China“;
предузимане радње и активности на реализацији IV фазе аранжмана са КfW Банком а у циљу
унапређења система даљинског грејања за два значајна пројекта: Реконструкција магистралног
топловода М6 преко моста Газела и изградња когенеративног постројења на локацији топлане
Вождовац укупне снаге 20MW (10MW топлотне енергије и 10MW електричне енергије) укупне
вредности 11 милиона евра;
преузимане радње и активности на реализацији Трилатералног уговора о коришћењу средстава
зајма, измeђу Mинистaрствa финaнсиja, Mинистaрствa рудaрствa и eнeргeтикe, JКП „Бeoгрaдскe
eлeктрaнe” и грaдa Бeoгрaдa;
предузимане активности на регистрацији енергената и корисника у систему ИСЕБ;
едукација и реализација пројеката на унапређивању енергетске ефикасности објеката, као и
коришћења обновљивих извора енергије (соларни панели, топлотне пумпе).

У циљу спровођења напред наведених приоритета Секретаријат за енергетику учествује радним
групама формираним од стране града Београда за спровођење предметних активности и предузима
активности из свог делукруга рада, учествује у спровођењу и наменском коришћењу средстава из
новоформираног Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда, организује едукацију и
асистенције и на други начин врши подршку система ИСЕБ.
РИЗИЦИ У СПРОВОЂЕЊУ
Ризици у спровођењу градског документа јавне политике су недостаци финансијских средстава за
реализацију програма енергетске ефикасности и система ИСЕБ, неадекватна, нестручна регистрација
корисника ИСЕБ, недостатак средстава у буџетским фондовима за реализацију и унапређење енергетске
ефикасности објеката и одржавање и изградњу комуналне инфраструктуре (мреже за дистрибуцију
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топлотне енергије), промена руководства, недовољан број стручних кадрова у Секретаријату, компликоване
законске процедуре спровођења поступака јавних набавки, неповољан привредни амбијент који утиче на
избор потенцијалних добављача, обзиром да се ради о повећању и унапређењу, едукацији из области
енергетске ефикасности, затечено неповољно стање објеката у погледу енергетске ефикасности и други
слични ризици.
Обрађивач: Ведрана Тодоровић

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за енергетику
Нина Јандрић
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ЗА 2019. ГОДИНУ

179

ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
У Секретаријату за енергетику Градске управе града Београда образоване су унутрашње
организационе јединице и то:
1. Сектор енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и информационог система
енергетике, у оквиру кога су организована два одељења:
а) Одељење информационог система енергетике Града,
б) Одељење енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије;
2. Сектор за снабдевање Града топлотном енергијом и топлификацију града, у оквиру кога су
организована два одељења:
а) Одељење за праћење испоруке електричне енергије
б) Одељење за инвестиције и инвестиционо одржавање топловодне мреже;
3. Сектор за јавно и декоративно осветљење и енергетске послове, у оквиру кога су организована
два одељења:
а) Одељење за јавно и декоративно осветљење
б) Одељење за праћење снабдевања електричном енергијом за јавно осветљење и праћење изградње
електроенергетских објеката
4. Сектор за правне и економске послове у оквиру кога су организована два одељења:
а) Одељење за правне послове
б) Одељење за економске послове
У оквиру делокруга рада овог Секретаријата у току 2019. године преузеће се следеће мере и
актовности у оквиру унутрашњих организационих јединица и то:
I Сектор енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и информационог система енергетике
Планира да у току 2019. године поред спрoвoђeња мера и активности из области eнeргeтскe
eфикaснoсти и oбнoвљивих извoрa eнeргиje, обави следеће активности и радње и то:
 предузимање активности на изради Прoгрaмa и плaнa eнeргeтскe eфикaснoсти, кoje дoнoси jeдиницa
лoкaлнe сaмoупрaвe;
 спровођење едукације у оквиру Програма „Пoдизaњe eнергетске eфикасности и употребе
oбновљивих извoрa eнeргиje”;
 предузимање радњи и активности на обележавању дана енергије;
 предузимање радњи и активности којима ће се обезбедити штампање публикација о ефикасном
коришћењу енергије;
 предузимање радњи и активности којима ће се обезбедити одржавање информационог система
енергетике града Београда - ИСЕБ;
 предузимање радњи и активности којима ће се обезбедити вршење услуге регенерације на еуро 5 и
еуро 6 моторима аутобуса јавног превоза на територији града Београда у циљу уштеде енергије и
емисије штетних честица;
 предузимање радњи и активности на истраживању јаног мњења о свести грађана о значају
енергетске ефикасности;
 предузимање радњи и активности којима ће се обезбедити израда енергетске типологије стамбених
зграда на територији града Београда;
 предузимање радњи и активности којима ће се обезбедити израда Студије „Спрoвoђeњe eнeргeтских
прeглeдa за објекте у 17 градских општина у Београду“;
 предузимање радњи и активности којима ће се обезбедити израда техничке документације за
енергетску санацију 17 објеката јавне намене на територији града Београда, на основу резултата
Студије „Спрoвoђeњe eнeргeтских прeглeдa за објекте у 17 градских општина у Београду;
 предузимање активности којима ће се обезбедити извођење радова на санацији спољног омотача и
фасадне столарије на 5 објеката јавне намене на територији града Београда;
 предузимање радњи и активности којима ће се обезбедити испорука, монтажа и уградња опреме за
унапређење енергетске ефикасности у објектима јавне намене - Набавка и уградња система за
грејање и хлађење топлотним пумпама и соларним колекторима: Спортски центaр „Вождовац“
Црнотравска 3, на основу постојеће пројектне документације и „Стари ДИФ“;
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предузимање радњи и активности којима ће се обезбедити спровођење детаљног енергетског
прегледа - инвестиционе студије за 1 предшколску установу;
предузимање радњи и активности којима ће се обезбедити израда технике документације за
енергетску санацију предшколске установе;
предузимање радњи и активности којима ће се обезбедити извођење радова на енергетској санацији
предшколске установе;
предузимање радњи и активности којима ће се обезбедити извођење радова на енергетској санацији
Основне школе „Свети Сава“ у Врчину, на основу постојеће пројектне документације;
Имплeмeнтaциja EE И OИE пo Спoрaзуму o Прojeкту „Комбинoвaнa тoплaнa и eлeктрaнa (КTE)“ у
Пaдинскoj скeли кoja зa гoривo кoристи биoмaсу. Пројекат је редефинисан, јер је донатор одустао
од изградње комбиноване топлане и електране у Падинској Скели, али је прихватио да се настави
реконструкције клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“, тако да је за наставак
реконструкције донатор обезбедио 981.406 евра за извођење преосталих радова на унапређењу
енергетске ефикасности на објектима Дневне болнице, Вешераја, да се набави потребна опрема за
Вешерај и Кухињу, да се у оквиру спољњих инсталација постави електро кабл и да се изврши
замена резервног електроагрегата. Радови су обновљени у октобру и план је да се сви радови заврше
до почетка априла 2019. године.
учешће у изради акционог плана (SECAP) ради реализације циљева из Споразума градоначелника
коме је Град Београд приступио у октобру 2018. године.
II Сектор за снабдевање града топлотном енергијом и топлификацију града
Планира да у току 2019. године да обави следеће активности и то:






1. Израда програма планова и извештаја из области топлотне енергије;
План припрема грејних система за грејну сезону 2019/20 годину;
Извештај о раду ЈКП „Београдске електране“ у грејној сезони 2018/2019;
Извештај о реализацији плана припрема грејних система за грејну сезону 2019/20 годину;
Извештај о реализацији Програма рехабилитације топловодне мреже (системска замена топловода)
у 2018. години.

2. Праћење и активно учешће у реализацији пројеката које реализује ЈКП „Београдске
електране“
 Изградња когенеративног постројења на локацији топлане Вождовац укупне снаге 20MW (10MW
топлотне енергије и 10MW електричне) - пројекат ће бити финансиран из кредита KfW банке и
средстава ЈКП „Београдске електране“.
 Изградња топлодалековода Обреновац - Нови Београд - Рeaлизaциjoм oвoг прojeктa пoвeћaлa би сe
сигурнoст снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм, смaњилa би сe зaвиснoст прoизвoдњe тoплoтнe
eнeргиje oд увoзнoг прирoднoг гaсa, а самим тим би се смањила и цeна тoплoтнe eнeргиje крoз нижу
цeну прoизвoдњe тoплoтнe eнeргиje кoja би сe дoбиjaлa из TEНT-A. Нa oвaj нaчин би мoглa дa сe
oбeзбeди вeћa кoнкурeнтнoст система даљинског грејања у oднoсу нa другe извoрe тoплoтнe
eнeргиje.
 Интерконекција топлотних извора-припрема за реализацију пројекта Интeркoнeкциja прeдстaвљa
мoгућнoст дa сe oдрeђeнo пoдручje грaдa снaбдeвa тoплoтнoм eнeргиjoм из вишe тoплoтних извoрa.
Прaктични знaчaj зa eфикaснoст систeмa тoплoтних извoрa ЈКП „Београдске електране“ je дa ЈКП
„Београдске електране“ мoже сукцeсивнo дa укључуjе/искључуjе oдрeђeнe тoплoтнe извoрe прeмa
пoтрeбнoj кoличини тoплoтнe eнeргиje, aли и прeмa цeни тoплoтнe eнeргиje из пojeдинaчних извoрa.
Oвaкaв нaчин рaдa би oмoгућиo знaчajнo нижe трoшкoвe пoслoвaњa и вeћу eнeргeтску eфикaснoст
цeлoкупнoг систeмa.
3. Потписивање Уговора о давању на коришћење децентрализованог система за грејање за
објекте социјалног становања у Овчи и активности на праћењу реализације Уговора.
4. Потписивање Уговора о давању на коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије и
активности на праћењу реализације Уговора.
5. Праћење и активно учешће на припајању енергетског постројења Клиничког центра Србије
систему ЈКП „Београдске електране“.
6. Остале активности на унапређењу система даљинског грејања
 Наставак активности на гашењу индивидуалних и блоковских котларница на територији града
Београда, које као погонско гориво користе мазут и угаљ (учешће у раду Стручног радног тела);
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Наставак активности на подизању квалитета испоручене опреме и изведених радова у ЈКП
„Београдске електране” у циљу смањења трошкова и подизања енергетске ефикасности.
Наставак активности са ЈКП Београдске електране ради фазног увођења мерења потрошње топлотне
енергије и наплате по утрошку уз системско спровођење мера побољшања енергетске ефикасности
објеката (40% објеката који су на систему даљинског грејања не испуњавају основне стандарде
изолације).
7. Усвајање одлука пред надлежним градским органима
Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом у граду Београду;
Измена Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда;
III Сектор за јавно и декоративно осветљење и енергетске послове

Одељење за праћење снабдевања електричном енергијом за јавно осветљење и праћење
изградње електро-енергетских објеката
1. Праћење утрошка електричне енергије за јавно осветљење града Београда
Планом ЕПС-ЕДБ-а предвиђено је да се у току 2019. године, заврше започети радови који се односе
на мерење утрошка електричне енергије за потребе јавног (функционалног и декоративног) осветљења на
свим местима потрошње, на територији 10 централних градских општина. Календар паљења и гашења
јавног осветљења, који је усвојен од стране Скупштине града, представља основ за утврђивање и обрачун
потрошње електричне енергије за јавно осветљење. Када се створе услови да се енергија мери на свим
местима потрошње, престаће и потреба за потписивањем тројног записника.
Одељење за јавно и декоративно осветљење
1. Реализација Програма I-Одржавањe јавног (функционалног, декоративног и свечаног) осветљења
 Одржавање инсталација јавног функционалног осветљења обухвата извођење радова који се односе
на систематску и појединачну замену сијалица, замену елемената светиљки, периодично чишћење
оптичких делова светиљки, одржавање стубова, уређаја и инсталације јавног осветљења, контрола
укључења и искључења јавног осветљења, као и друге радове којима се обезбеђује функционисање
инсталације јавног осветљења на безбедан и континуиран начин, на територији 10 централних
градских општина.
 Одржавањe инсталације јавног декоративног осветљења које обухвата замену сијалица и других
неисправних елемената светиљки и рефлектора, ангажовање радне снаге и механизације на њиховој
замени, пробу исправности сијалица, контролу паљења и гашења на територији 10 градских
општина, чишћење протектора, као и набавку неисправних елемената инсталација светиљки и
рефлектора.
 Одржавање инсталације свечаног осветљења које обухвата послове који се односе на извођење
монтажно-демонтажних радова свечаног осветљења града Београда за новогодишње и божићне
празнике.
Такође, планирана је реализација Програма II- унапређење и адаптација јавног (функционалног и
декоративног) осветљења.
 Унапређење и адаптација јавног функционалног осветљења се врши на основу евидентираних
захтева грађана и градских институција - обухвата реализацију захтева грађана, месних заједница,
општина, као и социјалних, образовних и здравствених установа и др.
 Унапређење и адаптација јавног декоративног осветљења се врши на основу иницијатива градских
институција и подразумева постављање инсталације декоративног осветљења, као и комплетну
замену постојеће дотрајале инсталације јавног декоративног осветљења са новим, савременим и
енергетски ефикасним типовима светиљки, у складу са најновијим трендовима у области
декоративног осветљења. У оквиру овог дела Програма II у плану реализације за 2019. годину је
побољшање декоративног осветљења објеката и градских амбијенталних целина од културноисторијског значаја.
IV Сектор за правне и економске послове
У току 2019. године предузимаће следеће радње и активности:
предузимаће се активности на спровођењу Финансијског плана (ФП) Секретаријата за енергетику за
2019. годину, као и израда Финансијског плана за 2020. годину;
 израдиће се Предлог програма, пројеката и активности за вишегодишње финансирање
Секретаријата за енергетику;
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извршиће се припрема свих пристиглих захтева за плаћање и донети решења о преносу средстава,
извршиће се припрема захтева и решења о преносу средстава принудне наплате;
предузеће се активности на припреми тромесечног плана прихода и примања и извршења
финансиског плана Секретаријата за енергетику;
извшиће се припрема измена месечних квота Секретаријата за енергетику;
уколико се укаже потреба предузеће се активности на измени Финансијског плана Секретаријата за
енергетику за 2019. годину са обезбеђењем средстава из текуће буџетске резерве (ТБР);
извршиће се у сагласности са потребама Измена Финансијског плана Секретаријата за енергетику –
промене апропријација, као и Повећање Финансијског плана Секретаријата за енергетику за износ
остварене донације или наменског трансфера уколико у наредном периоду дође до прилива
средстава;
израдиће се финансијски извештаји Секретаријата за енергетику;
вршиће се пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО) Секретаријата за
енергетику;
Припремаће се дописи за повлачење транше домаћег и иностраног зајма/кредита Секретаријата за
енергетику;
предузеће се активности на Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка
набавки на које се Закон о јавним набавкама (ЗЈН) не примењује;
Спроводиће се поступци јавних набавки,
предузеће се радње и активности на спровођењу набавки на које се Закон о јавним набавкама (ЗЈН)
не примењује;
приступиће се извршење уговора о јавним набавкама;
приступаће се изради тромесечних извештаја о набавкама;
уколико се укаже потреба предузимаће се радње и активности на изради Одлука из надлежности
Секретаријата,
Секретаријат ће поступати по жалбама изјављеним на првостепена решења донета од стране ЈКП
„Београдске електране“ о прикључењу на систем даљинског грејања, у законом предвиђеним
роковима.

Основни циљеви Секретаријата за енергетику у наредном периоду су: Развој енергетске
инфраструктуре, диверсификација извора енергије како би се обезбедила ситурност снабдевања потрошача,
увођење савремених технологија у енергетском сектору, смањење раста финалне потрошње енергије,
повећање енергетске ефикасности у свим сегментима, посебно у производњи, конверзији, преносу, односно
транспорту, дистрибуцији и потрошњи енергије, повећање коришћења обновљивих извора енергије у
складу са развојем технологије, адекватна заштита и унапређење квалитета животне средине, смањење
зависности од увозне енергије подстицањем примене домаћих извора енергије, обезбеђивање повољних
услова за улагања у енергетику.
Обрађивач: Ведрана Тодоровић

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за енергетику
Нина Јандрић

183

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ

184

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за саобраћај – Душан
Рафаиловић, дипл. инж. саобр.









Подсекретар – Ненад Матић
Сектор за правне послове
Одељење за нормативне, управно-правне и опште послове
Одељење за јавне набавке
Сектор за економске послове
Одељење за план и анализу и финансијску оперативу
Сектор за безбедност саобраћаја и информисање
Одељење за унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре
Одељење за унапређење безбедности учесника у саобраћају
Одељење за информисање
Сектор за планску документацију
Одељење за планску документацију
Одељење за унапређење урбане мобилности
Сектор за градску логистику
Одељење за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град
Одељење за послове градске логистике и имплементацију зона контролисаног приступа
Сектор за техничко регулисање саобраћаја
Одељење за динамички режим саобраћаја
Сектор за стационарни саобраћај
Одељење за стационарни саобраћај
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Сектор за управљање саобраћајем
Одељење за географско-информационе системе
Одељење за светлосну сигнализацију и саобраћајно моделовање
Сектор за путеве
Одељење за експлоатацију улица и општинских путева
Одељење за привремени режим саобраћаја

Број систематизованих радних места, број попуњених, број ангажованих извршилаца по основу
уговора
Број систематизованих радних места: 103
Број попуњених радних места: 51
Број ангажованих извршилаца по уговору: 9
Образовна структура запослених
Висока стручна спрема: 45
Виша стручна спрема: 2
Средња стручна спрема: 4
Приказ промена у напред наведеним параметрима у извештајном периоду
Број запослених са високом стручном спремом је у извештајном периоду смањен са 44 на 43, док је
број запослених са средњом стручном спремом повећан са 3 на 4 запослена.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПО СЕКТОРИМА, ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018.
ГОДИНЕ
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за нормативне, управно-правне и опште послове
У Одељењу за нормативно правне послове Секретаријата за саобраћај у области која се односи на
норматино- правне послове донето је: Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у
периоду од 15. новембра 2017. године до 15. марта 2018. године (у зимским условима), Одлука о изменама
и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, Одлука о постављању система јавних бицикала на
територији града Београда и Одлука о допуни Одлуке о постављању система јавних бицикала, Одлука о
изменама и допунама Одлуке о оглашавању, Одлука о накнадама за коришћење јавних путева на
територији града Београда, Измена и допуна Решења о општим паркиралиштима (2).
Учествовање у изради Одлуке о административним таксама, Одлуке о градској управи, Одлуке о
накнадама за коришћење јавних површина на територији града Београда, израде новог Статута града
Београда.
Учествовање у раду радне групе која је формирана од стране Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре до доношења Уредбе о садржини, начину и условима за отпочињању
обављања комуналних делатности, учествовање у радној групи и писање предлога до доношења Закона о
накнадама (донет 07.12.2018.)
Спроведени су поступци за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна
предузећа чији је оснивач град Београд, формиране су комисије за примопредају и сачињени су записници
о примопредаји непокретности са ЈКП „Паркинг сервис” и ЈКП „Београд пут” са са пратећом
документацијом. Закључени су Уговори којима су дате на коришћење, на неодређено време, прво са
накнадом затим без накнаде накнаде, непокрентности у јавној својини са ЈКП „Паркинг сервис” и са ЈКП
„Београд пут” на неодређено време без накнаде.
Започело се са спровођењем поступка преузимања гаража, гаражних боксова, гаражних и паркинг
места (укупно 586) од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. формирањем
комисије, сачињавањем записника, преузимањем докуметнације и даљег поступка давања на одржавање
ЈКП Паркинг сервис.
Обављање стручно-административних послова за Комисију за избор директора јавних предузећа из
надлежности Секретаријата, за Савет за безбедност саобраћаја Града Београда и Савет за саобраћај
Скупштине града Београда.
Закључење протокола и уговора о донацији из надлежности Секретаријата.
У поступку доделе средстава путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинских тела
за координацију за унапређење безбедности саобраћаја по посебним програмима општинских тела за
координацију, спроведена је одговарајућа процедура и закључени су Уговори са 15 градских општина за
програме из 2018. године и 2 Анексa уговора за продужење спровођења програма из 2017. године и вршено
је праћење реализације програма општинских тела за координацију безбедности саобраћаја за 2017. годину.
Такође у овом периоду урађени су дописи којима се одговарало на захтеве за приступ информацијама
од јавног значаја: 11; јавном правобранилаштву одговора на тужбе, захтеве за накнаду штете, исплату
штете, предлоге за мирно решење спора: 65 и као други дописи из разлличитих области: 185; решавање у
првом степену захтева за понављање поступка: 15, за запослене у Секретаријату за саобраћај донето је 181
решења којима се одобрава коришћење годишњих одмора, 32 решења којим се одобрава плаћено одсуство,
урађени су налози и попуњене радне листа и 21 решење за прековремени рад, 18 решења о пријему
семафоризованих раскрсница
Урађен План ГО за цео Секретаријат, спискови за јубиларне награде, лекарске прегледе, годишње
одморе, Решење за пописну комисију.
Измењен правни основ за надлежност секретаријата је у Одлуци о градској управи града Београда
(„Службени лист града Београда” бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18 и 109/18). У броју 109/18
прецизирана је надлежност секретаријата за саобраћај.
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Одељење за јавне набавке
Одељење за јавне набавке израдило је: Предлог плана набавки за 2018. годину (са свим пратећим
образложењима, дописима и прибављене су потребне сагласности); План набавки за 2018. годину (са свим
пратећим образложењима, дописима и прибављене су потребне сагласности); Тромесечни Извештаји о
јавним набавкама;
Јавне набавке у току: 1) Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно
управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду - ПРВА ФАЗА; 2) Набавка опреме и
уградња система за снимање параметара саобраћајног тока у зони кружног тока „Славија“; 3) Куповина и
уградња семафорских уређаја за опремање раскрсница; 4) Набавка и уградња опреме за увођење система
контроле приступа пешачој зони у Земуну; 5) Набавка лиценци AutoCAD са обуком запослених у
Секретаријату за саобраћај; 6) Пројектовање и изградња система оптичких каблова; 7) Услуга израда
Студије: „Провере безбедности саобраћаја (РСИ) на следећим локацијама: 1. Потез улица Димитрија
Туцовића и Цвијићева, 2. Булевар ЈНА, потез од Трошарине до Кружног пута, 3. Батајнички друм, 4.
Београдска улица у Сремчици и 5. Потез улица од Савске магистралe до Кружног пута (улице Лазаревачки
пут, Трговачка Ибарска Магистрала) са предлогом мера” 8) Студија утицаја на саобраћај увођењем
пешачке зоне на потесу Трг Славија – Краља Милана – Теразије - Коларчева, са предлогом мера; 9)
Ажурирање катастра саобраћајне сигнализације; 10) Израда софтвера- портала безбедности саобраћаја на
територији града Београда; 11) Израда катастра саобраћајне сигнализације- II фаза; 12) Одржавање
кабловских веза у пасивним, активним и комбинованим телекомуникационим разделницима Центра за
управљање саобраћајем у оквиру Секретаријата за саобраћај; 13) Oбука запослених у Секретаријату за
саобраћај за коришћење софтвера „Siemens Sitraffic Scala Motion” и „Siemens Office”; 14) Израда плана
одрживе урбане мобилности („СУМП”); 15) Припрема и спровођење кампања на тему: Партија 1: „ Дани
ђака првака у саобраћају у Београду”, Партија 2: „Организација обележавања светског дана сећања на
жртве саобраћајних незгода” и Партија 3: „Организација манифестације „Недеља безбедности саобраћаја“;
16) Надоградња система за централно управљање светлосном сигнализацијом БТМЦ- Беоелектро; 17)
Надоградња софтвера за управљање саобраћајем- система за централно управљање светлосном
сигнализацијом (САУС); 18) Израда студије: „Безбедност деце у зонама основних школа у којима је у
периоду 2010-2017 реализован пројекат обележавања зоне школе”; 19) Пружање услуга стручно техничког
надзора над извођењем радова за потребе Секретаријата за саобраћај на период од 2 године; 20) Израда
саобраћајних, грађевинских и електро пројеката и техничка контрола пројеката за активности техничког
регулисања и безбедности саобраћаја у Београду; 21) Одржавање система аутоматског бројања саобраћаја
на уличној мрежи града Београда;
Закључени су уговори:
1. Набавка и уградња аутоматских бројача саобраћаја
2. Набавка преносивих рачунара: Laptop конфигурација II - Развојна Laptop конфигурација са OEM
оперативним системом за потребе чланова Савета за безбедност саобраћаја
3. „Набавка мобилних телефона за потребе чланова Савета за безбедност саобраћаја”
4. Набавка мултифункцијског уређаја за потребе чланова Савета за безбедност саобраћаја
5. Израда и спровођења Кампања по партијама: Партија 1. Безбедан бициклиста у Београду, Партија
2. Безбедан мотоциклиста у Београду
6. Кампања: „Безбедан пешак у Београду”
7. Израда идејног пројекта повезивања управљачке опреме на семафоризованим раскрсницама са
Центром за управљање саобраћајем путем 3G/4G мреже мобилне телефоније
8. Израда и реализација програма стручног усавршавања васпитача и учитеља у области безбедности
саобраћаја у предшколским установама и основним школама у граду Београду
9. Обука запослених за коришћења „ESRI ArcGIS“ софтвера
10. Организовање путовања ради размене искуства и унапређења знања за потребе Савета за
безбедност саобраћаја
11. Израда студије: „Истраживање индикатора безбедности саобраћаја у Београду”
12. Израда студије: „Анализа саобраћајних незгода у раскрсницама у Београду”
13. „Одржавање система за централно управљање светлосном сигнализацијом (САУС)”.
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Поред уговора за које су спроведени поступци јавних набавки, спроведени су и поступци
набавки за које се не примењује закон о јавним набавкама („сл. гласник рс“, 124/12, 14/15 и 68/15), и
то:
 члан 7. Закона о јавним набавкама:
1. Услуга обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на
територији града Београда
2. Накнада за употребу дела аутопута Е75 за 2018. годину
3. Постављање саобраћајне сигнализације и модернизација саобраћајне опреме у 2018. години на
територији града Београда
4. Постављања привремене саобраћајне сигнализације
традиционалних манифестација у Београду у 2018. години

и опреме

за

потребе

одржавања

5. Услуга управљања јавним путевима града Београда на територији града Београда као делатности
од општег интереса, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града
Београда
 наруџбенице у складу са чланом 39. став 2 ЗЈН:
1. Набавка стручне литературе за потребе запослених у Секретаријату за саобраћај
2. Набавка материјала за потребе кампања из области безбедности саобраћаја
3. Услуга стручне анализе и обраде података
4. Услуга организовања позоришне представе са едукативним садржајем из области безбедности
саобраћаја намењене ученицима основних и средњих школа на територији 17 градских општина града
Београда
5. Закуп рекламног простора за потребе промоције безбедности саобраћаја
6. Услуга редизајнирања интернет странице Секретаријата за саобраћај
7. Услуга анализе карактеристика паркирања

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за план и анализу и финансијску оперативу
Сектор за економске послове вршио је послове планирања и праћења трошења средстава буџета града
Београда у периоду од 01.01.2018-31.12.2018 год. на разделу 08 –Секретаријат за саобраћај. Сектор за
економске послове је у периоду 01.01.-31.12.2018. години користио програм САП и рађени су следећи
послови:
 Финансијски план Секретаријата за саобраћај за 2018. годину
 Израда првог ребаланса за 2018. годину
 Израда другог ребаланса за 2018. годину
 Измене финансијског плана
 Месечне квоте
 Измене месечних квота
 Захтеви за плаћање
 Резервација средстава (неопходна је да би се извршило закњижавање документације у
књиговодству, да би се урадио захтев за плаћање)
 Контрола разних извештаја (реализација финансијског плана, квота, рачуна, ситуација, закључака и
др.)
 Контрола програма пословања јавних предузећа: Београд пут, ГСП, Паркинг сервис и ЈП „Путеви
Београда“, за 2018. годину и плана за 2019. годину.
Детаљније образложење послова који су обављани у Сектору за економске послове у периоду
01.01.2018 -31.12.2018. године
 Израда предлога програмског буџета за 2019., као и 2020. и 2021. годину Секретаријата за
саобраћај, Одлука о вишегодишњем финансирању програма и пројеката као и Одлуке о
капиталним улагањима.
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Координација рада са свим јединицама (Сектор за правне послове, Сектор за техничко регулисање
саобраћаја, Сектор за безбедност саобраћаја и информисање) и целинама (Дирекција за јавни превоз
и Дирекција за путеве) Секретаријата за саобраћај
У оквиру Финансијског плана Секретаријата, обједињени су планови јавних комуналних предузећа
(којима су одобрена средства из буџета)
Детаљно образложење по функционалној класификацији, економској класификацији, изворима
финансирања и ближим наменама
Израда измене финансијског плана – прерасподела средстава – према потребама финансирања
појединих пројеката
Израда измене финансијског плана по захтеву за промену висине апропријација
Израда измене финансијског плана по Решењима градоначелника за одобравање средстава из текуће
буџетске резерве
Утврђивање месечних квота
Утврђивање планираних месечних квота
Израда одобрених квота (одобрен лимит квота) – планирана месечна плаћања по функционалној
класификацији, економској класификацији и извору финансирања
Измене квота, преусмеравање на потребне апропријације
Праћење извршења одобрених квота
Учешће у пословима у вези Плана јавних набавки
Давање података приликом доношења Одлуке о покретању јавне набавке о обезбеђењу средстава у
финансијском плану по функционалној класификацији, по економској класификацији и извору
финансирања
Давање података приликом израде Предлога Закључака о обезбеђивању средстава за јавне набавке
мале и велике вредности о планираним средствима у финансијском плану, по функционалној
класификацији, по економској класификацији и извору финансирања
Праћење реализације финансијског плана Секретаријата
Реализација финансијског плана месечно и квартално за 2018. годину у складу са Одлуком о буџету
и Одлуком о ребалансима за 2018. годину
Координација рада са свим јединицама (Сектор за правне послове, Сектор за техничко регулисање
саобраћаја, Сектор за безбедност саобраћаја и информисање) и целинама (Дирекција за јавни превоз
и Дирекција за путеве) Секретаријата за саобраћај
Свакодневно праћење реализације Финансијског плана
Израда месечног, периодичног и годишњег извештаја Финансијског плана по функционалној
класификацији, економској класификацији и изворима финансирања
Праћење реализације резервисаних средстава по Закључцима Градоначелника у програму „САП“
Праћење реализације уговора и израда извештаја по уговорима
Чување и контрола исправности и рокова банкарских гаранција, овлашћења и др. инструмената
финансијског обезбеђења
Израда решења и захтева за плаћање
Пријем, анализа, контрола и комплетирање документације за плаћање (уговори, рачуни, привремене
и окончане ситуације, банкарске гаранције и други инструменти финансијског обезбеђења,
Закључци и Решења Градоначелника и др.
Достављање документације (рачуни, ситуације и др.) књиговодству на закњижавање
Унос података (обавеза по рачунима) у РИНО апликацију и праћење плаћање исти
Контрола и чување (у каси) оригинал банкарских гаранција и др. инструмената финансијског
обезбеђења
Израда захтева за плаћање (у програму „САП“), према позицијама из финансијског плана
Израда решења за плаћање према позицијама из финансијског плана
Достављање потписаних (од стране секретара) решења и захтева за плаћање Секретаријату за
финансије на реализацију – исплату
Свакодневно праћење плаћања по издатим решењима и захтевима
Архивирање документације
Учешће у формирању новог предузећа ЈП „Путеви Београда“, ради обављања делатности
управљања јавним путевима на територији града Београда и успостављање функционисања
истог
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СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ИНФОРМИСАЊЕ
Одељење за унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре
Одељење за унапређење безбедности учесника у саобраћају
Одељења за унапређење безбедности саобраћаја су на обраду примила 910 предмета по захтеву
странака, а по службеној дужности издала 261 решења за постављање саобраћајне сигнализације и опреме у
циљу побољшања безбедности саобраћаја на уличној мрежи Града. Од тога је дато 21 решењe за
реализацију/обележавање зона школа на територији града Београда. Датa су на реализацију решења за
изградњу тротоара: на Зрењанинском путу (од Пута за Овчу до ул. Рафаила Момчиловића), Ул. Маршала
Тита у Барајеву, ул. Новосадска у Батајници и Угриновачки пут у насељу Алтина у Земуну. Ове године је
постављено појачано осветљење на пешачким прелазима на 18 локација. У оквиру комуникације са
грађанима на обраду је примљено, сагледано и припремљен одговор на преко 180 питања грађана.


























Реализовано је:
„Студија истраживање утицаја људског фактора на настанак саобраћајних незгода на прелазима
пута преко пруге на територији грaда Београда са предлогом мера за повећањe нивоа безбедности“;
Студија „Истраживање индикатора безбедности саобраћаја у Београду”;
Eмитовање видео спота на телевизијама и дигитална промоција на фејсбуку који се реализују у
оквиру кампања: „Безбедан пешак у Београду“ под слоганом „Заштитимо пешаке“, „Безбедан
мотоциклиста у Београду“ под слоганом „Заједно стварамо безбедне улице“ и „Безбедан бициклиста
у Београду“ под слоганом „Поштујмо бициклисте“;
услугe „Организовање путовања ради размене искуства и унапређења знања за потребе Савета за
безбедност саобраћаја“;
„Набавка мобилних телефона за потребе чланова Савета за безбедност саобраћаја”;
„Набавка лап топова за потребе чланова Савета за безбедност саобраћаја”;
Услуга организовања позоришне представе са едукативним садржајем из области безбедности
саобраћаја намењене ученицима основних и средњих школа на територији 17 градских општина
града Београда;
Реализација 17 уговора са ГО из области безбедности саобраћаја.
Покренуте су јавне набавке:
Студија „Безбедност деце у зонама основних школа у којима је у периоду 2010-2017 реализован
пројекат обележавања зоне школе”
Студија „Анализа саобраћајних незгода у раскрсницама у Београду”
„Израда и реализација програма стручног усавршавања васпитача и учитеља у области безбедности
саобраћаја у предшколским установама и основним школама у граду Београду“
Припрема и спровођење кампања на тему: Партија 1: „ Дани ђака првака у саобраћају у Београду”,
Партија 2: „Организација обележавања светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода” и
Партија 3: „Организација манифестације „Недеља безбедности саобраћаја“
„Закуп рекламног простора за потребе промоције безбедности саобраћаја“
„Набавка материјала за потребе кампања из области безбедности саобраћаја
„Набавка лиценци AutoCAD са обуком запослених у Секретаријату за саобраћај“
„Набавка мултифункционалног уређаја за потребе Савета за безбедност саобраћаја“
Текуће активности:
Обрада предмета
Издавање решења ЈКП „Беогад-пут” за за примену техничко-реглативних мера за унапређење
безбедности саобраћаја и израду техничке документације, Пружање одговора на меилове грађана и
новинара.
Одељење за информисање
Одговорено је на 9700 мејлова грађана,
Организовано, припремљено и одговорено на 1040 мејла медија,
Остварена је сарадња са Секретаријатом за информисање - Беоинфо и Службом за комуникацију и
координацију односа са грађанима - Беоком сервис,
Остварена је сарадња са медијима Студио Б, Радио телевизија Србије, Пинк, Вечерње новости,
Блиц, Политика, Радио Лагуна и другим,
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Припрема 139 информацијa за медије и сајт Града и Секретаријата за саобраћај, у вези са радовима
на уличној мрежи Београда, затварањима и привременим изменама режима саобраћаја током
трајања радова,
Свакодневна телефонска комуникација са грађанима и представницима медија.

СЕКТОР ЗА ПЛАНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Одељење за планску документацију
Пословни процеси:
1. Израда саобраћајно-техничких услова за израду планске документације за предметно подручје:
 Генералног плана Града Београда;
 Планова Генералне регулације;
 Планова детаљне регулације;
2. Израда саобраћајно-техничких услова за израду Урбанистичких пројеката и пројеката
препарцелације/парцелације;
3. Израда саобраћајно-техничких услова за Локацијске услове (на основу које се добија Грађевинска
дозвола) према обједињеној процедури;
4. Израда Мишљења на Пројектну документацију изградње објекта у делу саобраћајног решења;
5. Израда одговора на дописе грађана и институција, из области планирања саобраћаја и примене
планираних решења;
Од 01.01.2018.- 31.12.2018. године обрађено је 806 предмета (од тога издато је: 68 услова на планове
генералне и детаљне регулације, 376 услова у оквиру обједињене процедуре, 106 услов у процедури израде
урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације/парцелације, 133 мишљења у процедури израде
урбанистичко-техничке документације и 123 предмета у процедури раних јавних увида, јавних увида и
остали дописи).











У Одељењу су реализоване и започете активности на следећим пословима:
Учешће у пројектима реконструкције и изградње уличне мреже (саобраћајнице у оквиру „Београда
на води“, Патријарха Павла, 27. марта, Џорџа Вашингтона, Цара Душана, Трг Републике, Кназа
Милоша, Дурмиторска, Дринска, Балканска, Ломина, Карађорђева, улице у оквиру проширења
пешачке зоне Кнез Михаилове улице).
Учешће у пројекту Недеља енергије.
Сарадња са ГИЗ отвореним фондом на развоју капацитета за усвајање Плана одрживе урбане
мобилности.
Учешће на округлом столу, који је Град Београд организовао у сарадњи са Светском банком Интеграција планирања коришћења земљишта и саобраћајног планирања: транзитно оријентисан
развој.
Учешће у обуци за припрему и писање ЕУ пројеката.
Учешће у радној групи за праћење реализације активности дефинисаних Акционим планом
адаптације на климатске промене са проценом рањивости.
Учешће у координационој групи за Пројекат даљинска енергија у градовима, који се реализује са
Програмом Уједињених нација за животну средину
Редовно присуство седницама Комисије за планове Скупштине града Београда.
Редовно присуство састанцима у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на
тему: Примена електронског спровођења обједињене процедуре и улога имаоца јавних овлашћења у
поступку озакоњења
ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ:

У наредној години планира се:
наставак сарадње са кућама овлашћеним за израду планова генералне и детаљне регулације на
издавању саобраћајно-техничких услова за планове детаљне и генералне регулације у складу са
законима и правилима струке, у законом предвиђеном року;
 израда саобраћајно-техничких услова у поступку обједињене процедуре за издавање Локацијских
услова, у складу са законима и правилима струке, у законом предвиђеном року, а у складу са
поднетим захтевима;
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израда саобраћајно-техничких услова у поступку израде урбанистичко-техничке документације, у
складу са законима и правилима струке, у законом предвиђеном року, а у складу са поднетим
захтевима;
израда мишљења на саобраћајна решења у процедури издавања урбанистичко-техничких
докумената (Урбанистички пројекти, Пројекти парцелације/препарцелације, Идејна решња), у
складу са законима и правилима струке, а у складу са поднетим захтевима;
израда одговора на разне дописе у вези са планском документацијом;
присуство Комисији за планова Скупштине Града;
присуство састанцима у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на тему:
Примена електронског спровођења обједињене процедуре и улога имаоца јавних овлашћења у
поступку озакоњења;
наставак учешћа у радној групи за праћење реализације активности дефинисаних Акционим планом
адаптације на климатске промене са проценом рањивости и координационој групи за Пројекат
даљинска енергија у градовима, који се реализује са Програмом Уједињених нација за животну
средину;
наставак сарадње са ГИЗ отвореним фондом на развоју капацитета за развој Плана одрживе урбане
мобилности;
наставак сарадње и координације са другим секретаријатима, планерским кућама, Дирекцијом за
гређевинске послове и изградњу Београда, комуналним кућама у вези са израдом планске и
пројектне документације из надлежности Секретаријата.
Oдељење за унапређење урбане мобилности
Документи којe Одељење издаје:
1. Решења (налог) ЈП Београд путу Служби за саобраћајну сигнализацију;
2. Решења (налог) ЈП Београд путу Служби за грађевинску делатност;
3. Решења (налог) ЈП Београд путу Служби пројектног бироа;





4. Саобраћајно-техничке услове за:
Генерални план;
Планове генералне регулације;
Планове детаљне регулације;

5. Саобраћајно-техничке услове у процедури израде урбанистичко-техничке документације (Пројекти
препарцелације/парцелације, Урбанистички пројекти, Идејна решења);
6. Мишљења на саобраћајно решење у процедури израде урбанистичко-техничке документације.
7. Дописи – одговори на захтеве различитог садржаја;
Од 01.01.2018.- 31.12.2018. године обрађено је 23 предмета (од тога издато је: 9 управних предмета
започетих по службеној дужности, У Одељењу су реализоване и започете активности на следећим
пословима:
 Покренута јавна набавка: План одрживе урбане мобилности
 Активности на одређивању траса планираних бициклистичих стаза.
 Активно учешће у пројекту проширења пешачке зоне уз Кнез Михаилову улицу.
 Активно учешће у пројекту „Sustainable Urban Mobility in SEE Countries – SUMSEEC“.
 Учествовање у одређивању локација за постављање „П“ профила.
 Иницијатива за покретање манифестације „Пешачка субота“
 Учешће у пројектима реконструкције уличне мреже.
 Одговори на питања грађана.
 Организација европске недеље мобилности
 Активности поводом обележавања међународног дана слепих
 (техничке мере)
 Организације манифестације дан без аута
 Пројекат туристичке сигнализације Савска рута
 Покретања јавне набавке Студије увођења пешачке зоне на потезу Трг Славија- трг републике
 Припрема документације за покретање јавно приватног партнерства за успостављање система
јавних бицикала
 Допуна Одлуке о успостављању система јавних бицикала
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СЕКТОР ЗА ГРАДСКУ ЛОГИСТИКУ
Одељење за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град
Одељење за послове градске логистике и имплементацију зона контролисаног приступа
Решења за кретање теретних моторних возила на територији града и кретање теретних возила која
обављају снабдевање – 344.7
У овом периоду у Одељење за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град
обрађено је укупно 3087 предмета.
Важно је напоменути да је чест случај да, у оквиру једног предмета, буде урађено више решења
зависно од фазе, броја возила за која је поднет захтев ... (случај да се на један захтев издавало и преко 100
решања за кретање теретних возила).
Завршен је Пројекат уређења пешачке зоне у центру Земуна који обухвата простор улица Господска,
Лагумска и Магистратског Трга, постављени су аутоматски потапајући стубићи и у завршена је
имплементација система контроле приступа. Контрола приступа подразумева да се приступ овом
просторима ограничи само за возила са посебним дозволама и у одређеном временском периоду. Издато је
57 решења за станаре наведене зоне за приступ својим паркинг местима. Ван тог времена снабдевање се
врши са посебно обележених места за доставу, која су обележена у претходном периоду. На улазима у
пешачку зону постављени су аутоматски потапајући стубићи и при уласку возила камере аутоматски
очитавају таблице и уколико постоје у бази издатих Решења стубић се спушта и омогућава улазак возила. У
току је постављање механичких и аутоматских потапајућих стубића у пешачкој зони Кнез Михаилове
улице, Страхињића бана и Топличиног венца, као и довођење оптике до просторија Секретаријата за
саобраћај.
Такође треба напоменути да је Сектор за градску логистику тек формирана и да је узео активно
учешће у Савету за Сити логистику града Београда формираног од стране ПКС Привредне коморе
Београда, у којем има своје представнике.
Активно учешће у пројекту проширења пешачке зоне уз Кнез Михаилову улицу
Свакодневна комуникација са привредним субјектима у решавању проблема снабдевања на
територији града Београда, изналажења решења за њихове потребе, као и израда правне регулативе

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
Одељење за динамички режим саобраћаја
У Сектор за техничко регулисање саобраћаја на обраду је преко писарнице примљено 1018 захтева,
од тога је на 340 одговорено, а 678 је још у обради. Кашњење је последица недовољног броја извршилаца
(тренутно је у Сектору само 2 запослена).
Што се тиче управних предмета, у Сектору за техничко регулисање саобраћаја издато је 266 решења,
од чега је 250 реализовано, а 16 у фази реализације.
Управни предмети – решења за техничко регулисање саобраћаја
250 реализовано
266 решење је издато
16 у фази реализације

Пројекти који су реализовани током 2018. године и чија реализација се наставља и у 2019. години
Локација

Реализацијa

Аутокоманда

Завршено

Милошев кладенац (СП Ласта) – терминуси за
полазак возила ка туристичким дестинацијама

Завршено

Булевар Николе Тесле на потезу од ул. Ушће до
ул. Гоце Делчева

Завршено
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Напомена
Уређење аутобуског стајалишта за линије
међумесног саобраћаја
Санација тротоара и постављање
физичких препрека за успоравање
саобраћаја
санација тротоара и обележавање
бициклистичке стазе

Локација
Милутина Миланковића од ул. Милентија
Поповића до ул. Пролетерске солидарности
Ресавска-Булевар краља Александра, код цркве
Св. Марка
Батајнички друм бочне саобраћајнице
Новосадски пут бочне саобраћајнице
Ледине:
Сурчинска, Војвођанска - бочне саобраћајнице
Радојке Лакић Војислава Илића

Реализацијa
Завршено

Изградња паркиралишта

Завршено

Поплочавање новопројектованог тротоара
насталог као последица уређења и
поплочавања платоа код цркве Св. Марка

У току

Постављање саобраћајне сигнализације

У току

Постављање саобраћајне сигнализације

У току

Постављање саобраћајне сигнализације

Завршено

Железничка станица „Топчидер“

Завршено

Железничка станица „Београд центар“

Завршено

Братства и јединства, деоница Хоповска Зрењанински пут, Кикиндска

Завршено

Булевар патријарха Германа - Васе Чарапића

У току

Патријарха Германа, Јајинци

У току

Кнеза Вишеслава, код објекта ТЦ „Лидл“

Завршено

Северни булевар, такси стајалиште
Саобраћајница из Војислава Илића ка ТЦ „Лидл“

Завршено
Завршено

Михајла Аврамовића (код Института за
ортопедију Бањица)

Завршено

Булевар кнеза Александра Карађорђевића од Др
Милутина Ивковића до Љутице Богдана

Завршено

Краљице Ане (БИА)
Радојке Лакић, излаз на Војислава Илића (према
планском документу)
Излаз из блока 21 на Булевар Зорана Ђинђића
(према планском документу)
Контрола приступа пешачкој зони Земун и
Скадарлија

Напомена

Завршено
Завршено
У току
У току

Уређење раскрснице; постављање
саобраћајне сигнализације
Уређење саобраћајних површина;
постављање путоказне и режимске
саобраћајне сигнализације
Допуна путоказне сигнализације
Редефинисање саобраћајних површина;
постављање саобраћајне сигнализације;
корекција рада плана светлосне
сигнализације
Уређење аутобуских ниша; каналисање
токова у левом скретању ка Белом потоку;
семафоризација раскрснице
Изградња тротоара
Израда разелних острва, каналисање
саобраћајних токова у зони улаза/излаза
ТЦ „Лидл“
Уређење такси стајалишта
Изградња тротоара
Изградња паркиралишта од 79 пм,
постављање саобраћајне сигнализације на
паркиралишту и околним
саобраћајницама
Изградња бициклистичке стазе, промена
намене саобраћајних трака, изградња
стајалишних ниша, измештање пешачког
прелаза
Уређење тротоара
Изградња саобраћајнице и постављање
саобраћајне сигнализације
Изградња саобраћајнице и постављање
саобраћајне сигнализације
Постављање саобраћајне сигнализације и
опреме

Осим наведеног у табели, у процесу решавања захтева грађана и других подносилаца, издато је више
решења за:
 постављање физичких препрека за успоравање саобраћаја на околној уличној мрежи у зони
Зрењанинског пута;
 постављање физичких препрека за успоравање саобраћаја на уличној мрежи на територији ГО
Вождовац;
 Постављање сферних огледала на уличној мрежи ради подизања нивоа безбедности на
раскрсницама;
 Постављање физичких препрека (стубића) на пешачким површинама ради спречавања непрописног
паркирања
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Такође, планира се током 2019. године:
Реализација саобраћајног пројекта за зону саобраћајница на Пашином брду, којим се предвиђа
успостављање једносмерних саобраћајница, те означавање оптималног броја паркинг места сходно
расположивим уличним површинама;
Реализација саобраћајног пројекта у насељу Сурчин у зони оивиченој улицама Милутина
Миланковића, Казимира Маљевића, Виноградском, Воденичарском, Константина Данила и
Војвођанском;
Смедеревски пут - бочне саобраћајнице, постављање саобраћајне сигнализације;
Уређење кружног тока у ул. Милошев Кладенац, код СП „Ласта“;
Уређење кружног тока у улицама Марије Бурсаћ и Студентској улици.

Реализована је јавна набавка за категоризацију локалне уличне мреже на територији Београда, која је
покренута 2016. године.
Запослени у сектору су такође учествовали, као чланови или заменици чланова комисија, у припреми
и реализацији јавних набавки других Сектора Секретаријата за саобраћај.

СЕКТОР ЗА СТАЦИОНАРНИ САОБРАЋАЈ
Одељење за стационарни саобраћај
УПРАВНО ПОСТУПАЊЕ
ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
БРОЈ
ЗАХТЕВА

ШИФРА И НАЗИВ ПРОЦЕСА
IV-06-20-1 – Издавање решења по службеној дужности за
израду саобраћајних пројеката техничког регулисања
паркирања вертикалном и хоризонталном сигнализацијом
услед измене постојећег или дефинисања режимапаркирања,
као и техничко регулисање забране заустављање и
паркирања хоризонталном или вертикалном сигнализацијом
IV-06-21-1 – Поступање по захтевима за издавање решења
којим се стиче право на коришћење резервисаног паркинг
места за потребе особа са инвалидитетом
IV-06-22-1 – Поступање по захтевима за издавање решења
којим се стиче право на коришћење резервисаног паркинг
места за потребе правних лица и предузетника
IV-06-23-1 – Поступање по захтевима за издавање решења
којим се стиче право на коришћење резервисаног паркинг
места за потребе дипломатских и других страних
представништава
IV-06-24-1 – Поступање по захтевима за издавање решења
којим се стиче право на коришћење резервисаног паркинг
места за потребе државних органа и органа јединице локалне
самоуправе

БРОЈ
ДОНЕТИХ
УПРАВНИХ
АКАТА

БРОЈ ПОТВРЂЕНИХ/
ПОНИШТЕНИХ
УПРАВНИХ АКАТА

322

322

322/0

338

338

338/0

122

122

122/0

33

33

33/0

138

138

138/0

Вануправно поступање обухвата следеће активности на изворним пословима:
Поступање по захтевима за издавање сагласности за постављање баште угоститељског објекта,
издавање потврда о даљој важности сагласности за постављање башти угоститељског објекта, издавање
сагласности за постављање привремених и привремених покретних објеката, обрада предлога планова са
аспекта саобраћаја за постављање привремених и привремених покретних покретних објеката на свим
градским објектима, издавање сагласности за постављање жардињера, клупа, наменских монтажних
објеката и сл. – 290.
Oбрађена су 1243 предмета (од којих су неки предмети обухватали више од стотину локација) и
одговорено је на више од 700 мејлова грађана који се односе на стационарни саобраћај.
Изграђено је 160 паркинг места у улици Милутина Миланковића, од Милентија Поповића до улице
Антифашистичке борбе.
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У току је израда пројекта за изградњу 30 паркинг места у улици Данила Лекића Шпанца, од
Партизанске авијације до Драгише Брашована.
Припремљен је материјал за измене Решења о општим паркиралиштима. Учествовање у раду на
припреми измена и допуна Одлуке о јавним паркиралиштима.
Учествовање у поступка преузимања гаража, гаражних боксова, гаражних и паркин места (укупно
586) од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. формирањем комисије, сачињавањем
записника, преузимањем докуметнације и даљег поступка давања на одржавање ЈКП Паркинг сервис и
Секретаријату за имовинске и правне послове.
Учешће у пословима у вези предлога Плана јавних набавки, израда више пројектних задатка.
Израђена је Студија „Анализа карактеристика паркирања“.
Проширен зонски систем паркирања, на делу општине Звездара оивиченом улицама Булевар краља
Александра, Станислава Сремчевића, Војислава илића, Жичка и Бранка Крсмановића. Уведено временским
ограничењем од 3 сата – зелена зона.
Проширен зонски систем паркирања, на делу општине Нови Београд у улици Милутина
Миланковића од Милентија Поповића до улице Антифашистичке борбе. Уведена наплата паркирања без
временског ограничења – плава зона.
Постављени су паркинзи за бицикла на 23 локације - 99 комада нових „П профила“.
Учествовање у организовању кампање „Европска недеља мобилности“ 2018 године, традиционално у
сарадњи са УНДП и Делегацијом Европске комисије. Затим организовање бициклијаде 22. септембра на
светски „Дан без аутомобила“ са стартом у улици Булевар Николе Тесле, а вожњом до пешачке зоне у
Земуну (Господске). Вршило се промовисање нових бициклистичких стаза које су обележене у улицама:
Булевар Николе Тесле, Рузвелтова и Мије Ковачевића, Париске Комуне (од Студентске до Тошиног
бунара), Булевар маршала Толбухина (од Париске комуне до Отона Жупанчича) и Булевар ослобођења (од
Славије до Аутокоманде) и Славија.
Учешће у изради пројеката за реконструкцију уличне мреже.

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ




Одељење за светлосну сигнализацију и саобраћајно моделовање
Активности на коришћењу Системима за праћење рада светлосне сигнализације на уличној
мрежи града Београда - У Центру за управљање је омогућено праћење рада светлосне
сигнализације путем постојећих система на укупно 270 раскрсница (систем САУС-117 раскрсница,
систем Еуронадзор-30 раскрсница, систем Сименс Скала-15 раскрсница, систем Беоелектро-108
раскрсница).
Активности на систему светлосне сигнализације на уличној мрежи града Београда
Извршена семафоризација и стављена у функцију на следећим раскрсницама:
1. Пешачки прелаз ОШ „Кнез Сима Марковић“ у Барајеву;
2. Пешачки прелаз у Макензијевој у висини кућних бројева 15-17;
3. Бирчанинова-Светозара Марковића;
4. Ресавска-Бирчанинова;
5. Северна тангента-Банатска;
6. Омладинских бригада-WEST65;
7. Грчка-Норвешка-Љубинке Бобић;
8. Пеђе Милосављевића-Хуга Клајна;
9. Пешачки прелаз у Др Ивана Рибара;
10. Булевар Пека Дапчевића-Шумадијске дивизије;
11. Булевар Пека Дапчевића-Пуковника Петра Мишића;
12. Вишњичка- Тржни центар „BIG FASHION”;
13. Војислава Илића-улаз у објекат ЛИДЛ;
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14. Земунска-улаз у објекат ЛИДЛ;
15. Цвијићева-Поенкареова-пешачки прелаз;
16. Браће Јерковић, код броја 189 (Супер Веро);
17. Јужни булевар – Бојанска.
Извршена замена семафорских уређаја на следећим раскрсницама:
1. Теразије-Трг Николе Пашића;
2. Дечанска-Влајковићева;
3. Булевар деспота Стефана-Браће Југовић;
4. Цвијићева-Ђуре Ђаковића;
5. Цвијићева-Старине Новака;
6. Димитрија Туцовића-Марка Орешковића;
7. Димитрија Туцовића-Варовничка;
8. Димитрија Туцовића-Батутова;
9. Димитрија Туцовића-Јенкова;
10. Цвијићева-Јаше Продановића;
11. Цвијићева-Таковска;
12. Старине Новака-Далматинска;
13. Старине Новака-Кнез Данилова;
14. Старине Новака-Илије Гарашанина
Тренутно су у току активности на семафоризацији следећих раскрсница:
1. Булевар ЈНА (МЗ Раковица село);
2. Булевар ЈНА-Стојана Љубића (ЕНМОН);
3. Булевар ЈНА (амбуланта Јајинци);
4. Булевар ЈНА 162б (ИДЕА Јајинци);
5. Генерал Жданова 124 (скретање за Бели поток);
6. Војвођанска-Крушедолска;
7. Миријевски булевар-Салвадора Аљендеа (ТЦ „Карабурма“);









8. Земунски пут-саобраћајница САО1;
Измене и корекције на постојећим сигналним плановима: Нови обреновачки пут (скретање за
Железник) -Боре Станковића; Зрењанински пут-скретање за метро; Булевар Милутина
Миланковића-Антифашистичке борбе; Поп Лукина-Косанчићев венац; Цвијићева-Венизелосова;
Булевар Црвене армије-Уроша Мартиновића; Миријевски булевар-Витезова Карађорђеве звезде;
Тошин бунар-Николе Добровића, Тошин бунар-Милутина Миланковића; Џорџа ВашингтонаПалмотићева; Јурија Гагарина-Др Ивана Рибара.
Покренута израда техничке документације за давање приоритета на раскрсницама: Булевар
краља Александра-Устаничка, Булевар краља Александра-Косте Трифковића, Булевар краља
Александра-Мите Ружића, Булевар краља Александра-Велизара Косановића, Савска-Дринска,
Савска – Дурмиторска, Савска – Милоша Поцерца, Земунски пут – Старо сајмиште
Покренута израда техничке документације за семафоризацију раскрснице: пешачки прелаз у
улици Булевар Михајла Пупина прилазу раскрсници на Новом Београду из смера Земуна
Израда техничких услова за пројекте у области управљања свелосном сигнализацијом: Цара
Душана-Џорџа Вашингтона; Трг Републике; Жоржа Клемансоа; Драгана Манцеа; Патријарха Павла;
Проширење пешачке зоне Кнез Михаилове и Кнеза Симе Марковића; Венизелосова; Макишко
поље; Нови савски мост.
Контрола техничке документације: Стручна и техничка провера пројектних решења израђених
изван Секретаријата за саобраћај; провера функционалности пројектованих решења у
симулационом програму VISSIM пројеката израђених изван Секретаријата за саобраћај; Израда
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симулационог саобраћајног модела за раскрсницу Бранкова-Поп Лукина; Издавање сагласности за
техничку документацију фиксног и детекторског режима рада светлосних сигнала у Рузвелтовој,
Булевару ослобођења и на Славији (14 раскрсница).
Активности за јавним набавкама из домена рада одељења - Израда техничких захтева за потребе
формирања конкурсне документације за јавну набаваку: Куповина и уградња семафорских уређаја
за опремање раскрсница; Одржавање система за централно управљање светлосном сигнализацијом
САУС; Одржавање система за централно управљање светлосном сигнализацијом БТМЦБеоелектро; Одржавање кабловских веза у пасивним, активним и комбинованим
телекомуникационим разделнима Центра за управљање саобраћајем у оквиру Секретаријата за
саобраћај; Набавка и уградња аутоматских бројача саобраћаја; Набавка и уградња опреме за
увођење система контроле приступа пешачкој зони у Земуну; Набавка стручне литературе за
потребе запослених у Секретаријату за саобраћај; Студија итоцаја на саобраћај увођењем пешачке
зоне на потезу Трг Славија-Краља Милана-Теразије-Коларчева са предлогом мера; Обука
запослених у Секретаријату за саобраћај за коришћење „Siemens Sitraffic Scala Motion” и „Siemens
Office“; Обука запослених за коришћење ESRI ArcGIS”; Набавка опреме, пројектовање и
успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у
Београду; Куповина и уградња семафорских уређаја за опремање 10 раскрсница; Одржавање
система аутоматског бројања саобраћаја на уличној мрежи града Београда“.
Систем за аутоматско бројање саобраћаја на уличној мрежи града Београда – Прикупљање и
обрада података о саобраћајном оптерећењу са 20 бројачких локација од стратешког значаја за
функционисање саобраћаја у граду.
Достављање информација о раду светлосне сигнализације на раскрсницама надлежним
судским органима.
Достављање видео снимака МУП-у са камера за праћење саобраћајних токова на уличној
мрежи града Београда.
Пружање стручне помоћи у реализацији пројекта „Безбедан град“ који спроводи МУП
Србије.
Активности на прибављању електроенергетске сагласности за потребе новосемафоризованих
раскрсница.
Менторски рад у оквиру пројекта БГПРАКСА 2018.
Учешће и презентовање рада „Примена софтверског пакета PTV Vision у Центру за
управљање саобраћајем“ на Регионалном скупу корисника PTV софтвера одржаном у
Београду у октобру месецу.
Учешће и презентовање рада „Примена Система аутоматског бројања саобраћаја на уличној
мрежи града Београда“ на Међународном саветовању о техникама саобраћајног инжењерства
одржаном у Врњачкој Бањи у октобру месецу.
Учешће у раду Комисије за спровођење Пројекта београдског метроа-Претходна студија
оправданости са Генералним пројектом прве две линије београдског метроа и пратећих
активности.
Одељење за географско информационе системе
КАТАСТАР САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ: У току је спровођење јавне набавке за
формирање Катастра саобраћајне сигнализације у дужини од 400км саобраћајница у граду Београду.
Катастар саобраћајне сигнализације је 2017. године формиран за 150км саобраћајница у граду
Београду.
ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ: У току је спровођење уговора за обуку запослених у Секретаријату за
саобраћај за коришћење „ArcGIS“ алата.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: Оквирни споразум „Пројектовање и изградња система оптичких
каблова“ је реализован тако да су Секретаријат за саобраћај и Општина Земун повезани оптичком
везом како би се успоставио надзор над Контролом приступа пешачкој зони Земун.
АЖУРИРАЊЕ ПРОСТОРНИХ БАЗА ПОДАТАКА: ажуриране су базе података за: Оптичку мрежу
каблова за повезивање семафоризованих раскрсница, локације паркиралишта, локације таксти
стајалишта. Прикупљене су све локације које је потребно ажурирати у Катастру саобраћајне
сигнализације на 150км уличне мреже.
АДМИНИСТРИРАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: објављено 126 информација на сајту
Секретаријата о привременим обуставама и изменама у саобраћају на подручју града Београда (свих
17 градских општина) и 18 информација о јавним набавкама Секретаријата за саобраћај;
администрирање 44 процеса на порталу електронске управе Републике Србије;
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ОБАВЉЕНА ЈЕ БГ-ПРАКСА 2018 у периоду од 15.06.2018. до 15.09.2018. године.
ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ (10 презентација)
ПЛОТОВАЊЕ пројеката за потребе Секретаријата за саобраћај.

СЕКТОР ЗА ПУТЕВЕ
Одељење за експлоатацију улица и општинских путева
Решења за заузећа и раскопавања тротоара и коловоза (управни предмети-црвени)
IV-07-344.18
Број поднетих захтева: 950
Број архивираних аката: 600 (115 припрема за архивирање и 45 чека повратнице)
Хитне интервенције (пријава хитних радова) – бели предмети
IV-07-344.18
Број поднетих захтева: 675
Број архивираних аката: 287 (388 припрема за архивирање)
Решења за рекламе – бели предмети
IV-07-344.19
Број поднетих захтева: 1570
Број архивираних аката: 215
Одељење за привремени режим саобраћаја
1. За измену режима саобраћаја због одржавања манифестација стигло је 611 предмета, сви су
обрађени, али нису сви архивирани јер су манифестације још у току.
2. За заузећа јавне површине због почетне обуке кандидата ауто-школа за возаче свих категорија
стигло је 64 предмета и сви су решени.
3. За измену режима саобраћаја због раскопавања/заузећа путева стигло је 1625 предмета. Ови
предмети се раде заједно са Одељењем за експлоатацију улица и општинских путева.

СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
Управни поступци који се воде у Секретаријату за саобраћај нису идентични али имају све елементе
Модела административних поступака на локалном нивоу http: //www.skgo.org/modeli-administartivnihprocedura?type=&category_id=9&requester=&date=
Од наведених модела утврђено је да се у Секретаријату за саобраћај примењује 6.
Препорука за решавање предмета у року од 3 дана од дана пријема је неспроводива у Секретаријату
за саобраћај из разлога недовољног броја службеника, као и чињеницу да један службеник обавља не само
једну врсту посла, већ је ангажован на пословима из делатности других сектора.

РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Размена података, врши се у Сектору за стационарни саобраћај, у складу са Уредбом о
прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Службени
гласник РС”, број 56/17.).
Сарадња са другим органима на пољу размене података све је интензивнија и ефикаснија, што је
резултирало, да преко 90% странака користи могућност да се у њихово име прибављају подаци
електронским путем.
Сектор за техничко регулисање саобраћаја најчешће тражи податке о катастарским парцелама и
подземним водовима од Републичког геодетског завода, који су неопходни приликом издавања решења за
пројектовање и извођење грађевинских радова. Притом се не позива на наведену Уредбу, већ податке
тражи тако што упућује званичан захтев Републичком геодетском заводу и добија тражене податке уз
плаћање таксе за обраду предмета.
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Решења из надлежности Секретаријата
Решење о општим паркиралиштима („Сл. лист града Београда”, бр. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11,
36/13, 11/14, 76/14, 3/15, 23/15, 2/16, 78/16, 80/16, 82/16, 91/16, 102/16, 40/17, 91/17, 5/18 и 108/18);
Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила кроз Београд („Службени лист града
Београда”, бр. 67/12, 64/14 и 6/18)
Закони који се примењују у раду Секретаријата
Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 18/16 и
47/18);
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др.
закон и 47/18);
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 одлука УС, 55/14, 96/15 др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 др. закон и 87/18);
Закон о путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон)
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018)
Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично
тумачење)
Одлуке које се примењују у раду Секретаријата
Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Београда”, бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014,
2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018 и 118/2018)
Одлука о градској управи града Београда („Службени лист града Београдa”, бр. 126/16, 2/17, 36/17,
92/18, 103/18, 109/18 и 119/18);
Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Београда”, бр. 12/10 - пречишћен текст, 37/11,
42/11 - испр., 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17 и 118/18);
Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Сл. лист града Београда”, бр. 3/2001,
15/2005 и 29/2007 - др. одлука)
Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист града Београда”, бр. 27/2002, 11/2005, 6/2010 - др. одлука,
2/2011, 10/2011 - др. одлука, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015 и 19/2017)
Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда”, бр. 50/14, 77/14,
17/15, 61/15, 96/16, 67/17 и 85/18).
Уредбе и правилници који се примењују у раду Секретаријата
Уредба о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС”, бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015)
Правилник о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС”, бр. 85/2017)

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није било покренутих поступака за заштиту од злостављања (на раду)
обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање тог поступка.

ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА


Стратегија развоја града Београда до 2021 године.

http: //www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1737554-strategija-razvoja-grada-beograda-do-2021_2/
 Стратегија безбедности саобраћаја за град Београд за период од 2017. до 2020. године
http: //www.bgsaobracaj.rs/images/2018/1.1.%20Strategija%20BS%20u%20BG%202017-2020%20_SRP.pdf
 Генерални урбанистички план града Београда
http: //www.beoland.com/planovi/gup-beograda/
Подсекретар Секретаријата за
саобраћај
Ненад Матић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕКРЕТАРИЈАТА

СЕКТОР ЗА
ЕКОНОМСКЕ
ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА
НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ
ЈАВНИХ
НАБАВКИ
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У Секретаријату за јавни превоз Градске управе града Београда, за обављање послова из законом
утврђеног делокруга, образоване су следеће основне и уже унутрашње организационе јединице:
 Сектор за економске послове:
Одељење за економско финансијске послове
Одељење за праћење и контролу корисника буџетских средстава
 Сектор за нормативно-правне и послове јавних набавки
Одељење за нормативне и управно-правне послове
Одељење за јавне набавке и опште послове
 Сектор за планирање и развој јавног линијског превоза:
Одељење за планирање
Одељење за режиме саобраћаја ЈГП
Одељење за саобраћајну инфраструктуру јавног превоза
Одељење за развој и унапређење јавног превоза
 Сектор за тарифне системе и контролу:
Одељење за тарифне системе
Одељење за контролу система
 Сектор за управљање, контролу саобраћаја, ред вожње и обрачун рада превозника:
Одељење за мониториг и управљање
Одељење за контролу рада превозника
Одељење за израду реда вожње
Одељење за обраду података, обрачун транспортног рада и анализу
 Сектор за ауто-такси превоз:
Одељење за управно-правне послове из области ауто-такси превоза
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Одељење за саобраћајно-техничке и опште послове
Сектор за јавни шински и речни превоз и софтверску подршку.

У Секретаријату за јавни превоз је систематизовано 114 радних места од којих је 63 радних места
попуњено и то по следећој образовној стуктури:
 35 службеника са стеченим високим образовањем у обиму од 240 ЕСПБ бодова,
 2 службеника са стеченим високим образовањем од најмање 180 ЕСПБ бодова и
 26 службеника са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању
По уговору о обављању повремених и привремених послова ангажовано је 13 извршилаца.
Промене у параметрима у извештајном периоду:
 престанак радног односа - 2 извршиоца
 прераспоређивање службеника из друге организационе јединице Градске управе града Београда у
Секретаријат за јавни превоз – 1 извршилац

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за економске послове је образован у току 2018. године као посебна основна организациона
јединица у овом секретаријату, у оквиру којег су образоване две уже организационе јединице – одељења и
то:
1. Одељење за економско-финансијске послове
2. Одељење за праћење и контролу корисника буџетских средстава
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ:
1. Припрема финансијског плана (ФП) Секретаријата за јавни превоз;
2. Припрема Предлога програма, пројеката и активности за вишегодишње финансирање
Секретаријата за јавни превоз;
3. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава;
4. Припрема захтева и решења о преносу средстава принудне наплате;
5. Припрема тромесечних планова прихода и примања и извршења финансијског плана Секретаријата
за јавни превоз;
6. Припрема и измена месечних квота Секретаријата за јавни превоз са образложењем;
7. Измена Финансијског плана Секретаријата за јавни превоз обезбеђењем средстава из текуће
буџетске резерве (ТБР);
8. Измена Финансијског плана Секретаријата за јавни превоз – промене апропријација;
9. Повећање Финансијског плана Секретаријата за јавни превоз за износ остварене донације или
наменског трансфера;
10. Расподела оствареног ИТС прихода превозницима и ЈКП ГСП „Београд“ - учесницима у
градском, приградском и локалном превозу, остали пословни процеси: припрема финансијских извештаја
Секретаријата за јавни превоз; пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО) Секретаријата
за јавни превоз; припрема дописа за повлачење транше домаћег и иностраног зајма/кредита Секретаријата
за јавни превоз; израда фактура;
У овом сектору, реализација Финансијског плана Секретаријата за јавни превоз за период јануардецембар 2018. године односи се на следеће:
Одлуком о ребалансу II буџета града Београда за 2018. годину Секретаријату за јавни превоз
одобрена су средства у укупном износу од 29.588.681.000 динара и то за јавни превоз (друмски саобраћај),
износ од 28.747.652.000 динара, јавни превоз (железнички саобраћај, Београдски метро и воз), износ од
817.267.000 динара и ауто такси превоз износ од 23.762.000 динара.
Извршење одобрених средстава Финансијског плана Секретаријата за јавни превоз у периоду од
01.01.- 31.12. 2018. године, укупно износи 27.958.986.933 динара, односно 94,49% од планираног износа за
2018 годину. У структури финансијског плана је највеће учешће економске класификације 423 - услуге по
уговору. Укупно одобрена средства за 2018. годину износила су 17.616.802.200 динара, а извршење у
периоду јануар - децембар 2018. године износи 16.077.115.154 динара (91,26% одобрених средстава) a
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односи се на плаћање услуге превоза путника у градском, приградском и локалном саобраћају, ЈКП-у ГСП
„Београд”, Србија Возу и приватним превозницима.












Остали финансијски послови:
израда Извештаја о извршењу буџета за 2017. годину, Израда извештаја о учинцима циљева
програмског буџета за 2017 као и за прво полугодиште 2018. године;
израда Предлога Одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2018. годину и Предлога
Финансијског плана за 2018. годину, 2019. и 2020. годину;
израда Предлога Одлуке о буџета града Београда за 2018. годину и Предлога Финансијског плана за
2019. годину, 2020. и 2021. годину;
израда Предлога одлуке о вишегодишњем финансирању за 2018. годину (ребаланс 1);
израда измене Предлога одлуке о капиталним пројектима за 2018. годину (ребаланс 1 и 2);
израда Плана прихода буџетских корисника за 2018. годину, 2019. и 2020. годину (ребланс 1 и 2);
израда месечних планова плаћања (квота) као и образложење истих за период јануар - децембар
2018. године;
расподела оствареног ИТС-а прихода од продаје возних исправа, приватним превозницима и ЈКП
ГСП „Београд“;
припрема и израда аката за одобравање средстава Секретаријату за јавни превоз на име субвенција
за превознике у ноћном саобраћају, захтева за плаћање према Секретаријату за финансије;
праћење реализације буџетских средстава која су одобрена ГСП-у „Београд” у складу са Одлуком о
буџету града Београда, Програмом пословања ЈКП ГСП „Београд“ и Посебним програмом
коришћења текућих и капиталних субвенција и
обрада свих захтева за плаћање по уговорима које је закључио Секретаријат за јавни превоз.

ПРАВНИ ОСНОВ:
 Закон о буџетском систему РС („Службени гласник РС”, бр. 54/9, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр; 108/13, 142/14, 68/2015 – др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018);
 Одлука о буџету града Београда за 2018. годину („Сл. лист града Београда”, бр. 95/2017, 64/2018 и
92/2018).









ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Израда Извештаја о извршењу буџета прихода и расхода за 2018. годину;
Израда Предлога Одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2019. годину и Предлога
Финансијског плана за 2019. годину, 2020. и 2021. годину;
Израда измене Предлога одлуке о капиталним пројектима за 2019. годину (ребаланс 1);
Израда Плана примања и прихода буџетских корисника за 2019. годину;
Израда месечних планова плаћања (квота) као и образложење истих за период јануар - децембар
2019. године;
Обрада свих захтева за плаћање по уговорима које је закључио Секретаријат за јавни превоз;
Учешће у изради и контроли Плана јавних набавки ЈКП „ГСП“ Београд;
Учешће у комисијама за јавне набавке ЈКП „ГСП“ Београд у којима је вредност набавке
10.000.000,00 динара без ПДВ и већа.

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сектор за нормативно-правне послове је образован у току 2018. године као посебна основна
организациона јединица у овом секретаријату, у оквиру којег су образоване две уже организационе
јединице – одељења и то: Одељење за нормативне и управно-правне послове и Одељење за јавне набавке и
опште послове.
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
1. Израда Нацрта одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда; односно
нацрта измене и допуне Одлуке;
2. Израда Нацрта одлуке о јавном градском и приградском превозу путника у линијској пловидби на
територији града Београда;
3. Израда одлуке о ауто такси превозу, односно измена и допуне одлуке;
4. Израда Предлога правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на
територији града Београда;
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5. Израда Предлога решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника
на територији града Београда;
6. Израда плана набавки, измена и допуна плана и израда извештаја о извршењу плана набавки,
7. Израда предлога решења за давању сагласности на програм коришћења средстава текућих
субвенција и програм капиталних субвенција ЈКП ГСП „Београд“;
8. Спровођење поступака јавних набавки;
9. Спровођење набавки на које се Зaкон о јавним набавкама (ЗЈН) не примењује;
10. Праћење пословања ЈКП ГСП „Београд“ и ЈКП „Београдски метро и воз“, учешће у изради Плана
ЈН и јавних набавки чија вредност прелази 10 милиона без ПДВ-а и остали пословни процеси: вођење
евиденција о набавкама, израда и достављање одговора на захтев ГП (мирно решевање спора, накнада
штете, одговори на тужбе, пружање потребних података и доказа за потребе вођење поступка), израда и
достављање одговора/ обавештења на захтеве странака (правних и физичких лица) и одговора/ обавештења
у складу са налогом Заштитника грађана и Овлашћеног лица за поступање по захтеву за давање
информација од јавног значаја, а на основу захтева странака (правних и физичких лица), израда модела и
предлога уговора, споразума и вансудских поравнања и израда решења из радно-правних односа.
Запослени у Сектору су у извештајном периоду били ангажовани на изради следећих аката:






Прописи града:
Правилник о изменама и допунама Правилника о испитивању погодности и класификацији такси
возила објављен у „Службеном листу града Београда“, број: 6 од 19.01.2018. године;
Упутство о изменама и допунама Упутства о изгледу и издавању такси исправа, ознака и ценовникa
објављено у „Службеном листу града Београда“, број: 6 од 19.01.2018. године;
Правилник о измени и допуни Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу
путника на територији града Београда објављен у „Службеном листу града Београда“, број: 11 од
02.02.2018. године;
Предлог Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града
Београда („Службени лист града Београда”, број: 11/2018) и
Предлог за измену и допуну Правилника организацији и систематизацији радних места у Градској
управи града Београда - Секретаријату за јавни превоз.

Израда уговора у вези са применом закона и то: Закона о комуналним делатностима, Закона о јавним
набавкама и Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, као и израда споразума, решења,
сагласности из наведених области и то:
 Споразум о исплати дугованог ван поступка извршења закључен 12.02.2018. године између: ГРАД
БЕОГРАД, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавни превоз, Београд, 27. марта 43-45, и
Привредно друштво „АВАЛА БУС Превоз“ д.о.о., Београд, Јужни булевар бр. 144, XXXIV-01,
401.1-1;
 Споразум о исплати дугованог ван поступка извршења закључен 16.03.2018. године између: ГРАД
БЕОГРАД, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавни превоз, Београд, 27. марта 43-45, и
Привредно друштво „АВАЛА БУС Превоз“ д.о.о., Београд, Јужни булевар бр. 144, XXXIV-01,
401.1-2;
 Анекс 3. Уговора о обављању јавног градског превоза путника железницом закључен са А.Д.
„Србија Воз“ из Београда, дана 13.04.2018. године (IV-08 бр. 401.1-26/16);
 Анекс 1. на Уговор: „Обезбеђивање финансијских средстава за финансирање текућих субвенција за
ЈКП ГСП Београд у 2018. години“, број: XXXIV-01, 401.1-16/17. године, закључен са ГСП
„Београд“ дана 30.10.2018. године;
 Уговор: „Обезбеђивање финансијских средстава за финансирање текућих субвенција за ЈКП
Београдски метро и воз“, закључен са ГСП „Београд“ XXXIV-01, 401.1-16 дана 3.12.2018. године;
 Анекс 1. Уговора о обрачуну накнаде извршиоца за обављање јавног градског превоза из
фактурисаног прихода у интегрисаном тарифном систему, број: XXXIV-01 401.1-15 од 29.12.2017,
закључен дана 7.11.2018. године;
 Анекс 2. на „Уговор о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности jaвног
приградског и локалног превоза путника на територији града Београда партија 1 – приград – локал
(бр. IV-08 401.1-84/2016 од 30.12.2016. године), закључен са групом понуђача: СП Ласта а.д.
Београд, ул. Ауто-пут Београд – Ниш бр.4 (носилац посла) и чланови групе СП Ластра д.о.о.
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Лазаревац, АСП Стрела-Уб д.о.о., Уб и АСП Стрела - Обреновац д.о.о. Обреновац“, дана 10.
децембра 2018. године;
Анекса 1. на Уговор о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности jaвног
градског превоза путника на територији града Београда (бр. IV-08 401.1-58/2015 од 28.12.2015. год),
закључен са групом понуђача: ARRIVA LITAS d.о.о., Моше Пијаде бр. 9, 12000 Пожаревац
(носилац посла) и др. члановима групе, дана 10. децембра 2018. године;
Анексa 1. на Уговор о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности јавног
превоза путника на територији града Београда (ПОТЕЗ 500) (бр. XXXIV-01 401.1-13/2017 од
28.12.2017. год), закључен са групом понуђача: „AВАЛА БУС 500“ д.о.о., Београд (носилац посла) и
„C&LC- Group“ дoo Београд, „BEOBUS CITY 2015“ доо, „DUMECO“ доо, Београд-Земун,
„TRANSPRODUKT- BUS PREVOZ“ d.о.о. Beograd, „BANBUS“ d.о.о. Обреновац, „LEKON“ d.о.о
Београд, „PRESTO“ d.о.о. Београд, „SAGA TRANS“ d.о.о. Београд, „BARBADOS“ d.о.о. Београд,
„TRANS-JUG“ d.о.о. Обреновац, „М.Т.-TOURS PREVOZ“, АСП „Стрела-Обреновац“ д.о.о.
Обреновац и др. члановима групе, дана 10. децембра 2018. године;
Уговор: „Обезбеђивање финансијских средстава за финансирање текућих субвенција за ЈКП
„Београдски метро и воз“ у 2018. години, закључен са ЈКП „Београдски метро и воз“ XXXIV-01,
401.1-5 дана 3.12.2018. године;
Анекс 2. на Уговор: „Обезбеђивање финансијских средстава за финансирање текућих субвенција за
ЈКП „ГСП Београд“ у 2018. години“, број: XXXIV-01, 401.1-16/17, закључен са ГСП „Београд“ дана
27.12.2018. године;
Анекс 3. на „Уговор о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности jaвног
приградског и локалног превоза путника на територији града Београда партија 1 – приград – локал
(бр. IV-08 401.1-84/2016 од 30.12.2016. године), закључен са групом понуђача: „СП Ласта“ а.д.
Београд, ул. Ауто-пут Београд – Ниш бр. 4 (носилац посла) и чланови: „СП Ластра“ д.о.о.
Лазаревац, АСП „Стрела-Уб“ д.о.о. Уб и АСП „Стрела – Обреновац“ д.о.о. Обреновац, дана 31.
децембра 2018. године;
Анекс 2. на Уговор о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности jaвног
градског превоза путника на територији града Београда (бр. IV-08 401.1-58/2015 од 28.12.2015. год),
закључен са групом понуђача: „ARRIVA LITAS“ d.о.о., Моше Пијаде бр. 9, 12000 Пожаревац
(носилац посла) и др. члановима групе, дана 31. децембра 2018. године;
Анекс 2. на Уговор о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности јавног
превоза путника на територији града Београда (ПОТЕЗ 500) (бр. XXXIV-01 401.1-13/2017 од
28.12.2017. год), закљученог са групом понуђача: „AВАЛА БУС 500“ д.о.о., Београд (носилац
посла) и „C&LC- Group“ дoo Beograd, „BEOBUS CITY 2015“ doo, DUMECO д.о.о. Beograd-Zemun,
TRANSPRODUKT- BUS PREVOZ d.о.о. Beograd, BANBUS d.о.о. Obrenovac, „LEKON“ d.о.о
Beograd, „PRESTO“d.о.о. Beograd, „SAGA TRANS“ d.о.о. Beograd, „BARBADOS“ d.о.о. Beograd,
„TRANS-JUG“ d.о.о. Obrenovac, „М.Т.-TOURS PREVOZ“, АСП „Стрела-Обреновац“ д.о.о.
Обреновац, закључен дана 31. децембра 2018. године;
Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији
града Београда“, закључен са ЈКП ГСП „Београд“, дана 31. децембра 2018. године и
Уговор о обављању јавног градског превоза путника железницом, за 2019. годину, закључен са А.Д.
„Србија Воз“, дана 31. децембра 2018. године.

Надзор над радом јавног комуналног предузећа ГСП „Београд“:
Нацрт решења о давању сагласности на Ребаланс Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ у 2018.
години, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 19.06.2018. године, Одлуком број 7617,
на који је дата сагласност Скупштине града Београда решењем под бр. 023-212/18-С од 29.06.2018.
године;
 Предлог решења о давању сагласности на Измену Програма коришћења средстава субвенција за
ЈКП ГСП „Београд“ у 2018. години – капиталне субвенције, коју је донео Надзорни одбор ЈКП ГСП
„Београд“, Одлуком број 9358 од 31.07.2018. године, на које је дата сагласност Градског већа града
Београда под бројем 3-868/18- ГВ од 31.08.2018. године;
 Нацрт решења о давању сагласности на Ребаланс II Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ у
2018. години, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 03.10.2018. године, Одлуком број
12016, на које је дата сагласност Скупштине града Београда, решењем под бр. 023-892/18-С од
11.10.2018. године;
 Предлог решења о давању сагласности на Измену Програма коришћења средстава субвенција за
ЈКП ГСП „Београд“ у 2018. години – текуће субвенције, коју је донео Надзорни одбор ЈКП ГСП


207








„Београд“, Одлуком број 12702 од 18.10.2018. године, на које је дата сагласност Градског веће града
Београда под бројем 3-1037/18- ГВ од 25.10.2018. године;
Нацрт решења о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција за ЈКП ГСП
„Београд“ у 2018. години – капиталне субвенције, коју је донео Надзорни одбор ЈКП ГСП
„Београд“, Одлуком број 12703 од 18.10.2018. године, на који је дата сагласност Градског већа града
Београда под бројем 3-1036/18- ГВ од 25.10.2018. године;
Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ у 2019. години,
који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 17.12.2018. године, Одлуком број 15186, на који
је дата сагласност Скупштине града Београда решењем под бр. 023-1168/18-С од 21.12.2018. године;
Нацрт решења о давању сагласности на Ребаланс III Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ у
2018. години, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 17.12.2018. године, Одлуком број
15185, на који је дата сагласност Скупштине града Београда решењем под бр. 023-1167/18-С од
21.12.2018. године;
Предлог решења о давању сагласности на Измену Програма коришћења средстава субвенција за
ЈКП ГСП „Београд“ у 2018. години – текуће субвенције, коју је донео Надзорни одбор ЈКП ГСП
„Београд“, Одлуком број 15391 од 24.12.2018. године, а на који је дата сагласност Градског већа
града Београда под бројем 3-1258/18- ГВ од 25.12.2018. године.

Јавне набавке:
Годишњи план јавних набавки за 2018. годину од 20.02.2018. године; Списак набавки на које се
закон не примењује за 2018. годину;
 Измена и допуна годишњег плана јавних набавки за 2018. годину од октобра 2018. године и
 Извештај о јавним набавкама за 1, 2. и 3. квартал 2018. године Секретаријата за јавни превоз.














Уговори и оквирни споразуми из ЈН:
Уговор: „Обука запослених у секретаријату за јавни превоз за рад у софтверу PTV VISION”, број:
XXXIV-01, 401.1-3/18, закључен са „ЦЕП д.о.о Београд дана 2.04.2018. године;
Уговор: „Студијско истрaживачки пројекат – унапређење и развој система ноћног јавног транспорта
путника у Београду”, закључен са Група понуђача: Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет,
из Београда, ул. Војводе Степе бр. 305, (носилац посла) и Public Transport Consult из Београда,
Поенкареова 12, (чан Групе), бр. XXXIV-01, 401.1-4 дана 7. јуна 2018. године;
Уговор: Израда студије техничко-технолошка анализа аутобуског подсистема јавног транспорта
путника у Београду, број: XXXIV-01, 401.1-5/18, закључен са „Унивезитет у Београду-Саобраћајни
факултет“, из Београда, закључен дана 14.12.2018. године;
Оквирни споразум број: XXXIV-01, 401.1-7/18, закључен са „Модел 5“, из Београда, закључен дана
21.12.2018. године;
Уговор: Набавка и монтажа стајалишних надстрешница, број: XXXIV-01, 401.1-8/18, закључен са
„Модел 5“, из Београда, закључен дана 24.12.2018. године.
Остало:
Израда решења из радноправних односа;
Припрема одговора по утужењима и др. градском правобранилаштву, суду;
одговори по захтевима за приступ информацијама од значаја;
разно.
Проблеми у раду Сектора:

У Сектору је број запослених недовољан за благовремено и квалитативно извршавање редовних
послова и задатака у сектору, као и њихово архивирање, недостаје техничка опрема (штампачи и скенери),
одговарајућа стручна литература и неопходно учешће на семинарима у циљу едукације и усавршавања.






ПРАВНИ ОСНОВ
Закон о буџетском систему РС („Службени гласник РС”, бр. 54/9, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр; 108/13, 142/14, 68/2015 – др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018);
Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 68/2015, 41/18, 44/18
др. закон и 83/2018);
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18 аут. тумачење),
Закон о железници („Службени гласник РС”, број: 41/2018);
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Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/2010, 121/2012,
18/2015, 96/2015 - др. закон, 92/2016, 104/2016-др. Закон, 113/2017 - др. закон, 41/2018);
Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 126/2016, 2/2017, 36/2017,
92/2018, 103/2018 и 109/2018);
Одлука о буџету града Београда за 2018. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 95/2017, 64/2018 и
92/2018);
Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда
(„Службени лист града Београда“, бр. 13/2017 и 11/2018).
ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ










Рад на изради одлука из делокруга Секретаријата и то:
Одлуке о јавној линијској пловидби на територији града Беогхрада;
Одлука о такси превозу;
Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда;
Рад на изради правилника, програма, решења и упутстава за примену наведених одлука;
Активности у вези са спровођењем поступака јавних набавки у складу са годишњим планом јавних
набавки Секретаријата и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује;
усклађивање нормативних аката у складу са донетим прописима и друге редовне активности из
нормативних, радних и општих послова;
Учешће у изради и контроли Плана јавних набавки ЈКП „ГСП“ Београд;
Учешће у комисијама за јавне набавке ЈКП „ГСП“ Београд у којима је вредност набавке
10.000.000,00 динара без ПДВ и већа.

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ
У овом сектору, поред постојећих унутрашњих организационих јединица (Одељење за планирање,
Одељење за режиме саобраћаја ЈГП, Одељење за саобраћајну инфраструктуру јавног превоза), током 2018.
године, образована је као посебна ужа организациона јединица: Одељење за развој и унапређење јавног
превоза.
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ:
1. Издавање сагласности за посебну организацију саобраћаја током извођења радова или
манифестација на мрежи линија ЈЛПП-а;
2. Издавање Мишљења на Пројекат (елаборат привремене организације саобраћаја за време извођења
радова);
3. Захтев за успостављање /измештање стајалишта на линијама ЈЛПП -а на путевима и улицама у
надлежности Града;
4. Захтев за успостављање /измештање стајалишта на линијама ЈЛПП-а на саобраћајницама у
надлежности Републике;
5. Захтев за успостављање линије јавног линијског превоза/измена трасе постојеће линије;
6. Захтев за постављање надстрешнице на стајалишту јавног линијског превоза;
7. Издавање и утврђивање саобраћајно-техничких услова за израду планских докумената (за израду
просторних планова – Просторни план јединице локалне самоуправе и Просторни план подручја посебне
намене, и за израду урбанистичких планова – Генерални урбанистички план, План генералне регулације и
План детаљне регулације);
8. Издавање и утврђивање саобраћајно-техничких услова за израду урбанистичко-техничке
документације (урбанистички пројекти);
9. Издавање и утврђивање саобраћајно-техничких услова у оквиру техничке документације
(генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, главни пројекат);
10. Давање мишљења на саобраћајна решења у оквиру техничке документације (генерални пројекат,
идејно решење, идејни пројекат, главни пројекат).
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У извештајном периоду, од 01.01. до 31.12.2018. године у Сектору је обрађено укупно 524 примљених
предмета од чега је:
 70 управних предмета (29 решења за успостављање нових стајалишта или корекцију позиције
постојећих и 41 решење о успостављању нових линија јавног линијског превоза, односно измену
траса постојећих линија);
 227 сагласности за извођење радова или одржавање спортских и културних манифестација на
саобраћајницама којима се крећу возила јавног линијског превоза;
 237 предмета - одговори на дописе странака који се односе на проблеме у функционисању јавног
линијског превоза, захтеви за побољшања, информисање корисника и др.;
 52 предмета, ради издавања саобраћајно-техничких услова у вези са функционисањем јавног
линијског превоза приликом израде планске документације (просторне и урбанистичке планове);
 50 предмета, ради издавања мишљења и саобраћајно-техничких услова у вези са функционисањем
јавног линијског превоза приликом израде урбанистичко-техничке документације;
 42 предмета, ради издавања саобраћајно-техничких услова који се односе на функционисање јавног
линијског превоза у циљу издавања локацијских услова за израду техничке документације.
I Активности на реализацији капиталних пројеката:
Реализована набавка и монтажа 45 стајалишних надстрешница – на стајалиштима ЈЛПП-а на широј
територији града Београда (вредност уговора: 10.274.400,00 динара);
 Реализована монтажа 56 стајалишних надстрешница у оквиру реализације Јавног уговора за
концесију за урбану опрему – на стајалиштима ЈЛПП-а на територији 10 централних градских
општина.


II Успостављање нових линија и делимичне промене трасе постојећих линија ЈП-а
Број
линије

Датум промене
(успостављања)

Назив линије

74

Бежанијска коса – Миријево 3

01.01.2018.

860
860E
860M
861A
580
4196
505
401
402
409
4444
860С

Београд - Обреновац
Београд - Обреновац /експрес/
Београд - Индустријска зона „Барич” - Обреновац
Београд - Мала Моштаница - Обреновац
Београд – Лазаревац /преко Ибарске магистрале/
Младеновац – Ковачевац - Младеновац
Миљаковац 1 – Миљаковачке стазе – Миљаковац 1
Славија /Бирчанинова/ - Пиносава
Славија /Бирчанинова/ - Бели поток
Вождовац – Јајинци – Улица Ружа - Вождовац
Сопот – Сења – Ђуринци - Ропочево
Београд – Мислођин - Степојевац

15.01.2018.
15.01.2018.
15.01.2018.
15.01.2018.
22.01.2018.
25.01.2018.
01.02.2018.
05.02.2018.
05.02.2018.
06.02.2018.
12.02.2018.
17.02.2018.

404

Бела река - Трешња (окретница)

20.02.2018.

405Л
407Л
350
467
506
36
365
355Б
501
408
450
470
470А
407Л

Барајево - Караула - Глумчево брдо - Ненадовац Караула - Барајево
Бела река - Требеж (окретница)
Живковац – Дражањ – Брестовик - Живковац
Врчин – Гроцка – Брестовик – Бегаљица - Врчин
Ресник (Едварда Грига) - Ресник (Патин мајдан)
Железничка станица „Београд центар“ – Трг
Славија - Железничка станица „Београд центар“
Гроцка – Умчари - Младеновац
Шумице - Гроцка - Брестовик - Камендол - Дражањ
Петлово брдо – Старо Кијево
Вождовац – Раља /Друмине/
Београд – Сопот /Авалским путем/
Београд – Мала Иванча /Авалским путем/
Београд – Парцани - Мала Иванча /Авалским
путем/
Бела река - Требеж (окретница)
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Траса
Промена трасе преко Северног
булевара
Скраћење до Савског трга
Скраћење до Савског трга
Скраћење до Савског трга
Скраћење до Савског трга
Успостављање линије
Успостављање линије
Успостављање другог смера
Продужење до Славије
Продужење до Славије
Успостављање другог смера
Успостављање линије
Успостављање линије
Промена трасе до Беле реке
уместо до Рипањ (гробља)

20.02.2018.

Промена трасе до Барајева

20.02.2018.
24.02.2018
24.02.2018.
25.02.2018.

Успостављање линије
Успостављање линије
Успостављање линије
Успостављање линије

01.03.2018.

Успостављање другог смера

01.03.2018.
01.03.2018.
01.03.2018.
01.03.2018.
01.03.2018.
01.03.2018.

Успостављање линије
Успостављање другог смера
Успостављање линије
Промена трасе у Раљи
Промена трасе у Раљи
Промена трасе у Раљи

01.03.2018.

Промена трасе у Раљи

15.03.2018.

Продужење преко Старе Липовице

Број
линије

Датум промене
(успостављања)

Назив линије

Траса

860Д
70
860П
860Ј
860В

Савски трг - Руцка - Мала Моштаница - Барич
/амбуланта/
Индустријска зона „Барич“ – Степојевац –
Лазаревац
Савски трг – Веверичји крај -Дражевац
Бежанијска коса – ИКЕА
Баново брдо - Пољане (Доњи крај)
Савски трг - Мала Моштаница - Јасенак (Пуж)
Баново брдо - Баљевац (Ибарска магистрала)

502

Миљаковац 1 - Орловача (гробље)

01.06.2018.

3Л

Ташмајдан - Железничка станица (Топчидер)
Погон „Космај” - Железничка станица „БГД
центар” - Железничка станица (Топчидер)
Нови Београд /Павиљони/ - Насеље Радиофар
Кнежевац - Ресник (железничка станица)
Савски трг - Мала Моштаница - Јасенак (Пуж)
Лазаревац – Бурово – Рудовци – Пркосава Стрмово

11.07.2018.

Успостављање линије
Промена трасе преко СП Космај
Успостављање линије
Успостављање линије
Успостављање линије
Продужење линије до гробља
Орловача
Успостављање линије

11.07.2018.

Успостављање линије

23.06.2018.
01.07.2018.
23.07.2018.

Промена трасе у насељу Радио фар
Успостављање линије
Промена трасе у Јасенку
Промена трасе преко Рудовца и
Пркосаве

860А
860БЛ

38А
613
507
860Ј
173А



03.05.2018.

Успостављање линије

03.05.2018.

Успостављање линије

03.05.2018.
07.05.2018.
01.06.2018.
01.06.2018.
01.06.2018.

10.10.2018.

III Извршене грађевинске интервенције по налогу Секретаријата за јавни превоз:
Већи инфраструктурни радови - Адаптација окретница и аутобуских стајалишта ван основног
коловоза (у ниши); адаптација два аутобуских стајалишта у ниши: „Стадион Партизан“ и
„Педагошка академија“ у оквиру радова реконструкције Булевара кнеза Александра Карађорђевића
(вредност изведених радова: 3.693.142,87динара), адаптација два аутобуских стајалишта у ниши:
„Римски канал“, ул. Јаковачки кормадин, ГО Сурчин, (вредност изведених радова: 4.355.931.26
динара), уређење и адаптација саобраћајних површина аутобуске окретнице „Бањица 2“ линија
ЈЛПП-а бр. 40, 41 и 78 у ул. Паунова – изграђена нова стајалишта, простор за окретање и
задржавање возила на терминунсу, уређење површине за вођење пешака и прихват путника
(вредност изведених радова: 10.394.849,93) и уређење и адаптација 11 стајалишних платоа
стајалишта ЈЛПП-а на територији града.
IV Поправка и одржавање заливних система и трамвајских баштица:

На основу Уговора о одржавању заливних система и травнатих површина у оквиру трамвајских
баштица, реализовано је редовно кошење затрављених површина, као и остале редовне активности на
редовном одржавању трамвајских баштица у улицама Савска, Милутина Миланковића, Aнтифашистичке
борбе и Др Ивана Рибара, на површини од 21.309m2.
Проблеми у раду:
 Недовољан број извршилаца на пословима у оквиру Сектору (недостаје најмање 4 извршиоца) за
послове из делокруга Одељења за планирање, Одељења за тежиме саобраћаја ЈГП, Одељења за
саобраћајну инфраструктуру јавног превоза и Одељења за развој и унапређење јавног превоза;
 За обављање послова у вези са прегледањем планских докумената, урбанистичко-техничке
документације у AutoCAD, као и издавањем локацијских услова кроз обједињену електронску
процедуру, пројектовањем стајалишта и терминуса (окретница) јавног линијског превоза ради
имплементације у планска документа и урбанистичко-техничку документацију, неопходне су за
запослене у овом сектору лиценце и то 2 лиценце AutoTURN 2017 Single user и 3 лиценце Corel
DRAW Graphics Suite 2017 Single user;
 Неопходно је ради подизања ефикасности у раду стручно усавршавање запослених, и то:
Семинари - интерактивне радионице;
Студијска путовања – учествовање на стручним скуповима, сајмовима и посете другим
европским градовима;
Размена искустава са експертима (округли столови, панел дискусије и сл.);
Такође је потребно обезбедити стручну литературу - часописе (PTI Magazin; Transit Street
Design Guide; Public Transport; Journal of Public Transportation).
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ПРАВНИ ОСНОВ
Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 68/2015 и 41/2018);
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/18 аут. тумачење);
Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018);
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. Гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 др. закон и 87/2018);
Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 126/2016, 2/2017, 36/2017,
92/2018, 103/2018 и 109/2018);
Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда
(„Службени лист града Београда“, бр. 13/2017 и 11/2018).
ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ



















1. Анализа и реализација трајних режимских измена у систему у наредном периоду:
Анализа и реорганизација редовних линија ЈЛПП-а бр. 19, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32Е, 41 и 96
преусмеравањем са постојећих терминуса „Студентски трг“ и „Трг Републике“ на друге делове
саобраћајне мреже и пројектовани нови терминус „Дунавска“, планиран за другу половину 2019.
године;
Анализа и реорганизација редовних трамвајских линија ЈЛПП-а након изградње трамвајске пруге
преко Моста на Ади;
Анализа и реорганизација редовних линија ЈЛПП-а након укидања терминуса „Савски трг“;
Анализа могућности успостављања нове линије ЈЛПП-а под радним бројем и називом 64, на делу
трасе који подразумева увођење јавног линијског превоза у зони улица: Руже Јовановић, Николе
Вулића, Келтска и Стеве Варгаша, односно у делу улица насеља Коњарник 3: Михајла Тодоровића,
Владимира Томановића, Војислава Илића до терминуса „Шумице“;
Анализа могућности реорганизација траса редовних линија бр. 603 и 606 у насељу Добановци;
Анализа могућности измене трасе линије бр. 602 у насељу Кључ – општина Сурчин;
Анализа могућности повезивања линијом јавног линијског превоза насеља Вукићевица, Љубинић и
Бровић са фабриком „МеиТа“ у Баричу;
Анализа могућности повезивања линијом јавног линијског превоза насеља на територији ГО
Барајево са фабриком „МеиТа“ у Баричу;
Анализа услова и могућности за продужење редовних линија ЈЛПП-а бр. 603, 703 и 711 до
новопројектованог термуса на крају насеља Угриновци;
Анализа могућности успостављања нове линије ЈЛПП-а возилима мањег капацитета, у делу
саобраћајне мреже насеља Гунцати и Лисовић која у постојећим условима није опслужена ЈЛППом;
Анализа могућности успостављања нове линије ЈЛПП-а на потезу од АС Сопот до насеља Раља;
Анализа и реорганизација редовних линија ЈЛПП-а које окретање и промену смера кретања врше у
центру насеља Умчари, продужењем до нове окретнице на позицији уз наплатну рампу „Умчари“;
Анализа могућности измене трасе линије бр. 365 (Гроцка - Младеновац) у делу од стајалишта
„Мали Пожаревац - НР“, даље насељем Шепшин и Младеновац село до Младеновца;
Анализа услова и могућности за успостављање редовне линије бр. 301 (Устаничка - Гроцка);
Анализа услова и могућности за успостављање редовне линије минибус возилима бр. 312
(Устаничка – Калуђерица – Лештане /Раван/).

Циљ који се жели постићи: виши квалитет услуге и задовољење потреба корисника за превозом на
одређеној релацији и везом са одређеним центрима атракције.
2. Елементи опреме стајалишта - мобилијар и информатика на стајалиштима:
 Реализација закљученог Уговора за набавку и монтажа 228 стајалишних надстрешница –
дефинисање и маркиране локације на терену, за 2019. годину планирани послови монтаже 150
комада надстрешница, рок: почетак марта;
 Реализација јавне набавке и закључивање Уговора за текуће одржавање стајалишта - набавка и
уградња 850 стајалишних стубова - дефинисање стајалишта ЈЛПП-а за замену стајалишних ознака,
праћење реализације, рок: почетак јун;
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Реализација јавне набавке и закључивање Оквирног споразума за одржавање дисплеја на
стајалиштима ЈППП-а - праћење ситуације на терену и и предузимање активности на одржавању
дисплеја за најаву возила на 46 стајалишта ЈЛПП-а, рок: почетак јун;
Редовно одржавање информационог садржаја на стајалиштима ЈЛПП-а (реализација трогодишњег
уговора);
Реализација јавне набавке и закључивање Оквирног споразума за редовно одржавање стајалишног
мобилијара – редовно одржавања елемената стајалишне опреме; за текућу годину планиран
репарација 40 елемената надстрешнице типа „печурка“, замена девастираних елемената на
постојећим градским надстрешницама и стајалишним ознакама;

Циљ који се жели постићи: побољшање информисаности корисника, као и заштита путника на
стајалиштима.










3. Грађевинска адаптација стајалишта и окретница ЈЛПП-а:
Закључивање Уговора за грађевинску адаптацију саобраћајних површина окретница ЈЛПП, рок:
почетак март. Планирана је адаптација окретница:
„Вождовац“ линија ЈЛПП-а потеза бр. 400;
„Коњарник“ линија ЈЛПП-а бр. 17, 19 и 31;
„Карабурма 2“ линија ЈЛПП-а бр. 16, 23 и 25.
Закључивање Уговора за грађевинску адаптацију саобраћајних површина стајалишта ЈЛПП-а, рок:
почетак март. Планирана адаптација стајалишта:
Изградња недостајуће аутобуске ниша на стајалиштима „Нине Кирсанове” - потез линија бр. 300 СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ - смер ка Гроцкој;
Адаптација аутобуских стајалишта „Спомен парк Јајинци“, Булевар ЈНА, смера ка центру града;
Адаптација коловозног проширења (ниша) на аутобуским стајалиштима „Викенд насеље” потеза
линија ЈГП-а бр. 600 у ул. Војвођанска - ГО Сурчин;
Адаптација коловозног проширења (ниша) на аутобуским стајалиштима – „Миријевска” - траса
линије ЈГП-а са потеза бр 300 у Булевару краља Александра у висини ММЛ;
Адаптација аутобуских стајалишта – „Малињак” - траса линије ЈГП-а са потеза бр 72 на путу за
аеродором;
Стајалишни платои (15 комада).

Циљ који се жели постићи: побољшање услова функционисања линија јавног линијског превоза, као
и боља опслуженост појединих делова града јавним линијским превозом.








4. Израда техничке документације стајалишта и окретница ЈЛПП-а:
Закључивање Уговора за израду тех. док. и геод. подлога режима и безбедности јавног саобраћаја;
Реализација јавне набавке и закључивање Уговора за израда пројеката и техничка контрола
пројеката за потребе активности Секретаријата за јавни превоз.
Панирана израда следеће техничке документације:
Аутобуске окретнице „Гроцка“ линије ЈЛПП-а бр. 301 у Ул. Бориса Кидрича,
Аутобуског стајалишта „Coca-cola” линија бр. 73, 704, 705 и 706, у смеру ка Батајници“,
Аутобуских стајалишта „Предузеће Граком” - линија ЈГП-а бр. 73 и 706 – Батајнички друм (ГО
Земун) “,
Аутобуског стајалишта „Милутина Миљковића” линија ЈЛПП-а потеза бр. 400 – Булевар особођења
- смер ка Београду“.

Циљ који се жели постићи: припрема услова за адаптацију стајалишта кроз израду техничке
документације на основу којих ће се извршити реализација.
5. Расписивање јавне набавке услуга: „Стручни надзор над пословима адаптације, одржавања и
пројектовања опреме и површина у функцији јавног линијског превоза“, за период 2019-2020 године;
процењена вредност 7.000.000,00 динара.
6. Набавка услуге „Унапређење функционалности, изгледа и одржавање сајта Секретаријата за јавни
превоз“.
Циљ који се жели постићи: унапређење информисаности корисника јавног превоза.
7. Поправка и одржавање заливних система и трамвајских баштица:
Закључивање трогодишњег „Уговора о одржавању заливних система и травнатих површина у оквиру
трамвајских баштица“ са ЈКП „Зеленило Београд“ о пословима на редовном одржавању трамвајских
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баштица у улицама Савска, Милутина Миланковића, Aнтифашистичке борбе и Др Ивана Рибара на
површини од 21.309m2.
Циљ који се жели постићи: уређење зелених травнатих површина на трамвајским баштицама,
безбедно функционисање трамвајског саобраћаја и естетско уређење града.
8. Анализа услова за успостављање нових стајалишта или измештања постојећих.
9. Редовне активности на измени режима јавног ЛИНИЈСКОГ превоза у току извођења радова на
градској уличној мрежи, као и одржавања различитих културних и спортских манифестација.
10. Анализа могућности увођења линија јавног линијског превоза у појединим насељима, као и
могућности измене трасе постојећих линија.
Циљ који се за тач. 8, 9. и 10. жели постићи: побољшање услова функционисања линија јавног
превоза и опслужености делова насеља јавним превозом.
11. Активно учешће у димензионисању и пројектовању саобраћајне мреже.
12. Остале редовне активности на издавању Урбанистичко техничких услова у пројектовању
саобраћајне мреже.
Циљ који се за тач. 11 и 12. жели постићи: кроз краткорочно и дугорочно планирање обезбеђивање
површина у функцији јавног превоза и опслужености градских целина јавним превозом.

























13. Спровођење поступака јавних набавки за следеће активности:
Израда студије Стратегија развоја ЈЛПП-а на територији града Београда за период до 2033. године
са пресеком 2027. године,
Израда студије „Анализа стања безбедности саобраћаја у јавном превозу у граду Београду са
предлогом стратешких праваца деловања у циљу унапређења безбедности саобраћаја јавног
превоза“,
Пројекат жутих трака и издвојених – независних траса линија ЈЛПП-а,
Пројекат подизања нивоа проточности на постојећим трасама трамвајских линија,
Катастар стајалишта јавног превоза на територији града Београд,
Пројекат „паметних“ стајалиштa,
Пројекат „Мерења нивоа буке на улицама Београда, настале од возила јавног линијског превоза
(аутобус, Е-бус, трамвај, тролејбус) са предлогом решења за њено смањење”,
Пројекат „Истраживање утицаја стила вожње (Еко-дриве) на енергетску ефикасност код аутобуса на
електрични погон (Е-бус)”,
Услуга израде пројектних задатака за потребе студија за Секретаријат за јавни превоз,
Обука запослених у СЈП за рад у софтверу PTV VISION,
Обука запослених у СЈП за рад у софтверу Ауто CAD 3D CAD,
Чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЈПП,
Набавка резервних делова за стајалишни мобилијар,
Штампање информативног садржаја и паноа,
Грађевинска адаптација саобраћајних површина стајалишта ЈЛПП,
Набавка софтвера AUTO CAD 3D CAD,
Набавка софтвера AUTO TURN pro,
Набавка софтвера PTV VISUM PUBLIC;
Учешће у раду УИТП (Глобалне-међународне организације за јавни превоз путника) и других
међународних организација и радних група, са циљем размене искустава и најбоље праксе у
области јавног линијског превоза, паметних градова и урбане мобилности;
Учешће на међународним конгресима, стручним саветовањима, сајмовима и слично, са циљем
размене искустава и најбоље праксе у области јавног линијског превоза, паметних градова и урбане
мобилности;
Сарадња са секретаријатима/дирекцијама надлежним за послове јавног и ауто-такси превоза
путника у градовима у Србији и иностранству;
Учешће у међунароним пројектима и истраживањима у области јавног линијског превоза, паметних
градова и урбане мобилности;
Организација домаћих и међународних/регионалних стручних скупова, округлих столова и слично у
Београду и Србији у области јавног линијског превоза, паметних градова и урбане мобилности;
Учешће у изради и контроли Плана јавних набавки ЈКП „ГСП“ Београд;
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Учешће у комисијама за јавне набавке ЈКП „ГСП“ Београд у којима је вредност набавке
10.000.000,00 динара без ПДВ и већа.

Циљ који се жели постићи: опште унапређење система јавног линијског превоза путника, побољшање
услова функционисања линија јавног линијског превоза, виши квалитет услуге и задовољење потреба
корисника за превозом.

СЕКТОР ЗА ТАРИФНЕ СИСТЕМЕ И КОНТРОЛУ
У овом сектору, послови из надлежности истог су организовани у оквиру 2 одељења и то: Одељење
за тарифне системе и Одељење за контролу система.
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ:
1. Израда недељног обрачуна прихода од продаје карата у интегрисаном тарифном систему;
2. Израда коначног обрачуна прихода од продаје карата у интегрисаном тарифном систему;
3. Израда авансног обрачуна за плаћање по Уговору;
4. Контрола рачуна на које се врши уплата средстава по основу продаје карата;
5. Контрола доступних извештаја у Систему;
6. Утврђивање и обрачун финансијског мањка;
7. Израда/измена каталога збирки података о личности пријавњених код Повереника за заштиту
података о личности;
8. Израда предлога/измене „Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града
Београда“ у делу који се односи на организацију система наплате превозне услуге, продају возних исправа
и контролу путника;
9. Израда предлога за измену „Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника
на територији града Београда“;
10. Израда предлога за измену „Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском
превозу путника на територији града Београда“ и остали пословни процеси: жалба – на рад контролора,
општа жалба и примедба (на рад службе за контролу возних исправа, на тарифни систем, на цене карата),
захтев за достављање информација – о тарифном систему, о ценама карата, о правима и обавезама
корисника јавног превоза, молба за одобрење бесплатног превоза, молба за одобрење повлашћеног превоза,
израда предлога мера за повећање прихода, молба за продужење картице за повлашћен и бесплатан превоз,
молба за повраћај новца по основу дупле уплате односно посебне карте, молба за стављање ван снаге
записника, подношење пријаве против возача, контрола издавања персонализованих картица,
израда/измена образаца сагласности за обраду личних података, одговори на захтеве Заштитника грађана,
одговори на захтеве достављене преко Кабинета градоначелника, захтеви за повлачење записника који су
примљени електронски, захтеви повраћај пара по основу дупле уплате односно посебне карте који су
примљени електронски, притужбе корисника на рад контролора примљене електронски, захтеви за
информацијама примљени електронски, израда одговора на питања новинара, повраћај средстава правном
лицу по основу дупле или погрешне уплате, израда плана рада контролора са комуналном полицијом.
У извештајном периоду у Сектору су обрађена укупно 1.352 вануправна предмета који се односе на
решавање захтева-молби у вези са одобрењем повлашћеног, односно бесплатног превоза; повраћаја новца
по основу дупле уплате; продужењем картице за повлашћен и бесплатан превоз; стављањем ван снаге
записника контролора; притужбе корисника јавног превоза на рад контролора; достављање информацијаизвештаја заштитнику грађана у вези са притужбом грађана, као и других захтева.
Сектор за тарифне системе и контролу је у наведено извештајном периоду вршио и послове, који се
односе на недељне обрачуне прихода од продаје карата у ИТС-у, коначног обрачуна прихода од продаје
карата у ИТС-у; авансне обрачуне за плаћање по закљученим уговорима са превозницима; контролу рачуна
на који се врши уплата средстава по основу продаје карата и друге послове из надлежности сектора у вези
са контролом издвања персонализованих картица и контролом доступних извештаја у електронском
систему.
У односу на послове који се односе на израду предлога мера за повећање прихода, овај сектор је
предузео активности и извршио координацију са представницима Градских општина на територији града
Београда и јавним предузећима чији је оснивач град Београд, као и са приватним превозницима који раде у
систему јавног линијског превоза у Београду, у циљу побољшања сарадње и предузимања заједничких мера
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на повећању прихода од продатих бус-плус картица. Наведене активности су у децембру 2018. године,
резултирале повећаном продајом претплатних карата за наведена правна лица за 3.061 комад, што је
повећање од 10,46% у односу на новембар 2018. године.
ПРАВНИ ОСНОВ
 Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда
(„Службени лист града Београда“, бр. 13/2017 и 11/2018).
ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ







1. Предузимање мера и активности на повећању прихода од наплате превозне услуге и то:
промена цена претплатних карата за запослене у циљу повећања наплате превозне услуге пре свега
од правних лица која до сада нису куповала претплатне карте за запослене већ су своју законску
обавезу плаћања превозне услуге извршавали уплатом на рачун запосленог;
обезбеђивање улаза на предња врата на локалним линијама и онемогућавање путницима без
плаћене карте да користе линије јавног превоза;
организација регионални скупа на тему: „Организација система јавног превоза“ на коме ће домаћи и
страни експерти разменити знања и искуства у области јавног превоза путника пре свега у област
тарифне политике, политике цена и искуства везано за наплату превозне услуге;
израда видео спотова, радио џинглова и визуала за јавни превоз са порукама упућеним корисницима
јавног превоза у циљу њиховог анимирања да плаћају превозну услугу како би се повећао приход од
наплате превозне услуге;
медијски пласман спотова на ТВ, емитовање радио џингла на радио станицама, интернет
активности (посебно активности на друштвеним мрежама), оглашавање и инсертације у штампаним
медијима, спољно оглашавање (билборди, дигитални рекламни панои и др.) и друге активности;
спровођење интерактивне кампање за повећање броја претплатника у јавном линијском превозу у
Београду. Ова мера ће утицати на подизање ефикасности система, степена наплате и пре свега
повећање броја корисника који услугу плаћају унапред кроз претплатну карту. Кампања
подразумева поспешивање и мотивацију корисника јавног линијског превоза путника да користе
претплатне карте кроз едукативни, културни и забавни садржај током целе године. Пројекат ће
користити иновације четврте генерације у технолошком смислу и утицаће и на подизање имиџа
јавног превоза, као и целокупне слике и представе о граду Београду;

2. Израда анекса Уговора за успостављање и обезбеђење функционисања Система наплате карата и
управљање возилима у јавном превозу у Београду, у циљу ангажовања контролора возних исправа на
контроли рада приватних превозника и ГСП;
3. Израда пројекта за ЈЛПП без елемената концесије за наплату карата и управљање возилима с
обзиром да је Уговор за успостављање и обезбеђење функционисања Система за наплату карата и
управљање возилима у јавном превозу у Београду број IV-08-401.1- 45 потписан је 20. септембра 2010.
године на период од 10 година, од дана ступања на снагу уговора, тако да је датум истека уговора 20.
септембар 2020. године;
4. Учествовање у изради нове Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града
Београда;








5. Решавање по захтевима:
за повраћај средства по основу дуплих уплата физичких и правних лица и израда сагласности за
повраћај средстава;
за повраћај средстава од наплаћених посебних карата и израда сагласности за повраћај седстава;
грађана у вези са достављањем информација о тарифном систему, ценама карата, правима и
обавезама корисника;
за утврђивање основа за повлачење записника на основу ког је издат прекршајни налог и израда
дописа који се упућује Секретаријату за послове комуналне полиције ради поништења прекршајног
налога;
за утврђивање права на издавање односно продужење персонализованих картица којим се остварује
право на услугу превоза са накнадом са попустом или услугу превоза без накнаде у складу са
важећим правним актом и израда сагласности за издавање картице;
6. Решавање по уложеним приговорима:
превозника на возачке карте регистроване у Систему за наплату карата и управљање возилима у
јавном превозу у Београду;
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правног лица коме су уговором поверени послови контроле путника на посебне карте регистроване
у Систему за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу у Београду;

7. Контрола документације на основу које је, правни субјект коме су уговором поверени послови
издавања, издао персонализоване картице и израда извештаја о контроли, као и наплата финансијског
мањка у случају да се утврди грешка у издавању;
8. Утврђивање износа за уплату средстава од продаје карта у ИТС у складу са Уговором за
успостављање и обезбеђење функционисања система за наплату карата и управљање возилима у јавном
превозу у Београду;
9. Израда обрачуна за авансно плаћање у складу са Уговором за успостављање и обезбеђење
функционисања Система за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу у Београду;
10. Израда коначних обрачуна прихода од продаје карата у ИТС;
11. Свакодневно праћење уплата од продаје карата по рачунима у пословној банци и израда
сагласности за повраћај средстава по основу дупле или погрешне уплате правним лицима;
12. Израда/измена каталога збирки података о личности пријављених код Повереника за заштиту
података о личности и израда/измена образаца сагласности за обраду личних података као и измена
података у бази Повереника за заштиту података о личности;
13. Израда плана рада контролора уз подршку комуналне полиције;
14. Израда различитих анализа у вези са продајом карата у ИТС и процена прихода од продаје карата;
15. Сачињавање одговора на притужбе корисника у вези са поступањем запослених и
функционисањем Система за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу у Београду;
16. Учешће у раду УИТП (Глобалне-међународне организације за јавни превоз путника) и других
међународних организација и радних група, са циљем размене искустава и најбоље праксе у области јавног
линијског превоза, паметних градова и урбане мобилности;
17. Учешће на међународним конгресима, стручним саветовањима, сајмовима и слично, са циљем
размене искустава и најбоље праксе у области јавног линијског превоза, паметних градова и урбане
мобилности;
18. Сарадња са секретаријатима/дирекцијама надлежним за послове јавног и ауто-такси превоза
путника у градовима у Србији и иностранству;
19. Учешће у међунароним пројектима и истраживањима у области јавног линијског превоза,
паметних градова и урбане мобилности;
20. Организација домаћих и међународних/регионалних стручних скупова, округлих столова и
слично у Београду и Србији у области јавног линијског превоза, паметних градова и урбане мобилности;
21. Учешће у изради и контроли Плана јавних набавки ЈКП „ГСП“ Београд;
22. Учешће у комисијама за јавне набавке ЈКП „ГСП“ Београд у којима је вредност набавке
10.000.000,00 динара без ПДВ и већа.

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ, КОНТРОЛУ САОБРАЋАЈА, РЕД ВОЖЊЕ И ОБРАЧУН РАДА
ПРЕВОЗНИКА
Послови из надлежности овог сектора, организовани су и врше се у оквиру ужих организациониј
јединица и то: Одељења за мониторинг и управљање, Одељења за контролу рада превозника, Одељења за
израду реда вожње и Одељења за обраду података, обрачун транспортног рада и анализу.
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
1. Одређивање потребног броја возила у раду за сезонски /зимски и летњи/ ред вожње и ред вожње у
случају планираних режимских измена;
2. Одређивање времена обрта за све редовне и режимске линије градског превоза;
3. Израда редова вожње за све редовне и режимске линије градског превоза;
4. Израда редова вожње за све редовне и режимске линије у приградском и локалном превозу;
5. Израда Решења за поверавање превоза за рад на линијама градског, приградског и локалног
превоза;
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6. Припреме саобраћајно-техничке документације за пројекте који се спроводе по Закону о јавноприватном партнерству и концесијама;
7. Планиране и ненајављене контроле Комисије за преглед возила;
8. Контрола поштовања обавеза по Уговорима закљученим са приватним превозницима;
9. Израда обавештења за умањење месечног прихода превозника по уговорним казнама;
10. Обрада података за израду месечног коначног обрачуна у ноћном саобраћају и остали пословни
процеси: обрада података за израду месечног обрачуна за рад минибус линија; утврђивање цене рада;
непосредан надзор у реалном времену возача и возила ЈГС-а која су на раду у оквиру аутобуског
подсистема градског превоза; контрола реализације планираног реда вожње на линијама аутобуског
подсистема градског превоза; дистрибуција урађених редова вожњи превозницима, унос истих у систем и
израда докумената за обавештавање путника; решавање приговора и давање података по захтеву;
поступање по жалбама грађана – корисника јавног линијског превоза; дефинисање алтернативних траса
линија приликом непланираних обустава саобраћаја дуж траса линија аутобуског подсистема ЈГС-а; обрада
података за израду месечног Коначног обрачуна рада превозника; прегледи возила која се у току трајања
уговора закључених са превозницима укључују у Систем линијског превоза на територији града Београда и
издавање сагласности за укључивање возила у рад.
Током 2018. године у Сектору су вршене следеће активности:
1. Учешће на изради анекса на уговоре о ЈПП у обављању комуналне делатности превоза путника
потписаних са приватним партнерима (носиоци посла Арива литас, СП Ласта а.д. и Авала бус 500), којим
уговорне стране споразумно дефинишу међусобне односе и обавезе јавног и приватног партнера, као што
су:
 обавезно поступање по налогу Секретаријата у случају привремене измене режима саобраћаја и
корекције планираног транспортног рада;
 обавеза куповине карата у претплати за запослене којима није обезбеђен сопствени превоз;
 обавеза уградње бројача путника у возилима и начин достављања података о бројању путника у
форми извештаја;
 обавеза редовног достављања банкарске гаранције;
 прецизније дефинисање уговорних казни;
 промена цене превоза по пређеном километру.
2. Учешће на изради Уговора са ГСП Београд којим се изједначавају услови за обављање превозне
услуге за све превознике на територији града Београда, и којим уговорне стране прецизније и одређеније
дефинишу међусобне односе и обавезе, као што су:
 финансирање обављања делатности по утврђеној основној јединичној нето цени рада по пређеном
километру;
 да у возилима мора бити омогућено коришћење интернета;
 да су возила старости до 5 година обавезна опремљена клима уређајима;
 да морају имати инсталирану опрему за видео надзор и камере а да новонабављена возила морају
имати исправне и функционалне уређаје за бројање путника на свим вратима и бити обојена
једнообразно;
 поступање по налогу Секретаријата у случају привремене измене режима саобраћаја;
 учешће у спровођењу заједничких мера, активности и кампања у циљу наплате превоза, смањења
емисије издувних гасова и очувања животне средине,
 дефиинисање услова око опреме за видео надзор и камера као и обавеза обезбеђења апликације која
ће омогућити извештавање превеженом броју путника по линији итд.
Одељење за контролу рада превозника
Током 2018. године је започет и реализован поступак израде концесионог акта за поверавање
обављања комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града
Београда у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, бр.
88/11, 15/16) и Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) и
настављене активности ради израде конкурсне документације како би се наставило са спровођењем
поступка ЈПП са елементима концесије за обављање комуналне делатности јавног превоза путника на
минибус експрес линијама, као и израде Пројекта ЈПП у обављању комуналне делатности јавног превоза
путника на територији града Београда – потез 600 и потез 700 и Пројекта ЈПП са елементима концесије за
линије ноћног јавног транспорта путника на територији града Београда.
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Одељење за контролу рада превозника вршило је и континуиране најављене и ненајављене контроле
рада превезника (контроле возила и контроле рада возача), у складу са уговорима о ЈПП закљученим са
приватним превозницима и спроводи казнене одредбе. Свакоднево је поступало по жалбама грађана –
корисника јавног линијског превоза, решавало приговоре и издавало податаке по захтевима пристиглим
писменим путем или путем е-маила. Месечно израђивало коначне обрачуне за минибус ексапрес линије и
ноћне линије. Израђивало и издавало Решења за поверавање превоза за рад на линијама градског,
приградског и локалног превоза за 166 градских линија (163 редовних + 6 сезонских), 68 приградских и 232
локалне линије.
Одељење за израду реда вожње
Током 2018. године извршена је провера пројектованог времена обрта за 120 линија.
Због корекције разних елемената и успостављања нових линија урађен је 351 ред вожње за линије
јавног превоза путника. Због режимских измена, односно због радова на уличној мрежи и разних
манифестација, у наведеном периоду урађенo je око 320 редова вожње.
Урађен је и примењен летњи ред вожње за све линије у систему. Будући да већина линија саобраћа
радним даном, суботом и недељом, укупно је за летњи ред вожње урађено преко 1.000 редова вожњи.
Крајем године издати су редови вожње за све линије у систему.
Одељење за обраду података, обрачун транспортног рада и анализу
Током 2018. године вршена је свакодневна обрада рада превозника, обрада приговора и припрема за
израду месечних извештаја; израда месечног коначног обрачуна рада превозника; израда месечног
коначног обрачуна рада превозника у ноћном превозу; израда месечног обрачуна рада за рад минибус
линија.
Одељење за мониторинг и управљање
Током 2018. године се у Одељењу за управљање, у три смене током 24 сата сваког дана, вршило
непрекидно управљање и контрола 1068 возила на 142 линије аутобуског подсистема кроз праћење
тренутне реализације и корекцију одступања од планираног реда вожње, као и дефинисање алтернативних
траса аутобуских линија ЈГП-а током непланираних блокада саобраћајница дуж редовних траса и
организација рада возила у тим условима.
Вршени су послови унапређења елемената рада линија у јавном превозу кроз уочавање потребе и
дефинисања предлога за променом одређених елемената: Кроз непрекидно праћење рада линија уочавање
потребе и дефинисање смерница за корекцију времена обрта на линијама јавног превоза у циљу
оптимизације рада линије. Послови праћења реализације планираног реда вожње на линијама ИТС: Кроз
свакодневну израду извештаја о реализацији планираног реда вожње за карактеристичне периоде у току
дана и по превозницима.
ПРАВНИ ОСНОВ
1. Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласникРС, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013- одлука УС, 55/2014, 96/2015- др. закон и 9/2016-одлука УС);
2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 68/2015 и 41/2018),
3. Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Службени лист града
Београда“, бр. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015 и 86/2016);




ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
Припрема потребне документације и спровођење поступка израде Пројекта ЈПП у обављању
комуналне делатности јавног превоза путника на територији града Београда – потез 600 и потез 700
и Пројекта ЈПП са елементима концесије за линије ноћног јавног транспорта путника на територији
града Београда. Након израде Пројеката и по добијању неопходних сагласности, приступиће се
изради конкусне документације и започети поступак ЈПП за потезе 600 и 700, као и за линије
ноћног јавног транспорта путника. Израда конкурсне документације и спровођење поступка ЈПП са
елементима концесије за обављање комуналне делатности јавног превоза путника на минибус
експрес линијама;
Израда летњег реда вожње за 2019. годину и зимског реда вожње за 2020. годину. Такође,
планирана је провера улазних елемената на свим линијама, као и израда нових редова вожњи у
складу са планираним и непланираним режимским изменама;
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Свакодневна обрада и припрема података за израду месечног коначног обрачуна рада превозника.
Прегледи возила која се у току трајања Уговора закључених са превозницима укључују у Систем
линијског превоза на територији града Београда и издавање сагласности за укључивање возила у
рад;
Свакодневна контрола и управљање возилима јавног градског превоза путника. Дефинисање
алтернативних траса аутобуских линија ЈГП-а током непланираних блокада саобраћајница дуж
редовних траса и организациај рада возила у тим условима;
Израда пројеката јавно приватног партнерства превоза путника ПОТЕЗ 600 - Средства су планирана
у износу од 600.000 динара. У циљу спровођења Јавног партнерства без елемената концесије
потребно је урадити пројекат за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза на
линијама за потез 600. Планирана средства односе се на јавну набавку која је покренута у 2018.
години а планирана је реализација плаћања у 2019. години;
Израда пројеката јавно приватног партнерства превоза путника ПОТЕЗ 700 - Средства су планирана
у износу од 600.000 динара. У циљу спровођења Јавног партнерства без елемената концесије
потребно је урадити пројекат за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза на
линијама за потез 700. Планирана средства односе се на јавну набавку која је покренута у 2018.
години а планирана је реализација плаћања у 2019. години;
Израда пројеката јавно приватног партнерства превоза путника ноћни транспорт-. Средства су
планирана у износу од 600.000 динара. Након израде студије унапређења и развоја система ноћног
јавног транспорта путника у Београду за коју је био задужен Саобраћајни факултет Универзитета у
Београду а која је израђена према Уговору број XXXIV -01-401.1-4 од 07. јуна 2018. године, планира
се израда пројекта Јавног приватног партнерства са елементима концесије за превоз путника у
ноћном транспорту у Београду. Планирана средства односе се на јавну набавку која је покренута у
2018. години а планирана је реализација плаћања у 2019. години;
Израда студије техничко технолошке анализа аутобуског подсистема јавног превоза - Средства су
планирана у износу од 6.000.000 динара. Планирана су средства за израду стратешког развојног
пројеката, са основном идејом постизања дугорочног одрживог развоја и унапређења аутобуског
подсистема као најзначајнијег подсистема масовног транспорта путника у Београду, у складу са
сопственим могућностима. Пројектом ће бити дефинисани основни технолошки и функционални
елементи аутобуског подсистема и минимални стандарди квалитета које будућа возила морају да
задовоље у београдском систему јавног градског транспорта путника. Планирана средства односе се
на јавну набавку која је покренута у 2018. години а планирана је реализација плаћања у 2019.
години;
Обавеза учествовања у спровођењу заједничких мера, активности и кампања у циљу повећања
прихода по основу наплате превоза и повећања квалитета превозне услуге у јавном линијском
превозу путника;
Кампање у циљу сузбијања негативног утицаја јавног линијског превоза на животну средину;
прецизније дефинисање обавезе ношења униформе за возаче са ознаком пословног имена
послодавца;
Улазак путника на предња врата где то техничке могућности дозвољавају, на линијама које одреди
Секретаријат, уз обавезу возача да прати валидацију возних исправа путника који улазе на предња
врата;
Учешће у раду УИТП (Глобалне-међународне организације за јавни превоз путника) и других
међународних организација и радних група, са циљем размене искустава и најбоље праксе у
области јавног линијског превоза, паметних градова и урбане мобилности;
Учешће на међународним конгресима, стручним саветовањима, сајмовима и слично, са циљем
размене искустава и најбоље праксе у области јавног линијског превоза, паметних градова и урбане
мобилности;
Сарадња са секретаријатима/дирекцијама надлежним за послове јавног и ауто-такси превоза
путника у градовима у Србији и иностранству;
Учешће у међунароним пројектима и истраживањима у области јавног линијског превоза, паметних
градова и урбане мобилности;
Организација домаћих и међународних/регионалних стручних скупова, округлих столова и слично у
Београду и Србији у области јавног линијског превоза, паметних градова и урбане мобилности;
Учешће у изради и контроли Плана јавних набавки ЈКП „ГСП“ Београд;
Учешће у комисијама за јавне набавке ЈКП „ГСП“ Београд у којима је вредност набавке
10.000.000,00 динара без ПДВ и већа
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СЕКТОР ЗА АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗ
Послови из надлежности овог сектора, организовани су и врше се у оквиру ужих организационих
јединица и то: Одељења за саобраћајно-техничке и опште послове и Одељења за управно-правне послове из
области ауто-такси превоза, с напоменом да је Одељење за управно-правне послове из области ауто-такси
превоза, образовано као посебна ужа организациона јединица овог сектора, током 2018. године.
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
1. Издавање решења о одобравању обављања делатности такси превоза;
2. Припрема предлога подзаконских аката и то: Одлуке о такси превозу, Упутства о изгледу и
издавању такси исправа, ознака и ценовника, Правилника о испитивању погодности и класификацији такси
возила, Правилника о програму и начину полагања испита о познавању града Београда, Правилника о раду
такси превозника на аеродрому „Никола Тесла“ Београд, као и припрема предлога појединачних аката
општег карактера - Решење о цени по којој се такси превоз путника мора обављати на територији града
Београда, Решење о дозвољеном броју возила за обављање такси превоза у граду Београду, Решење о
јединственој боји такси возила, Решење о локацијама од посебног интереса за град Београд;
3. Израда решења о образовању комисија различитих надлежности, сходно захтевима и активностима
везаних за примену Одлуке о такси превозу;
4. Издавање на коришћење кровних ознака града Београда;
5. Израда решења о одбијању издавања сагласности за обављање делатности ауто-такси превоза уз
имплементацију информационог система (ИС);
6. Израда решења о давању сагласности за обављање делатности ауто-такси превоза са комплетном
писменом обрадом предмета уз имлементирање ИС која се односи на (израду обавештења за допуну
документације; изјаве дате на записник овлашћеном службеном лицу у Секретаријату за јавни превоз –
Сектору за ауто такси превоз; упуте за испитивање погодности и класификацију такси возила);
7. Израда службених белешки у оквиру евидентирања прекида обављања такси делатности странака
уз имплементирање ИС;
8. Израда решења којим се утврђује престанак обављања такси делатности странака уз
имплементирање ИС; остали пословни процеси: израда дописа и одговора на питања странака из области
такси превоза; израда одговора на појединачна е-mail питања грађана из области такси превоза; израда
дописа уз одговоре на посебна питања судија за прекршаје, везано за покретање прекршајног поступка
против физичких лица због прекршаја у друмском саобраћају; израда службених белешки припремљених
због увида у досијеа појединих странака по захтеву истих, уз повремено узимање изјава на записник,
зависно од правне ситуације у конкретном предмету из области ауто-такси превоза; израда различитих
писмена потребних за реализацију започетих и планираних пројеката, нпр. дефинисање потребног броја
такси возила на територији града Београда; израда дописа у оквиру међуресорске координације рада
служби у току обављања послова такси превоза.
У извештајном периоду вршени су следећи послови: издавање кровних ознака (234 ком.); издавање
потврда о естетском прегледу возила (9352 ком.); издавање такси дозвола (1998 ком.); разне пријаве
промена (адреса, возила, пословног седишта, асоцијација, правних лица...- 137 ком.); издавање разних
уверења (за потребе пензијског фонда, регулисања приватних обавеза, у циљу доказивања радног искуства,
пререгистрације...- 9082 ком.); издавање потврда о прекиду или престанку обављања делатности такси
превоза (158 ком.) и издавање потврда о привременом прекиду (469 ком.).
У извештајном периоду издато је око 150.000 ваучера за пружање такси услуга на аеродрому „Никола
Тесла” у Београду и примљено је укупно 772 предмета са класификацијом:
 344.1 - 388 предмета;
 344.2 - 115 предмета;
 344.3 - 86 предмета;
 344.4 - 140 предмета;
 344.5 - 15 предмета;
 344.6 - 13 предмета;
 344.7 - 15 предмета.
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Спроведен је поступак јавне набавкe рибона и картица за штампање такси исправа, а врши се и
набавка репро материјала и одржавање рада инфо пулта на аеродрому „Никола Тесла” у Београду за
потребе несметаног функционисања и рада Сектора за ауто такси превоз.
СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
Управни поступци који се воде у Сектору за ауто такси превоз су усклађени са „Моделима
административних поступака на локалном нивоу“ (модели).
Сектор за ауто такси превоз није подносио иницијативе за допуну односно измену модела.
У Сектору за ауто такси превоз воде се два (2) управна поступка која су обухваћена у оквиру модела
административних поступака на локалном нивоу за област саобраћаја (2/10).
РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Секретаријат за јавни превоз је поднео захтев за добијања одобрења за приступ службеним
еведенцијама, у складу са Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води
службена евиденција („Сл. Гласник РС”, број 56/17), и у постуку је добијања истих.
ПРЕДВИДИВОСТ:
У вези са применом одредбе чл. 141. ст. 4. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”,
бр. 18/16), Сектор за ауто такси превоз у поступању није доносио решења којим би одступио од решења
која су раније донета у истим или сличним управним стварима.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА
У Сектору за ауто такси превоз није било покретања постпака за заштиту од злостављања на раду.
Проблеми у раду Сектора:
Поред обраде свакодневно поднетих захтева, ступањем на снагу Закона о изменама и допунама
Закона о превозу путника у друмском саобраћају, проширена је надлежност овог Сектора:
 лимо сервис;
 поред привредних друштава и предузетници, којих је према евиденцији Сектора за ауто такси
превоз 6580, могу запошљавати такси возаче;
 издавање сагласности за коришћење кровне ознаке правног лица.
С наведеног, у Сектору постоји потреба за више извршилаца на наведеним пословима.
У вези са радом Агенције за привредне регистре:
Такси превоз могу обављати, у складу са Законом о превозу путника у друмском саобраћају, лица
која испуњавају услове утврђене актом органа јединице локалне самоуправе и имају одобрење јединице
локалне самоуправе а регистрована су у Агенцији за привредне регистре према месту седишта такси
превозника (подељене су надлежности).
По службеној дужности Сектор за ауто такси превоз брише из своје евиденције активних такси
предузетника лица која су избрисана из регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне
регистре.
Тенденција брисања по налогу Народне банке Србије (дуговања на име пореза и доприноса,
неплаћања рата за репрограм) и поновног уписа такси предузетника у регистар Агенције за привредне
регистре, када намире своја дуговања по основу пореза и доприноса, тако да лица остварују правни
континуитет у свом пословању из угла АПР доводи до бројних проблема за вођење службених евиденција
Сектора за ауто такси превоз.
Пре свега, предузетници који се воде као брисани из регистра привредних субјеката губе услов за
обављање такси превоза на територији града Београда, а накнадим измиривањем дугова и поновним уписом
у регистар, поново стичу услов за обављање такси делатности.
Брисањем такси предузетника мења се његов статус из „активног“ у „пасиван“ и губи место за своје
возило, те услед ограничења утврђеног Програмом потреба за ауто-такси превозом у граду Београду за
период од 01.01.2015. године до 31.12.2019. године, јавља се проблем враћања.
Уколико Сектор ауто такси превоз не врши брисање такси предузетника који су избрисани из
регистратора Агенције за привредне регистре, услед блокаде рачуна, јавља се проблем продужења такси
дозвола и вршења естетског прегледа, због чега таксисти имају проблем са саобраћајном инспекцојим и
Комуналном полицијом, јер лица имају одобрења Града Београда за обављање такси превоза, а иста су
222

избрисана из регистра АПР. Исти проблем се јавља и у прекршајним поступцима пред Прекршајним
судовима.
Такође лица имају основ за покретање поступка за накнаду штете због изгубљене добити јер нису
могла да обављају такси превоз у периоду блокаде, на шта Сектор за ауто такси превоз није могао да утиче.
ПРАВНИ ОСНОВ
 Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др.
закон и 83/18);
 Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18,
103/18 и 109/18).



















ПЛАН РАДА ЗА 2019 ГОДИНУ
Израда Одлуке о такси превозу;
Израда следећих подзаконских аката: Решење о цени по којој се такси превоз путника обавља на
територији града Београда, Правилник о испитивању погодности и класификацији такси возила,
Правилник о ванредном испитивању погодности такси возила, Упуство о изгледу и издавању такси
исправа, ознака, ценовника и обавештења, Правилник о раду такси предузетника на аеродрому
Никола Тесла;
Израда решења о боји такси возила;
Израда решења о комисијама везаним за ауто такси превоз у граду Београду;
Организовање испита о познавању града Београда за такси возаче;
Спровођење Закона о превозу путника у друмском саобраћају у делу који се односи на лимо сервис.
Завршетак новог Софтвера за послове Сектора за ауто такси превоз;
Спровођење процеса јавне набавке за израду пројекта студије о планирању и пројектовању система
такси превоза путника у Београду за период до 2033. године са пресеком у 2027. години;
Спровођење процеса јавних набавки рибона и картица за штампање такси исправа као и набавке
опреме за функционисање такси система на аеродрому Никола Тесла;
Сарадња са домаћим и међународним организацијиама које се баве јавним превозом и прописима
који се примењују у такси превозу;
Учешће у раду УИТП (Глобалне-међународне организације за јавни превоз путника) и других
међународних организација и радних група, са циљем размене искустава и најбоље праксе у
области јавног линијског превоза, паметних градова и урбане мобилности;
Учешће на међународним конгресима, стручним саветовањима, сајмовима и слично, са циљем
размене искустава и најбоље праксе у области јавног линијског превоза, паметних градова и урбане
мобилности;
Сарадња са секретаријатима/дирекцијама надлежним за послове јавног и ауто-такси превоза
путника у градовима у Србији и иностранству;
Учешће у међунароним пројектима и истраживањима у области јавног линијског превоза, паметних
градова и урбане мобилности;
Организација домаћих и међународних/регионалних стручних скупова, округлих столова и слично у
Београду и Србији у области јавног линијског превоза, паметних градова и урбане мобилности;
Учешће у изради и контроли Плана јавних набавки ЈКП „ГСП“ Београд;
Учешће у комисијама за јавне набавке ЈКП „ГСП“ Београд у којима је вредност набавке
10.000.000,00 динара без ПДВ и већа.

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ШИНСКИ И РЕЧНИ ПРЕВОЗ И СОФТВЕРСКУ ПОДРШКУ
За вршење послова у овом сектору, планирано је 5 (пет) извршилаца, у оквиру којих је попуњено
једно радно место – „Руководилац сектора“.
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ:
1. Израда уговора;
2. Израда планских докумената;
3. Контрола спровођења уговора;
4. Спровођење јавних набавки;
5. Имплементација пројеката и студија;
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6. Рад у софтверском пакету „PTV Visum Public and Transportation Complete“;
7. Праћење законске регулативе;
8. Комуникација са грађанима и медијима.
У октобру 2018. године основано је ново ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом и
развој градске железнице „Београдски метро и воз“ чија је основна делатност градски и приградски превоз
путника у линијском саобраћају.
Потписан је нови уговор о обављању јавног градског превоза путника железницом за 2019. годину.
Уговором су прецизније дефинисане уговорне казне које железница плаћа за неизвршење или делимично
извршење превозне услуге.





ПРАВНИ ОСНОВ:
Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 41/2018),
Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/2010, 121/2012,
18/2015, 96/2015- др. закон, 92/2016, 104/2016-др. Закон, 11/2017 - др. закон, 41/2018.).
Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда
(„Службени лист града Београда“, бр. 13/2017 и 11/2018).
ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ:

1. Потписивање протокола са предузећима „Србија Воз“ и инфраструктура у циљу превазилажења
проблема надлежности а у циљу повећања наплате и нивоа квалитета превозне услуге у БГ возу;
2. Спровођење активности у циљу постављања баријера на станицама и стајалиштима БГ воза ради
ограничавања приступа корисницима на пероне;
3. Спровођење активности у циљу уградње ГПС уређаја у возове који саобраћају на линијам БГ воза у
циљу праћења њиховог рада кроз постојеће извештаје односно у оперативно контролном центру
Секретаријата за јавни превоз;
4. Спровођење заједничких активности са предузећем „Србија Воз“ у циљу израде карата од стране
Србија воза које ће бити читљиве на валидаторима који су постављени на стајалиштима;
5. Спровођење активности у циљу уређења станица и стајалишта БГ воза и њиховог опремања
информационим таблама за кориснике БГ воза;
6. Израда одлуке о јавном градском и приградском превозу путника у линијској пловидби на
територији града Београда;
7. Праћење извршења уговора са Србија Воз-ом;
8. Обука запослених у СЈП за рад у софтверу PTV VISION;
9. Обука запослених у СЈП за рад у софтверу AUTOCAD 3D CAD;
10. Израда конкурса за дизајн изгледа метро станица. Метро станице су места са највећим протоком
путника у јавном градском превозу. Станице су углавном затвореног типа а део станица је дубоко под
земљом. Да би станице биле привлачне и удобне корисницима оне морају да буду естетски и архитектонски
осмишљене;
11. Израда студије изводљивости са идејним пројектом за ЈКП „Београдски метро и воз“ Тренутно је
у току израда Претходне студије оправданости са генералним пројектом две линије београдског метроа.
Студија ће бити завршена у фебруару месецу 2019. године. Након завршетка ове студије почеће израда
Студује изводљивости са идејним пројектом и пројектом за грађевинску дозволу за прву фазу прве линије
метроа у Београду. Израда ових студија је неопходан услов да би се започела изградња метро система у
Београду;
12. Израда геотехничког елабората за ЈКП „Београдски метро и воз“ за потребе израде Студује
изводљивости са идејним пројектом и пројектом за грађевинску дозволу за прву фазу прве линије метроа у
Београду неопходно је урадити геотехнички елаборат на траси дефинисаној у генералном пројекту.
Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта;
13. Израда студије развоја београдског железничког чвора за ЈКП „Београдски метро и воз“ с обзиром
да је у Београду је дошло до значајних промена у токовима путника. Београд је од моноцентричног града
постао полицентричан. Од стране града 2011. године је покренут пројекат градске железнице БГ воз. Појава
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Бг воз-а је у знатној мери променила начин функционисања београдског железничког чвора. Овако значајне
промене броја, врсте и фреквентности возова у београдском железничком чвору захтевају поновно
дефинисање потребних транспортних захтева и потребних капацитета. Из ових разлога неопходно је
урадити студију развоја београдског железничког чвора са посебним акцентом на развоју градске
железнице и БГ воза који заједно са будућим метро системом ће чинити окосницу јавног градског превоза у
Београду;
14. Израда елабората заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа с обзиром да
је за потребе израде предходне студије оправданости неопходно је урадити елаборат заштите животне
средине;
15. Учешће у раду УИТП (Глобалне-међународне организације за јавни превоз путника) и других
међународних организација и радних група, са циљем размене искустава и најбоље праксе у области јавног
линијског превоза, паметних градова и урбане мобилности;
16. Учешће на међународним конгресима, стручним саветовањима, сајмовима и слично, са циљем
размене искустава и најбоље праксе у области јавног линијског превоза, паметних градова и урбане
мобилности;
17. Сарадња са секретаријатима/дирекцијама надлежним за послове јавног и ауто-такси превоза
путника у градовима у Србији и иностранству;
18. Учешће у међунароним пројектима и истраживањима у области јавног линијског превоза,
паметних градова и урбане мобилности;
19. Организација домаћих и међународних/регионалних стручних скупова, округлих столова и
слично у Београду и Србији у области јавног линијског превоза, паметних градова и урбане мобилности;
20. Учешће у изради и контроли Плана јавних набавки ЈКП „ГСП“ Београд;
21. Учешће у комисијама за јавне набавке ЈКП „ГСП“ Београд у којима је вредност набавке
10.000.000,00 динара без ПДВ и већа.

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – секретара
Секретаријата за јавни превоз
др Јовица Васиљевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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I ПОДАЦИ О СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Секретаријат за заштиту животне средине, врши послове заштите и унапређења животне средине који
су, у складу са законом, утврђени Одлуком о Градској управи града Београда („Службени лист града
Београда“, бр. 126/16, 2/17 и 36/17, 92/18, 103/18 и 109/18).
У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, послови из делокруга Секретаријата вршили
су се у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града
Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију,
Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе, који је донело Градско веће града
Београда, бр. 110-680/17-ГВ од 11.05.2017. године, 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. године, 110-107/18-ГВ од
02.02.2018. године, 110-314/18-ГВ од 25.04.2018. године, 110-626/18-ГВ од 27.06.2018. године и 110-973/18ГВ од 04.10.2018. године.
За обављање послова у Секретаријату, Правилником је систематизовано укупно 66 радних места, и
то:



2 службеника на положају,
64 извршилачких радних места.

Број попуњених радних места службеника на положају је 2, а број попуњених извршилачких радних
места је 45.
Образовна структура запослених (укључујући и службенике на положају):
 Висока стручна спрема (стечено високо образовање из одговарајуће научне односно стручне
области на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама): 39 запослена;
 Средња стручна спрема (стечено средње образовање у четворогодишњем трајању): 6 запослених.
У Секретаријату за заштиту животне средине ангажована су 4 извршиоца по основу уговора о
повременим и привременим пословима, од којих су 3 са високом стручном спремом - стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама, а 1 извршилац са високом стручном спремом – стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно студијама. У овом извештајном периоду, раскинут је уговор о повременим и привременим
пословима са 1 извршиоцем са високом стручном спремом, а закључен је уговор са другим извршиоцем,
такође са високо стручном спремом, тако да је укупан број извршилаца по основу уговора о повременим и
привременим пословима остао непромењен.
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У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године:
 престала су са радом 4 запослена са високом стручном спремом (стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама);
 примљенo је 6 извршилаца са високом стручном спремом (стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама) на неодређено време и 1 извршилац са високом стручном спремом
(стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама) на одређено време ради замене одсутног
запосленог до његовог повратка.

II ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
Решењем Секретаријата за заштиту животне средине број V-01-501-327/2018 од 31.10.2018. године
усвојена је Мапа пословних процеса –верзија 4.

A) Сектор за мониторинг и заштиту животне средине
1. Реализација Програма контроле квалитета чинилаца животне средине
Контрола квалитета животне средине у Београду вршена је кроз реализацију програма испитивања
и праћења:
 квалитета ваздуха, пореклом од стационарних извора загађивања на 21 мерном месту и пореклом
од покретних извора (издувних гасова моторних возила) на 15 раскрсница у граду, као и кроз
повремена циљана мерења; извештаји достављани на месечном нивоу;
 квалитета површинских вода контролом речних вода Саве, Дунава, Колубаре, канала Галовица и
21 других водотока, канала, ретензија, као и воде Савског језера, купалишта Лидо и подавалских
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акумулација (Паригуз- Ресник, Бела Река-Рипањ и Дубоки Поток-Барајево); Извештаји достављани
на месечном нивоу;
квалитета подземних вода на 32 јавне чесаме на територији града; Извештаји су достављани на
месечном нивоу;
нивоа буке у животној средни на 35 мерних места; Завршени су пролећни и јесењи циклуси
мерења; Извештаји су достављани у року;
квалитета земљишта на 48 локације, у зонама изворишта, поред саобраћајница и у
пољопривредним подручијима; Реализоване су активности на годишњем нивоу;
мерења ултравиолентног зрачења у животној средини (Ада Циганлија у летњој сезони);
реализација овог програма трајала је од маја до септембра месеца, а извештаји су достављани на
месечном нивоу;
У складу са динамиком која је предвиђена уговорима све услуге су извршене у потпуности.
2. Вођење локалног регистра извора загађивања

Током 2018. године ажурирани су подаци Локалног регистра извора загађивања и направљене су
посебне евиденције за предузетнике и правна лица који су загађивачи, као и за оне који су изјавом
гарантовали да нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања, од укупно 4500 обавештених
потенцијалних загађивача.
 За привредна друштва до сада je достављено 60 извештаја за локлани регистар извора загађивања, a
евидентирано је 465 изјава оних који нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања, док
је 298 обевештења враћено са непостојећих адреса.
 За предузетнике до сада је достављено 17 извештаја за локлани регистар извора загађивања, а
евидентирано је 227 изјава оних који нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања, док
је 100 обевештења враћено са непостојећих адреса.
 до сада је укупно регистровано 77 загађивача, а на основу пристиглих извештаја.
У току децембра месеца 2018. године покренута је Јавна набавка под називом „Прилагођавање базе
података ЛРИЗ програмском систему CadCorp“.
3. Током 2018. године у оквиру пројекта „ГИС – чинилаца заштите животне средине“ извршене су
следеће уговорене услуге: испорука хардверских компоненти, преузимање података, израда физичког
модела у Microsoft SQL Server бази података, унос података у Microsoft SQL Server базу података, развој и
имплементација апликативног софтверског решења, испорука лиценци за ГИС платформу, преузивање
постојећих података чинилаца животне средине и израда физичког модела. Такође је извршена обука
корисника током реализације система. Реализација активности пратила је уговорену динамику.
4. У оквиру пројекта „Услуге одржавања ГИС софтвера“ реализација активности је пратила
уговорену динамику и то: преведна је CadCorp SIS Map Мanager лиценца у CadCorp SIS Map Editor
лиценцу, надоградња новим верзијама ГИС платформе- серверске- CadCorp GeognoSIS, тако и desktop ГИС
софтвера- CadCorp SIS Map Editor. Вршена је подршка при раду ГИС софтвера CadCorp, као и исправљање
скривених грешака или пропуста који се открију током коришћења информационог система од стране
корисника, извођење промене функционалности апликативног софтвера у складу са захтевима корисника
на: Web порталима, модулу за одржавање стабилности ГИС софтвера (watchdod service) и апликативног
ГИС решења - GlSLink проширење CadCorp SlS Мар-а.
5. Утврђивање мера заштите од буке у животној средини приликом одржавања манифестација на
отвореном
Пословни процес који се спроводи по општем
управном поступку

Утврђивање мера заштите од буке у животној средини приликом
одржавања манифестација на отвореном

Број захтева

27

Број донетих управи аката/ решења

27

Број потврђених/ поништених решења

0



6. Активности на подизању нивoa знања и јавне свести о значају заштите животне средине
Oбјављeна је публикација „Квалитет животне средине у Београду у 2017. години.“
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На званичном сајту Града, на страници Секретаријата за заштиту животне средине, редовно су
објављивани месечни извештаји Контроле квалитета чинилаца животне средине, као и информације
о реализованим пројектима овог секретаријата.
Промовисање значаја заштите животне средине путем обележавања значајних датума у области
животне средине: Промоција и популаризацијa значаја заштите животне средине и очувања
природних вредности и подршка организацији различитих манифестација, активности и конкретних
акција, обележавање значајних дана и датума из еколошког календара, учествовање на сајмовима
екологије, као што су: Дан шума, Дан вода, Манифестација Сат за нашу планету, Дан Секретаријата
за заштиту животне средине, Дан планете Земље, Светски дан заштите животне средине, као и
учешће Секретаријата на разним активностима и догађајима невладиног сектора;

7. Комуникација са грађанима и правним лицима (Припрема одоговора на питања из делокруга рада
на основу Закона за доступност информацијама од јавног значаја)
У складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овом
Секретаријату је у току 2018. године достављено 16 захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
8. Комуникација са средствима информисања (интервјуи, гостовања, давање изјава)
Током извештајног периода, по потреби су организована гостовања и давање изјава са темом заштите
и унапређења животне средине (мониторинг ваздуха, вода, буке; пошумљавање; прикључење котларница
школа на даљински систем грејања и др) у средствима јавног информисања.
9. Програми сузбијања штетних организама реализовани током 2018. године на основу
Оријентационог програма сузбијања штетних организама на територији 16 београдских општина уз надзор
и контролу.
Послове мониторинга и сузбијањa штетних организама на територији Београда спроводио је Завод за
биоциде и медицинску екологију на основу Одлуке Скупштине града Београда о оснивању Завода за
биоциде и медицинску екологију („Службени лист града Београда”, бр. 24/06, 72/14 и 90/16), којом је
Заводу додељено искључиво право за обављање тих послова.
Програм сузбијања комараца обухватио је:
 Реализацију услуга организације мониторинга и сузбијања ларви и одраслих форми комараца на
територији Београда и то:
сузбијање ларви комараца на отвореним површинама до 16.800 хектара, на 75.000
микрожаришта и у 3000 стамбених објеката;
сузбијање одраслих форми комараца уређајима са земље хладним замагљивањем на
површини до 80.000 хектара;
сузбијање одраслих форми комараца уређајима са земље термалним замагљивањем на
површини до 50.000 хектара;
сузбијање одраслих форми комараца у затвореном простору у 7200 објеката;
Програм сузбијања крпеља обухватио је:
 Реализацију услуга организације мониторинга и сузбијања крпеља на 8000 хектара јавних зелених
површина на територији Београда.


Програм сузбијања глодара обухватио је:
Реализацију услуга организације мониторинга глодара и извођење систематске дератизације на
територији Београда, у пролећном и јесењем кругу по: 620.000 стамбених јединица, 200.000
индивидуалних домаћинстава, 590 хектара нехигијенска насеља, 170 километара приобаља обала,
река и потока и 600 хектара неуређених или делимично уређених слободних зелених и других
површина у околини стамбених зграда.

Укупно је у Сектору за мониторинг и заштиту животне средине, достављено 363 дописа и других
аката у оквиру решавања вануправних и управних предмета, спровођења поступака јавних набавки,
извештавања итд.

Б) Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима
1. Заштита природних вредности, биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и
аутохтоних екосистема je реализована у складу са годишњим програмима управљача заштићених
природних добара.
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2. Управљање заштићеним подручјима на основу решења односно одлуке коју је донела скупштина
града Београда
3. Израда предлога аката о проглашењу заштите природних добара је урађена за 3 заштићена
природна добра и тренутно су у процедури за заштиту.
4. Успостављање и ажурирање катастра јавних зелених површина је вишегодишњи пројекат, чија
реализација
је
успешно
завршена
и
подаци
су
јавно
доступни
на
линку
http: //www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1740977--gis-zelenih-povrsina-beograda/
5. Доношење и спровођење планова пошумљавања и уређења система зелених површина Београда је
успешно реализовано са јавним комуналним предузећима на основу годишњих планова
6. Пројекат санације и ремедијација контаминиране локације на ТО Нови Београд је успешно
реализован у складу са динамиком из уговора.
7. Прикључење ОШ „Др Арчибалд Рајс” и заједничког објекта ЕТШ „Раде Кончар” и Средње
техничке ПТТ школе у Сврљишкој 1 на систем даљинског грејања
8. Израда, реализација и праћење стратешких и акционих планова се врши перманентно за стратешка
документа и то:
 Програм заштите животне средине („Службени лист града Београда“, број 72/15);
 Стратегија пошумљавања подручја Београда („Службени лист града Београда“, број 20/11);
 Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости („Службени лист града
Београда“, број 78/14);







9. Пројектне активности за пројекте из јавних набавки су реализиване успешно за пројекте:
Истраживања концентрације и акумулације полутаната на подручју Београда
„Плаво-зелени коридори – Истраживање могућности ревитализације слива потока Пречица и
околних шумских површина
„Типологија предела за потребе одрживог развоја Београда у складу са принципима Европске
конвенције о пределима
„Примена адаптивних мера у прилагођавању шумских екосистема климатским променама на
подручју града Београда
„Ревитализација језера на локалитету Трешња постављањем Система плутајућих острва
Прикључење ОШ „Јајинци” на дистрибутивни систем природног гаса

У оквиру овог пословног процеса је реализована стручна припрема и истраживање тржишта за нове
предлоге пројеката и то:
 „Утицај нових дрвореда на квалитет животне средине у Београду“
 „Утицај квалитета садница на успех оснивања заштитних плантажа и „бaфер зона” на подручју
територије Београда“
 „Идентификација и мониторинг генофонда ретких, рањивих и угрожених врста биљака СП „Шума
Кошутњак“
 Уређење зеленог крова на објекту ЈП „Градско стамбено“
 Уређење водотока другог реда на територији града Београда
 Израда техничке документације за школскa дворишта
 Реализације Aкционих планова адаптације на климатске промене пошумљавањем површина које се
налазе у систему газдовања и одржавања Јавних предузећа која послују на територији града
Београда, за 2018/2019. годинe.
 Спровођење мера адаптације на климатске промене пошумљавањем
 Набавка механизације за заштићена природна добра
 Прототип интерактивно-едукативног уређаја за рециклажу пет амбалаже – Еко меда
 Прикључење грејних инсталација објекта ОШ „Филип Вишњић” на систем даљинског грејања
 Прикључење грејних инсталација објекта ОШ „Војвода Мишић” на систем даљинског грејања
 Израда техничке документације за реконструкцију унутрашњих инсталација радијаторског грејања,
топловода и повезивање на систем даљинског грејања комплекса ЈКП Градске чистоће на локацији
Мије Ковачевића 4 у Београду
10. Израда анализа, извештаја, информација и одговора о питањима из делокруга одељења и сектора
је успешно реализована кроз одговоре на питања и пружење подршке грађанима, институцијама,
привредним субјектима и невладином сектора
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Пројекти, планови и програми у области климатских промена, енергетске ефикасности и употребе
обновљивих извора енергије су успешно реализовани кроз програм гашења котларница, пројеката
енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије по Јавном позиву, као и међународне
пројекте Даљинска енергија у градовима (DES) и Акцелератор ефикасности у зградама (BEA).
У току је реализације међународних пројеката
Акциони план за зелени град (GCAP) и Акциони план за одрживу енергију и климу (SECAP).
УРБФОРДАН - „управљање и коришћење урбаних шума као природног наслеђа у градовима
дунавског региона“.
 „КЛЕВЕР СИТИ“ – ПАМЕТНИ ГРАД - Пројекат Clever cities - Co-designing Locally tailored
Ecological solutions for Value added, socially inclusive Regeneration in Cities, који се финансира из
програма Европске комисије Horizon 2020 „Smart and Sustainable Cities – Nature-Based Solutions”



В) Сектор за управљање заштитом животне средине
УПРАВНИ ПОСТУПЦИ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС
Утврђивање мера и услова заштите животне средине за потребе
планирања и уређења простора и изградњу објеката
Утврђивање мера и услова заштите животне средине у поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем
Одлучивање о давању сагласности на извештај о стратешкој процени
утицаја плана/програма на животну средину
Одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну
средину
Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројеката на
животну средину
Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину
Ажурирање студије о процени утицаја на животну средину
Именовање учесника у раду Комисије за технички преглед објекта
Поступање по уложеној жалби против донетог управног акта којим је
окончан поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну
средину или одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја
на животну средину
Поступање по тужби против донетог управног акта којим је окончан
поступак одлучивања о давању сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину
Издавање/измена/обнављање дозволе за сакупљање и транспорт
отпада
Издавање/измена/обнављање дозволе за третман отпада
Одузимање дозволе за управљање отпадом (сакупљање и транспорт,
третман отпада)
Издавање решења о издавању потврде о изузимању од обавезе
прибављања дозволе за управљање отпадом
Издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања ваздуха /
одобрења прекорачења прописаних граничних вредности емисије из
постројења за сагоревање уз коришћење алтернативног горива
Издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито
опасних хемикалија
Издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија
Одузимање дозволе за обављање делатности промета нарочитио
опасних хемикалија/дозволе за коришћење нарочито опасних
хемикалија
Продужење рока важности/обнављање дозволе за обављање
делатности промета или коришћење нарочито опасних хемикалија
Издавање/ревизија/продужење важности интегрисане дозволе за рад
постојећих и нових постројења и обављање активности
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Разматрано

Решено

175

99

174

170

19

19

150

130

1

1

1

1

-

-

7

6

-

-

4

4

16

10

-

-

1

1

1

1

6

6

-

-

-

-

1

1

7

3

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС
Измена услова у интегрисаној дозволи за рад постојећих и нових
постројења и обављање активности
Одлучивање о престанку важења интегрисане дозволе за рад
постојећих и нових постројења и обављање активности
Доношење решења о промени оператера у интегрисаној дозволи за
рад постојећих и нових постројења и обављање активности, без
спровођења ревизије дозволе
Поступање по уложеној жалби против донетог управног акта којим је
окончан поступак одлучивања о захтеву за издавање
/измену/обнављање или захтеву за изузимање од обавезе прибављања
дозволе за управљање отпадом. Поступање по уложеној жалби на
управни акт којим је окончан поступак одлучивања о
издавању/продужењу рока важности/одузимање дозволе за обављање
долатности промета/коришћење нарочито опасних хемикалија.
Поступање по уложеној жалби на управни акт којим је окончан
поступак одлучивања о захтеву за издавање дозволе за рад
стационарног извора загађивања ваздуха/поступак одлучивања о
захтеву за одобрење прекорачења прописаних граничних вредности
емисије из великог постројења за сагоревање уз коришћење
алтернативног горива
Поступање по тужби против донетог управног акта којим је окончан
поступак одлучивања о издавању /ревизији/ продужењу или
престанку важности интегрисане дозволе за рад постојећих и нових
постројења и обављање активности, или поступање по тужби против
донетог управног акта којим је окончан поступак одузимања дозволе
за управљање отпадом

Разматрано

Решено

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

ВАНУПРАВНИ ПОСТУПЦИ:
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС
Мишљење у поступку израде микролокацијског вредновања локације
Давање мишљења у поступку раног јавног увида у урбанистички
план
Давање мишљења на нацрте планских докумената у поступку
стручне контроле истих са учешћем на Комисији за планове СГБ
Давање мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја
(СПУ) плана / програма на животну средину
Давање мишљења на предлог решења о приступању/неприступању
изради стратешке процене утицаја плана на животну средину
Давање мишљења на Извештај о стратешкој процени утицаја плана
на животну средину
Давање мишљења о потреби спровођења поступка процене утицаја
пројеката на животну средину
Вођење јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама
о процени утицаја на животну средину
Мишљење о захтеву за издавање дозволе за третман отпада, о којем
решава надлежно министарство за послове заштите животне средине
Евиденција о промени локације, односно почетку и завршетку рада
мобилног постројења на локацији на подручју града Београда
Евиденција кретања опасног отпада на подручју града Београда (број
достављених Докумената о кретању опасног отпада)
Вођење Регистра издатих дозвола за управљање отпадом / потврда о
изузимању од обавезе прибављања дозволе или интегрисаних
дозвола (као јавне књиге)
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Разматрано
2

Решено
2

34

34

55

55

82

66

55

55

36

15

6

6

132

132

7

7

-

-

91

91

9

9

Г) Сектор за правне и економске послове и послове набавки
1. Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се Закон
о јавним набавкама не примењује
У складу са инструкцијама Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки,
Секретаријат је у извештајном периоду израдио Годишњи план јавних набавки и Списак набавки на које се
закон не примењује, V-01 број 404-1/2018 од 25. јануара 2018. године. У току овог извештајног периода,
извршена је једна измена и допуна Плана јавних набавки и Списка набавки на које се закон не примењује,
V-01 број 404-1/2018 од 27. априла 2018. године. План јавних набавки и измене и допуне плана јавних
набавки су објављене на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Порталу јавних набавки града
Београда.
2. Спровођење поступка јавне набавке
У складу са Годишњим планом јавних набавки Секретаријата, спроведени су отворени поступци
јавних набавки, поступци јавне набаваке мале вредности и преговарачки поступци без објављивања позива.
У току спровођења поступака, као ни на одлуке о окончању поступака јавних набавки није било уложених
захтева за заштиту права понуђача.
3. Израда тромесечних извештаја о набавкама
На основу обавезе утврђене Законом о јавним набавкама, а у складу са Упутством за коришћење
софтвера за израду и достављање плана набавки, извештаја о извршењу плана набавки и кварталних
извештаја о јавним набавкама, Секретаријат је благовремено извршавао законску обавезу достављања
тромесечних извештаја о набавкама.
Истовремено, у складу са обавезом сачињавања тромесечних извештаја о извршењу уговора, а која је
утврђена Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у организационим јединицама Градске
управе града Београда („Службени лист града Београда, бр. 8/15 и 58/15), Секретаријат је благовремено
достављао предметне извештаје Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки.
4. Израда аката у поступцима набавки на које се закон не примењује
У извештајном периоду, извршена је правна и финансијска обрада свих аката у циљу закључења
уговора Секретаријата са добављачима. У извештајном периоду, закључено је укупно 53 уговора.
5. Израда аката из радних односа
У Сектору за правне и економске послове и послове набавки, врши се провера основаности захтева за
остваривање права запослених из радног односа и израда свих аката из радних односа запослених у
Секретаријату за заштиту животне средине (решења о годишњем одмору/одсуству са рада, предлога за
распоређивање запослених, предлога за ангажовање извршилаца по уговору о привременим и повременим
пословима...).
6. Нормативно-правни послови
У Сектору за правне и економске послове и послове набавки, врши се израда нацрта одлука и других
општих аката које доносе органи града Београда. У извештајном периоду су израђена два нацрта измена и
допуна Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату за заштиту
животне средине. Такође, дате су примедбе на Нацрт закона о накнадама за коришћење јавних добара.
7. Административно-канцеларијски послови
У Сектору за правне и економске послове и послове набавки врши се пријем аката и предмета из
писарнице ГУ преко пријемних књига за све секторе Секретаријата, евидентирање и достављање у рад
аката и предмета поште преко доставних књига, пријем поште од обрађивача и отпрема поште преко
експедиционих књига, развођење и експедиција архивираних предмета, требовање опреме, средстава и
потрошног канцеларијског материјала.
8. Припрема Финансијског плана (ФП)
У складу са Законом о буџетском систему израђен је Буџет Секретаријата за заштиту животне
средине за 2018. годину, као и Финансијски план прихода и расхода Секретаријата за заштиту животне
средине за период 2018-2020. године. У току извештајног периода израђен је Ребаланс I и Ребаланс II
буџета града Београда.
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9. Припрема Предлога програма, пројеката и активности за вишегодишње финансирање
У складу са захтевом Секретаријата за финансије Одлука о вишегодишњим пројектима прати и
израду буџета гарада Београда, као и све ребалансе града Београда.
10. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава
У циљу реализације уговорних обавеза Секретаријата према добављачима, вршене су израде захтева
за плаћање и решења о преносу средстава са целокупном документацијом која је неопходна ради измирења
свих уговорних обавеза.
11. Припрема и измена месечних квота
У складу са захтевом Секретаријата за финансије израђивани су предлози месечних квота расхода и
месечне квоте расхода након одобреног лимита Секретаријата за финансије.
12. Припрема финансијских извештаја
У складу са захтевом Секретаријата за финансије вршене су израде кварталних извештаја о извршењу
Финансијског плана прихода и расхода, као и друге врсте извештаја у складу са захтевима Секретаријата за
финансије.
13. Пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО)
Пријем, преглед исправности и праћење свих средстава финансијских обезбеђења која су достављена
на основу закључених уговора.

Д) Сектор за управљање отпадом
1. Реализација уговора јавно-приватног партнерства града Београда за пружање услуга
третмана и одлагања комуналног отпада.
Уговор број V-01-401.1-41/17 закључен је са изабраним понуђачем 29.09.2017. године, након
доношења Решења Скупштине града Београда о давању сагласности на коначни нацрт уговора број 501540/2017-С од 26.09.2017. Уговор је закључен на период од 25 година и реализација уговора је у току, а
сходно одредбама уговора, Секретаријат – Сектор за управљање отпадом активно учествује у свим фазама
реализације уговора, почев од организовања састанака, консултација, координација са свим учесницима у
пројекту (на нивоу градске управе, различитих Јавно комуналних предузећа, других јавних предузећа,
различитих министарстава), различитих прибављања дозвола, решавања имовинско-правних питања,
финансијских питања, Акционог плана расељавање ромских породица које живе на локацији депоније,
преко изградње постројења, као и пружања услуге третмана и одлагања комуналног отпада.
2. Прикупљање и обрада података, руковођење и координација послова на изради,
организацији и спровођењу Локалног плана управљања отпадом и појединачних програма, планова
и пројеката у области управљања отпадом – изворни послови
 Измене и допуне Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча“ – реализoвано. План
детаљне регулације санитарне депоније Винча, градска општина Гроцка („Службени лист града
Београда“, бр. 17/15), којим је предвиђено проширење комплекса постојеће депоније, уз унапређење
система управљања отпадом, било је потребно допунити и изменити у складу са уговором о ЈПП
број V-01-401.1-41/17 од 29.09.2017. године, којим је дефинисано техничко решење постројења за
третман отпада. За израду измена и допуна плана, надлежан је ЈУП „Урбанистички завод Београда“.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.09.2018. године, донела је „Измене и допуне
плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча“, градска општина Гроцка“ („Службени лист
града Београда“, бр. 86/18).
 Израда Плана детаљне регулације за изградњу водова 110 KV ради прикључења постројења
за управљање отпадом у Винчи на мрежу - у току. ЈПП-ом је, између осталог, предвиђена
изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из отпада у оквиру локације у
Винчи. Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.09.2018. године, донела је „Одлуку о
изради плана детаљне регулације за изградњу водова 110 kV ради прикључења постројења за
управљање отпадом у Винчи на мрежу, градске општине Палилула, Звездара и Гроцка“ („Службени
лист града Београда“, бр. 88/18). За израду плана надлежан је ЈУП „Урбанистички завод Београда“,
са којим је овај секретаријат закључио уговор број V-01-401.1-61/18 од 12.10.2018. године. Комисија
за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 29.11.2018. године, донела је Закључак
којим оглашава Рани јавни увид поводом израде предметног плана, у периоду од 17. до 31.12.2018.
године.
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Израда Плана детаљне регулације за изградњу вода 35 KV од ТС 35/10 KV Винча до подручја
санитарне депоније Винча ГО Гроцка - у току. За потребе реализације уговора о ЈПП Винча,
између осталог, неопходна је изградња предметног вода. Скупштина Града Београда на седници
одржаној 25.09.2018. године, донела је „Одлуку о изради плана детаљне регулације за изградњу
вода 35 KV од ТС 35/10 KV Винча до подручја санитарне депоније Винча, ГО Гроцка“ („Службени
лист града Београда“, бр. 88/18). За израду плана надлежан је ЈУП „Урбанистички завод Београда“,
са којим је овај секретаријат закључио уговор број V-01-401.1-63/18 од 01.11.2018. године. Комисија
за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 13.12.2018. године, донела је Закључак
којим оглашава Рани јавни увид поводом израде предметног плана, у периоду од 24.12.2018. до
10.01.2019. године.
Израда Плана постављања подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду
2019-2029. године - у току. Јавном урбанистичком предузећу додељено је искључиво право
обављања претежне делатности урбанистичког и просторног планирања градова, насеља и простора
за потребе града Београда, те је Секретаријат дана 31.12.2018. године закључио уговор са ЈУП
„Урбанистички завод Београда“ за израду „Плана постављања подземних контејнера за селекцију
отпада и рециклажу у периоду 2019-2029. године“ чији је рок реализације 01.12.2019. године.

3. Предузимање мера којима се обезбеђује, промовише и унапређује поновно искоришћење
отпада и обезбеђивање да се отпад не меша са другим врстама отпада или другим материјалима са
различитим својствима, финансирањем јавних набавки ради куповине опреме и механизације изворни послови
 Набавка подземних контејнера – у току. У складу са уговором број V-01-4011-97/16 од
20.12.2016. године и Анексом I уговора број V-01-4011-97/16 од 05.05.2016. године, као и Анексом
II уговора од 02.03.2018. године ЈКП „Градска чистоћа“ је спровело поступак јавне набавке за
куповину 202 подземна контејнера. ЈКП „Градска чистоћа“ дана 11.09.2018. године је закључило
уговор са изабраним добављачем. Анексом III уговора од 05.12.2018. године продужен је рок за
реализацију преноса средстава на име субвенције за набавку подземних контејнера за рециклабилни
отпад. Добављач је испоручио и уградио 100 контејнера на територији општина Зваздара, Палилула,
Чукарица, Раковица, Вождовац. Преостала 102 подземна контејнера биће испоручена и уграђена у
наредном периоду.
 Набавка аброл кипера – реализовано. У складу са Уговором број V-01-4011- 73/2016 од
22.11.2016. године и Анексом I уговора број V-01-4011-73/2017 од 05.05.2017. године, као и
Анексом II уговора од 12.03.2018. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је покренуло поступак јавне
набавке за 10 аброл кипера са пратећом опремом (раоници, посипачи). ЈКП „Градска чистоћа“ је
закључило уговор са добављачем и возила са претећом опремом су испоручена 31.07.2018. године, у
складу са уговором.
4. Спровођење локалног плана управљања отпадом односно организација, подстицање и развој
појединачних програма сакупљања отпада из домаћинства, селекције и сакупљања отпада ради
поновне употребе, рециклаже, искоришћења у енергетске или друге сврхе (компостирање, бродски
отпад) и предузимање мера којима се обезбеђује, промовише и унапређује поновно искоришћење
отпада и обезбеђивање да се отпад не меша са другим врстама отпада или другим материјалима са
различитим својствима - изворни послови
 Израда плана постављања контејнера за примарну сепарацију отпада – реализација у току. У
складу са Локалним планом управљања отпадом, Секретаријат, у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“
израђује План за постављање посуда за одлагање рециклабилног отпада.


5. Санација одлагалишта отпада на територији града Београда – изворни послови
Секретаријат је са ЈКП „Градска чистоћа“ закључио уговор чији предмет је Санација одлагалишта
отпада на територији града Београда, уговор број V-01-401.1-49/17 од 11.12.2017. године и
Анексом I уговора од 11.06.2018. године, чија реализација је започета у току 2017. године и
реализована у извештајном периоду у 2018. години.

Континуирано се предузимају мере на уклањању тзв. дивљих депонија односно санацији
одлагалишта отпада на територији града Београда у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“.


6. Учешће у изградњи, опремању и организацији рециклажних центара – изворни послови
Опремање три рециклажна центра на територији града – реализација у току. Секретаријат је
са ЈКП „Градска чистоћа“ закључио уговор V-01 број 401.1-133/16 број од 23.12.2016. године о
преносу средстава за опремање три рециклажна центра на територији града Београда. Предметни
уговор није реализован и Уговор о раскиду Уговора закључен је 18. 06. 2018. године.
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7. Активности на припреми санације и ремедијације постојећих и изградње нових депонија –
изворни и поверени послови
 Санација одлагалишта отпада и превенција настанка нових депонија на територији града
Београда у сарадњи са ресорним министарством – реализација у току. Министарство задужено
за послове животне средине, Фонд за заштиту животне средине и Град Београд закључили су
10.05.2011. године уговор о суфинансирању извођења радова на санацији одлагалишта отпада и
превенцију настанка нових депонија на територији града Београда у складу са Законом о
управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), којим су обезбеђена
средства у износу од 35.000.000,00 динара за ове намене. Анекс I Уговора о суфинансирању
извођења радова на санацији одлагалишта отпада и превенцију настанка нових депонија на
територији града Београда, закључен је 30.11.2011. године, Анекс II истог уговора је закључен
20.06.2018. године и Анекс III уговора је закључен 21.12.2018. године.
Од наведеног износа, 20.000.000,00 динара намењено је за санацију одлагалишта отпада на
територији града Београда. Предметна санација је реализована током 2018. године, у складу са закљученим
уговором са ЈКП „Градска чистоћа“ чији је предмет Санација одлагалишта отпада на територији града
Београда, број V-01-401.1-58/18 од 07.09.2018. године.
Преосталих 15.000.000,00 динара намењени су за набавку контејнера у циљу превенције настанка
дивљих депонија, чију ће јавну набавку спровести ЈКП „Градска чистоћа“ у току 2019. године, јер у 2018.
години због отежавајућих околности (кадровске промене, измене процедуре и поступка закључења уговора
и др.), нису спровели предметну јавну набавку.
 Санација клизишта депоније и стабилизација дела депоније у Винчи –Услед обилних падавина
и поплава током 2014, 2015. и 2016. године, дошло је до појаве пукотина и клизишта тела
комуналне депоније у Винчи, чији оператер је ЈКП „Градска чистоћа“, као и клизишта земљишта
испод тела депоније. Посебно је на чеоном делу депоније као и у њеном северном и јужном делу
дошло до покретања (клизања) депонованог материјала дуж косина, који је затрпао део постојећег
канала и ободне саобраћајнице. Висина ожиљка клизишта је од 2-15m. Покренути материјал са
депоније затрпао је ободне канале и саобраћајницу и тако онемогућио да се процедне воде из тела
депоније дренирају. Затрпан је и сепаратор као главни рецепијент за прикупљање процедних вода.
Отпадне воде из тела депоније сада се неконтролисано процеђују низ падину ка Дунаву. Клизна
тела које се налазе на ободној саобраћајници онемогућавају прилаз депонији, нарочито у чеоном
делу, који такође клизи по водом засићеној подлози (Ошљански поток који је испод тела депоније).
Како депонија не поседује дегазационе бунаре, у ваздуху се осећа присуство метана. Предуслов за
извођење радова је израда Пројекта за грађевинску дозволу по коме ће се изводити радови санације
клизишта депоније и стабилизације дела депоније у Винчи. Пројекат је крајем 2017. године израђен,
а у извештајном периоду поступак јавне набавке за извођење радова није покренут.
Наиме, након спроведених анализа, обављених консултација са стручним органима и организацијама,
као и сталним праћењем стања на терену, одлучено је да активности на изградњи бране започну у
најкраћем могућем року и то ван габарита отпадне масе, односно на садашњој позицији врха депоније. С
тим у вези дана 22.06.2017. године је донет Протокол о реализацији пројекта, чији су потписници
Секретаријат за заштиту животне средине и Секретаријат за инвестиције. Предмет протокола је сарадња
између потписника Протокола у циљу реализације пројекта за потребе Секретаријата за заштиту животне
средине, што подразумева да Секретаријат за инвестиције преузима активности и радње потребне за израду
техничке документације – пројекта за извођење радова, као и за извођење радова.
Дана 24.10.2018. године закључен је уговор о извођењу радова на изградњи потпорне грађевине за
стабилизацију дела депоније Винча између Града Београда, Граска управа града Беграда, Секретаријат за
инвестиције и Инграп-Омни д.о.о. из Београда, те су предметни радови започети. Такође, дана 26.10.2018.
године закључен је уговор о стручном надзору у току извођења радова на изградњи потпорне грађевине за
стабилизацију дела депоније Винча између Града Београда, Граска управа града Беграда, Секретаријат за
инвестиције и Хидрозавода ДТД а.д. из Новог Сада.
 Сакупљање, транспорт и третман отпада у циљу заустављања загађења и отклањања штете и
опасности од штете у животној средини – реализовано. На основу закљученог Уговора од
05.11.2018. године, између Секретаријата за заштиту животне средине, 27. марта 43-45 и Група
понуђача коју чине BREM GROUP DOO BEOGRAD, Ослобођења 39б, Београд-Раковица,
YUNIRISK DOO BEOGRAD, Симина 18, Београд, MITECO – Кнежевац доо, Ослобођења 39,
Београд-Раковица, KEMIS DOO ВАЉЕВО, Булевар палих бораца 91/92 5, Ваљево, MODEKOLO
DOO BEOGRAD, (Нови Београд) Ђорђа Станојевића 9г, Београд – Нови Београд, којe на основу
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Споразума чланова групе понуђача од 14.09.2018. године, заступа BREM GROUP DOO BEOGRAD,
Ослобођења 39б, Београд-Раковица, извршено је у децембру месецу, сакупљање, транспорт и
третман отпада непрописно одложеног отпада у селу Вукићевица, ГО Обреновац, а у циљу
заустављања загађења и отклањања штете и опасности од штете у животној средини.


8. Управљање неопасним и инертним отпадом – поверени послови
Секретаријат континуирано и у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“ предузима активности на
одвојеном сакупљању, делимичном третману и одлагању неопасног и инертног отпада. Неопасни
отпад се посебно разврстава и транспортује у погон „Отпад“ ЈКП „Градска чистоћа“ где се
делимично врши третман отпада ради поновног искоришћења истог. Инертни отпад који се сакупи
на територији града Београда, поново се искоришћава, за прекривање слојева депонованог отпада на
депонији Винча.

9. Одређивање локација за изградњу опремање и рад постројења за складиштење, третман или
одлагање отпада на територији Града укључујући локације за трансфер станице и рециклажне
центре - изворни послови
 Активности на праћењу поступака утврђивања накнаде за земљиште и засаде на локацији
постројења за третман отпада и одлагања отпада, након експропријације земљишта на територији
општине Гроцка ради проширења комплекса који обухвата депонија Винча. Наиме, у циљу
изградње центра за управљање отпадом, а на основу решења Владе Републике Србије о утврђивању
јавног интереса за експропријацију, спроведен је поступак експропријације, а у току су поступци
утврђивања накнаде за засаде. У извештајном периоду ЈКП Градска Чистоћа je израдила
урбанистичко - техничку документацију за укупно 7 (седам) рециклажних центара и 1 (једну)
трансфер станицу и току је прикупљање потребних сагласности у циљу добијања потребних
дозвола. Покренут је поступак за израду Плана детаљне регулације локације поред пута
Младеновац-Дубона, на којој је предвиђена изградња и опремање центра за управљање комуналним
отпадом- трансфер станице у Младеновцу. Посао израде Плана детаљне регулације биће поверен
Јавно урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда“ које има искључиво право
обављања претежне делатности урбанистичког и просторног планирања градова, насеља и простора
за потребе града Београда. Након израде Идејног решење трансфер станице са рециклажним
центром од стране ГО Младеновац, приступиће се закључивању уговора са Јавним урбанистичким
предузећем „Урбанистички завод Београда“, ради израде Плана детаљне регилације.
10. Израда извештаја о извршењу уговора у делу који се односи на Сектор
 Израда тромесечних Извештаја о извршењу уговора о свим поступцима јавних набавки на које се
закон не примењује и свим закљученим уговорима у складу са Правилником, у делу који се односи
на Сектор, достављање тромесечних извештаја о извршењу уговора, у делу који се односи на
Сектор, Сектору за правне и економске послове и послове набавки.






11. Израда предлога плана набавки Сектора, израда измена предлога плана набавки Сектора
Израда документационе подлоге за Предлог потреба Сектора за управљање отпадом текстуално и
табеларно за које су се поступци спровели у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и оних
за које се уговори закључују без примене Закона о јавним набавкама; након измена и Израда
предлога плана и измена плана набавки Сектора.
12. Израда аката у поступцима набавки на које се Закон не примењује
На основу захтева и предлога правних лица, прикупљених података, провером материјалних
прописа, анализом и обрадом прикупљених података, вршена је правна обрада, односно израда
текста предлога закључака са комплетном пратећом документацијом која је утврђена за ову врсту
поступка.
13. Израда извештаја о раду Сектора и Планова рада Сектора
Припрема и израда дневних, недељних, месечних и полугодишњих Извештаја о раду Сектора;
припрема и израда дневног, Плана рада Сектора

14. Израда информација, анализа и одговора о питањима, захтевима, сугестијама и предлозима
или пословима из утврђеног делокруга рада
 На основу примљених захтева, питања, сугестија и предлога органа Града, невладиних
организација, физичких лица, као и јавних и приватних предузећа, о пословима из области
утврђеног делокруга рада, вршен је обилазак терена, међуресорна сарадња и израда аката, одговора
на питања, захтеве, сугестије и предлоге; учешће у раду радних група, конференција, стручних
скупова, организованих од међународних институција EBRD, EIB, IFC, ресорног Министарства и
238

Скупштине Републике Србије као и студијске посете у сарадњи са домаћим и страним
институцијама. – Изворни послови
Пословни процес под редним бројем 7. једним делом спада у поверене послове, док су сви
остали послови изворни, а то су пословни процеси под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13.

III ПРАВНИ ОСНОВ
А) Сектор за мониторинг и заштиту животне средине






























Закон о заштити животне средине;
Закон о јавним набавкама;
Закон о водама;
Закон о заштити од буке у животној средини;
Закон о заштити ваздуха;
Закон о потврђивању кoнвeнције o доступности инфoрмaцијa, учeшћу јaвнoсти у доношењу oдлука
и праву на правну заштиту у питaњимa живoтнe срeдине;
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
Закон о заштити становништва од заразних болести;
Закон о планирању и изградњи;
Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење
емисије из стационарних извора загађивања;
Правилник о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или
емисије из стационарних извора загађивања;
Правилник које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која
се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке;
Правилник о опасним материјама у водама;
Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују
површинске воде и роковима за њихово достизање;
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и
седименту и роковима за њихово достизање;
Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од
деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма;
Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима
хемијског и квантитативног статуса подземних вода;
Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од
деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма;
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха;
Правилник о Националној листи индикатора заштите животне средине;
Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи,
техникама мерења, као и о начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у
државној и локалним мрежама;
Уредба о одређивању зона и агломерација;
Уредба о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи;
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини;
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке;
Правилник о утврђивању Програма систематског испитивања радиоактивности у животној средини;
Правилник о мониторингу радиоактивности;
Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној
храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се
ставља у промет;
Правилник о границама излагања јонизујућим зрачењима и мерењима ради процене нивоа излагања
јонизујућим зрачењима;
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Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне средине,
методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања података, као и
о садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност;
Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета
за санацију и ремедијацију;
Одлука о Градској управи града Београда.

Б) Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима








































Закона о заштити природе
Закон о шумама
Закона о главном граду
Статута града Београда
Бањичка шума“, Решење број 633-225/93-XIII-01 од 31.05.1993. године
„Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“, број 501-8/96-XIII-01 од 1.02.1996. године, број
501-542/05-XIII-01 од 30.05.2005. године и број 501-847/10-С од 1.12.2010. године
„Стабло магнолије“, Решење број 5-198/98-XIII-01 од 8.10.1998. године
„Стабло гинка“, Решење број 5-199/98-X-01 од 8.10.1998. године;
„Платан код Милошевог конака“, Решење број 501-460/01-XIII-01 од 19.10.2001. године);
„Храст на Цветном тргу“, Решење број 501-461/01-XIII-01 од 19.10.2001. године
„Стабло кедра“, Решење број 501-463/01-XIII-01 од 19.10.2001. године
„Тиса у Ботићевој“, Решење број 501-464/01-XIII-01 од 19.10.2001. године
„Две магнолије у Ботићевој“, Решење број 501-465/01-XIII-01 од 19.10.2001. године
„Два стабла хималајског боровца“, Решење број 501-467/01-XIII-01 од 19.10.2001. године
„Платан на Врачару“, Решење број 501-76/02-XIII-01 од 29.03.2002. године
„Велико ратно острво“, Решење број 501-362/05-XIII-01 од 8.04.2005. године
„Две тисе Саборне цркве“, Решење број 501-851/05-XIII-01 од 24.10.2005. године
„Космај“, Решење број 501-890/05-XIII-01 од 26.12.2005. године
„Тиса у Пожешкој улици“, Решење број 501-432/06-С од 14.09.2006. године
„Чемпрес на Дедињу“, Решење број 501-433/06-С од 14.09.2006. године
„Гинко на Врачару“, Решење број 501-434/06-С од 14.09.2006. године
„Три храста лужњака – Баре“, Решење број 501-435/06-С од 14.09.2006. године и број 501-152/13-Ц20 од 29.11.2013. године
„Авала“, Решење број 501-678/07-С од 24.12.2007. године
„Пионирски парк“, Решење број 501-679/07-С од 24.12.2007. године
„Академски парк“, Решење број 501-680/07-С од 24.12.2007. године
„Буква на Дедињу“, Решење број 501-14/08-С од 29.02.2008. године
„Миљаковачка шума“, Решење број 501-845/10-С од 1. децембра 2010. године
„Арборетум Шумарског факултета“, Решење број 501-515/11-С од 7. јула 2011. године
Заштићено подручје „Звездарска шума“, Решење број 501-145/13-Ц-20 од 29.11.2013. године
Заштићено подручје „Бојчинска шума“, Решење број 501-146/13-Ц-20 од 29.11.2013. године
Заштићено подручје „Липовачка шума - Дуги рт“, Решење број 501-147/13-Ц-20 од 29.11.2013.
године
Заштићено подручје „Земунски лесни профил“, Решење број 501-148/13-Ц-20 од 29.11.2013. године
Заштићено подручје „Обреновачки забран“, Решење број 501-149/13-Ц-20 од 29.11.2013. године
Заштићено станиште „Гљиве Аде Циганлије“, Решење број 501-150/13-Ц-20 од 29.11.2013. године
Заштићено природно добро „Кестен на Дорћолу“, Решење број 501-151/13-Ц-20 од 29.11.2013.
године и број 501-2420/14-Ц-20 од 11.04.2014. године
Заштићено подручје „Шума Кошутњак“, Решење број 501-2419/14-Ц-20 од 11.04.2014. године
Заштићено подручје „Лесни профил Капела у Батајници“ – Решење број 501-108/14-Ц од 28.05.2014.
године
„Винова лоза у Земуну“, Решење број 501-1030/14-С од 18.09.2014. године
„Храст у улици Мије Ковачевића“ у Београду, Решење број 501-1031/14-С од 18.09.2014. године

В) Сектор за управљање заштитом животне средине


Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16),
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Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон,
72/09, 43/11 - одлука УС, 14/16 и 76/18),
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и
88/10),
Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09),
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник
РС“, бр. 135/04 и 25/15),
Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13),
Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10),
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09),
Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15),
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16),
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
Одлука о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17,
92/18, 103/18 и 109/18).

Г) Сектор за правне и економске послове и послове набавки






































Закон о заштити животне средине
Закон о заштити ваздуха
Закон о заштити од буке у животној средини;
Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности
Закон о заштити природе
Закон о водама
Закон о шумама
Закон о енергетици
Закон о ефикасном коришћењу енергије
Закон о управљању отпадом;
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
Закон о процени утицаја на животну средину
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења
Закон о хемикалијама
Закон о планирању и изградњи
Закон о биоцидним производима
Закон о заштити становништва од заразних болести
Закон о здравственој заштити
Закон о јавном здрављу
Закон о буџетском систему
Закон о порезу на додату вредност
Закон о роковима измирења новчаних обаеза у комерцијалним трансакцијама
Закон о локалној самоуправи
Закон о финансирању локалне самоуправе
Закон о републичким административним таксама
Закон о јавним набавкама
Закон о раду
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локлане самоуправе
Закон о платама службеника и намештеника у органима АП и ЈЛС
Закон о спречавању злостављања на раду
Закон о заштити узбуњивача
Закон о државној управи
Закон о главном граду
Закон о општем управном поступку
Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
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Закон о удружењима
Закон о ванредним ситуацијама
Закон о заштити од пожара
Закон о јавној својини
Закон о јавним предузећима
Стратегија развоја града Београда
Стратегија пошумљавања подручја Београда
Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020.
Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у граду Београду
Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости
Стратегија управљања ризицима
Статут града Београда
Одлука о Градској управи града Београда
Програм заштите животне средине
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Београда
Решење о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда
Одлука о буџету града Београда за 2018. годину
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града
Београда у 2019. 2020. години
Одлука о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и
примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години
Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда Одлука о локалним
административним таксама
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе
Града Београда
Правилник о начину припреме и достављања материјала градоначелнику града Београда
Одлука о одржавању чистоће
Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
Одлука о комуналном реду
Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на
којима град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката од јавног интереса које реализују
удружења у области заштите животне средине који се финансирају и суфинансирају из буџета града
Београда
Упутство о поступању приликом рангирања приоритетних пројеката унапређења и рационалног
коришћења природних ресурса и енергије
План квалитета ваздуха у агломерацији Београд
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за
2018. годину;
Одлука о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију Упутство о утврђивању критеријума
за одабир приоритетних објеката јавне намене за гашење котларница, ради прикључења грејних
инсталација објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и
утврђивању услова за пренос средстава за ове намене
Одлука о награди града Београда

Д) Сектор за управљање отпадом










Закон о заштити животне средине
Закон о управљању отпадом
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду
Закон о планирању и изградњи
Закон о локалној самоуправи
Закон о јавним набавкама
Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама
Закон о комуналним делатностима
Закон о енергетици
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Закон о локалној самоуправи
Закон о финансирању локалне самоуправе
Закон о главном граду
Одлука о одржавању чистоће
Одлука о комуналном реду
Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020.
Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда Одлука о локалним
административним таксама
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе
Града Београда
Правилник о начину припреме и достављања материјала градоначелнику града Београда
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за
2018. годину;
Решење о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда
Одлука о буџету града Београда за 2018. годину
Статут града Београда

IV СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
А) Сектор за мониторинг и заштиту животне средине
Управни поступак „Утврђивање мера заштите од буке у животној средини приликом одржавања
манифестација на отвореном“ – пословни процес 9

Б) Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

В) Сектор за упарављање заштитом животне средине
1. Из делокруга рада Одељења за процену утицаја планова и програма на животну средину ни један
поступак није обухваћен наведеним моделом.
У презентованим моделима административних управних поступака Одељења за процену утицаја
пројеката на животну средину нису набројани следећи пословни процеси (или активности):
 Именовање учесника у раду Комисије за технички преглед објекта (пословни процес 14);
 Вођење Јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну
средину (пословни процес 15);
 Поступање по тужби против донетог управног акта којим је окончан поступак одлучивања о давању
сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (пословни процес 17);
Напомињемо да су презентовани модели другачије дефинисани у односу на ФУК.
У презентованим моделима административних управних поступака Одељења за издавање дозвола,
нису набројани следећи пословни процеси (или активности):
 поступак измене / обнављања / одузимања дозволе за сакупљање, транспорт и третман отпада
(пословни процеси 18, 19 и 20);
 одобрење прекорачења прописанх граничних вредности емисије из постројења за сагоревање уз
коришћење алтернативног горива (пословни процес 25);
 одузимање дозволе за обављање делатности промета нарочитио опасних хемикалија / дозволе за
коришћење нарочито опасних хемикалија (пословни процес 28);
 продужење рока важности / обнављање дозволе за обављање делатности промета / коришћење
нарочито опасних хемикалија (пословни процес 29);
 измена услова у интегрисаној дозволи (пословни поцес 31), одлучивање о престанку важења
интегрисане дозволе (пословни процес 32), нити доношење решења о промени оператера у
интегрисаној дозволи (пословни процес 33);
 вођење регистра издатих потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање
отпадом и регистра издатих интегрисаних дозвола (пословни процес 34);
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поступање по уложеној жалби против донетог управног акта којим је окончан поступак одлучивања
о захтеву за издавање/измену/обнављање или захтеву за изузимање од обавезе прибављања дозволе
за управљање отпадом, поступање по уложеној жалби на управни акт којим је окончан поступак
одлучивања о издавању/продужењу рока важности/одузимању дозволе за обављање делатности
промета/коришћење нарочито опасних хемикалија, поступање по уложеној жалби на управни акт
којим је окончан поступак одлучивања о захтеву за издавање дозволе за рад стационарног извора
загађивања ваздуха/ поступак одлучивања о захтеву за одобрење прекорачења прописаних
граничних вредности емисије из великог постројења за сагоревање уз коришћење алтернативног
горива (пословни процес 35);
поступање по тужби против донетог управног акта којим је окончан поступак одлучивања о
издавању / ревизији / продужењу или престанку важности интегрисане дозволе за рад постојећих и
нових постројења и обављање активности, или поступање по тужби против донетог управног акта
којим је окончан поступак одузимања дозволе за управљање отпадом (пословни процес 36).

2. Иницијатива за измену модела поднета је усмено, а затим и писмено, дописом који је дана
20.11.2017. године електронском поштом упућен на e-mail адресу postupci@skgo.org. Предлог се односи на
измену модела у следећем делу текста:
„Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид
надлежни орган и то: копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са
законом. Правни основ за поступање су Закона о општем управном поступку члан 9, 103. и 215.
(„Службени гласник РС“ број 18/2016).“
Наиме, одредбама Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016),
утврђена је обавеза надлежног органа да по службеној дужности прибавља податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција.
Одобрења и сагласности надлежних органа представљају акта, односно документацију, што се не
сматра чињеницама нити подацима о којима се води службена евиденција у смислу одредби Закона.
3. Из делокруга рада Одељења за процену утицаја планова и програма на животну средину моделима
није обухваћен ниједан пословни процес.
Из делокруга рада Одељења за процену утицаја пројеката на животну средину моделима је
обухваћено 5 од 8 пословних процеса, при чему су три исто, а два другачије дефинисани у односу на ФУК,
а три пословна процеса нису обухваћени наведеним моделима (пословни процеси 14, 15 и 17).
Из делокруга рада Одељења за издавање дозвола, моделима је обухваћено 4 потпуна пословна
процеса и делови 3 пословна процеса од 13 пословних процеса који се односе на управне поступке. Такође,
модел „Одобрење за локацију за третман отпада у мобилном постројењу“ је потребно брисати, будући да
законске одредбе које уређују овај поступак брисане у последњим изменама Закона о управљању отпадом
(„Службени гласник РС“, број 14/16).

Г) Сектор за правне и економске послове и послове набавки
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

Д) Сектор за управљање отпадом
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

V РАЗМЕНА ПОДАТАКА
А) Сектор за мониторинг и заштиту животне средине
За потребе управног поступка „Утврђивање мера заштите од буке у животној средини приликом
одржавања манифестација на отвореном“ при изради решења није потребна размена података у складу са
Уредбом о прибављању и уступању пoдатака о чињеницама о којима се води евиденција.

Б) Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима
Нема пословних процеса који се воде по управном поступку.
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В) Сектор за управљање заштитом животне средине
1. Одељење за процене утицаја пројеката је 10 пута тражило информације од надлежних органа
Из делокруга рада Одељења за издавање дозвола прибављање података у складу са Уредбом о
прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Службени
гласник РС“, број 56/17), односило се на проверу и преузимање података директним увидом у евиденције
које су доступне на „веб-сајту“ Агенције за привредне регистре РС, Агенције за заштиту животне средине
РС, Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, као и прибављање информације о
локацији коју је на захтев овог секретаријата (односно Сектора) издао орган надлежан за послове
урбанизма.
2. Размена и прибављање наведених података је ефикасно.

Г) Сектор за правне и економске послове и послове набавки
Нема пословних процеса који се воде по управном поступку.

Д) Сектор за управљање отпадом
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

VI ПРЕДВИДИВОСТ
А) Сектор за мониторинг и заштиту животне средине
Није било одступања од решавања управних предмета од уобичајеног.

Б) Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

В) Сектор за управљање заштитом животне средине
Није било одступања од решавања управних предмета од уобичајеног.

Г) Сектор за правне и економске послове и послове набавки
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

Д) Сектор за управљање отпадом
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

VII ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО
Немамо предлога за успостављање јединственог управног места за поступке из надлежности овог
Секретаријата.

VIII ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
Није било иницирања за покретање поступака за заштиту од злостављања на раду.

IX ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА ОД УЗБУЊИВАЧА
Није било пријема информација од узбуњивача.
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X ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овом
Секретаријату је у току 2018. године достављено 16 захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
Део захтева је достављен непосредно од заинтересованих странака и на те захтеве је одмах одговорено, а
део је примљен путем овлашћеног лица за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног
значаја. У оба случаја је о захтеву и одговору обавештено овл. лице за град Београд. Подносиоци захтева су
у мањем броју била физичка лица, а у већем броју правна лица и удружења грађана.
Питања која су најчешће постављана односила су се на:
 јавно приватно партнерство у пружању услуга третмана и одлагања комуналног отпада у депонији
Винча, реализација уговора у појединим фазама- нпр. исељавање ромских породица итд
 додела средстава из буџета града Београда удружењима грађана
 коришћење средстава буџета града Београда за заштиту животне средине,
По свим захтевима поступљено је благовремено. Подносиоци захтева нису постављали додатна
питања, нити је било приговора на наше поступање.

XI ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА
До 01.01.2017. године донета су следећа документа јавних политика којима је овај Секретаријат
задужен за предузимање мера и активности:
1) Програм заштите животне средине („Службени лист града Београда“, број 72/15);
http:
//www.beograd.rs/8FF05062-DE25-41B1-941D-075D4BCB343B/FinalDownload/DownloadId4939213F5072546A89F8F16D48E59B5C/8FF05062-DE25-41B1-941D075D4BCB343B/images/data/dc72debaee84a80db897f8f25c060799_3937923785.pdf
2) Стратегија развоја града Београда („Службени лист града Београда“, број 47/17 и 55/17);
http: //www.beograd.rs/images/file/6942bb8d4165c5fdb13fd5b97a55af2f_1235293219.pdf
3) Стратегија пошумљавања подручја Београда („Службени лист града Београда“, број 20/11);
http: //www.sllistbeograd.rs/pdf/2011/20-2011.pdf
4) Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020. („Службени лист града
Београда“, број 28/11); Решење о усвајању извештаја о реализацији Локалног плана управљања отпадом
града Београда 2011-2020. („Службени лист града Београда“, број 19/14);
http:

//www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1462700-lokalni-plan-upravljanja-otpadom-grada-beograda-2011-

2020/
5) План квалитета ваздуха у агломерацији Београд („Службени лист града Београда”, број 5/16);
http:
//www.beograd.rs/8FF05062-DE25-41B1-941D-075D4BCB343B/FinalDownload/DownloadId910289F4ADD04B7DB12DE659C2910604/8FF05062-DE25-41B1-941D075D4BCB343B/images/data/8e332b627c975c8c20bd56adc3dd5c0b_5051701029.pdf
6) Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости („Службени лист
града Београда“, број 65/15);
http:
promene.pdf

//klimatskepromenebeograd.rs/wp-content/uploads/2015/11/Akcioni-plan-adaptacije-na-klimatske-

А) Сектор за мониторинг и заштиту животне средине
У складу са мерама из области заштите животне средине у Стратегији развоја града Београда
(„Службени лист града Београда“ бр. 47/17 и 55/17), односно Програмом заштите животне средине
(„Службени лист града Београда“ број 72/15) и Планом квалитета ваздуха („Службени лист града Београда“
број 5/16), Сектор за мониторинг и заштиту животне средине:
 Током 2018. године у оквиру пројекта „ГИС – чинилаца заштите животне средине“ извршене су
следеће уговорене услуге: испорука хардверских компоненти, преузимање података, израда
физичког модела у Microsoft SQL Server бази података, унос података у Microsoft SQL Server базу
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података, развој и имплементација апликативног софтверског решења, испорука лиценци за ГИС
платформу, преузивање постојећих података чинилаца животне средине и израда физичког модела.
Такође је извршена обука корисника током реализације система. Реализација активности пратила је
уговорену динамику.
Вођење локалног регистра извора загађивања

Током 2018. године ажурирани су подаци Локалног регистра извора загађивања и направљене су
посебне евиденције за предузетнике и правна лица који су загађивачи, као и за оне који су изјавом
гарантовали да нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања, од укупно 4500 обавештених
потенцијалних загађивача.
За привредна друштва до сада je достављено 60 извештаја за локлани регистар извора
загађивања, a евидентирано је 465 изјава оних који нису у обавези да доставе податке о
изворима загађивања, док је 298 обевештења враћено са непостојећих адреса.
За предузетнике до сада је достављено 17 извештаја за локлани регистар извора загађивања,
а евидентирано је 227 изјава оних који нису у обавези да доставе податке о изворима
загађивања, док је 100 обевештења враћено са непостојећих адреса.
до сада је укупно регистровано 77 загађивача, а на основу пристиглих извештаја.
 Реализацијом програма мониторинга животне средине (ваздух, површинске и подземне воде,
радиоактивност, бука, земљиште и ув зрачење) омогућено је сагледавање стање свих чинилаца
животне средине на целој територији града Београда,
 Реализација програма контроле популација глодара, комараца и крпеља урађена је у складу са
усвојеним Орјентационим програмима, а услуге су извршене у предвиђеном обиму.
Надзором и конторолом над наведеним мерама, односно активностима, констатовано је да су све
мере и активности извршене на задовољавајући начин, а да предвиђени ризици нису наступили.

Б) Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима
У складу са мерама из области заштите животне средине у Стратегији развоја града Београда
(„Службени лист града Београда“ бр. 47/17 и 55/17), Програму заштите животне средине („Службени лист
града Београда“ број 72/15), Стратегији пошумљавања подручја Београда („Службени лист града Београда“,
број 20/11); Акционом плану адаптације на климатске промене са проценом рањивости („Службени лист
града Београда“, број 78/14) Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима реализовао је следеће:
 Заштита природних вредности, биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и
аутохтоних екосистема; припрему стручних основа и учешће у изради аката о управљању, односно
утврђивању режима заштите и коришћења јавних и заштићених природних добара. Укупно је
заштићено 21 природно добро на територији града на основу 21 решења.
 Израда предлога аката о проглашењу заштите природних добара. Завршена су три нова предлога за
стављање под заштиту, Зимовалиште Малог вранца, Миоценски спруд и Форланд Београда. Акти
још увек нисзу донешени јер се чекају одговори и сагласности свих корисника површина које су
предвиђене за заштиту у оквиру сваког појединачног подручја.
 Давање сагласности на планове заштите и развоја и друге акте управљача заштићеним природним
добрима, праћење и надзор над њиховом реализацијом. Дата је 21 сагласност на Програме
управљања у 2018. години.
 Израда или учешће у изради планова и програма заштите и очувања природних ресурса, очувања и
коришћења дивље флоре и фауне, ретких, угрожених и заштићених врста и њихових станишта.
Одељење је учествовало у изради свих 21 Програма управља
 Доношење и спровођење планова пошумљавања и уређења система зелених површина Београда.
Комисија је прихватила три плана пошумљавања са јп Србијашуме, ЈКП „Зеленоло Београд” и са
ЈВП „Београдводе” на основу којих је само почетком 2018. години пошумљено око 35 ха шумског
земљишта. Остале површине се прирпемају за пошумљавање јер временски услови нису дозволили
поцетак садње.
 Сарадња са надлежним органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске
и општинске управе, стручним институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне
средине.
 Реализовани су следећи пројекти:
Пројекат санације и ремедијације контаминиране локације на ТО Нови Београд
Коришћење обновљивих извора енергије и енергетска ефикасност
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Утицај индустријских постројења на потенцијалну контаминацију животне средине
руралних насеља града Београда“
Пројекат „Истраживања концентрације и акумулације полутаната на подручју Београда”

Надзором и контролом над наведеним мерама, односно активностима, констатовано је да су све
услуге извршене на задовољавајући начин, а да предвиђени ризици нису наступили.
 Заштита природних вредности, биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и
аутохтоних екосистема; припрему стручних основа и учешће у изради аката о управљању, односно
утврђивању режима заштите и коришћења јавних и заштићених природних добара. Укупно је
заштићено 21 природно добро на територији града на основу 21 решења.
 Израда предлога аката о проглашењу заштите природних добара. Завршена су три нова предлога за
стављање под заштиту, Зимовалиште Малог вранца, Миоценски спруд и Форланд Београда.
 Давање сагласности на планове заштите и развоја и друге акте управљача заштићеним природним
добрима, праћење и надзор над њиховом реализацијом. Дата је 21 сагласност на Програме
управљања у 2017. години и једна сагласност на План управљања. Такође дата је једна сагласност
на чуварску службу Станишту Велико блато.
 Израда или учешће у изради планова и програма заштите и очувања природних ресурса, очувања и
коришћења дивље флоре и фауне, ретких, угрожених и заштићених врста и њихових станишта.
Одељење је учествовало у изради свих 21 Програма управља
 Праћење стања и квалитета, заштите, одржавања и коришћења јавних зелених површина, односно
доношења и спровођења појединачних програма и пројеката подизања, уређења или обнове јавних
зелених површина (урбани џепови). Није дошло до реализације овог пројекта јер нису достављени
предлози јавних зелених површина који би били предмет реконструкције и уређења.
 Успостављање и ажурирање катастра јавних зелених површина.
 Доношење и спровођење планова пошумљавања и уређења система зелених површина Београда.
Одељење је усвојило три плана пошумљавања са јп Србијашуме, ЈКП Зеленило Београд и са ЈВП
„Београдводе” на основу којих је у 2017. години пошумљено око 70 ха и посађено 724 дрворедна
стабла.
 Сарадња са надлежним органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске
и општинске управе, стручним институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне
средине.
 Реализовани су следећи пројекти:
Пројекат санације и ремедијације контаминиране локације на ТО Нови Београд
Коришћење обновљивих извора енергије и енергетска ефикасност
Пројекат смањења издувне емисије возила јавног превоза на територији Београда увођењем
система ECO-DRIVING
Утицај индустријских постројења на потенцијалну контаминацију животне средине
руралних насеља града Београда“
Пројекат „Истраживања концентрације и акумулације полутаната на подручју Београда”
Пројекат убрзања ефикасности у зградама (Building Efficiency Accelerator)
Пројекат даљинске енергије у Београду.
Надзором и контролом над наведеним мерама, односно активностима, констатовано је да су све
услуге извршене на задовољавајући начин, а да предвиђени ризици нису наступили.

В) Сектор за управљање заштитом животне средине
У наведеним документима нема мера и активности из надлежности Сектора.

Г) Сектор за правне и економске послове и послове набавки
У наведеним документима нема мера и активности из надлежности Сектора.

Д) Сектор за управљање отпадом
Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда“,
број 28/11)
http:

//www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1462700-lokalni-plan-upravljanja-otpadom-grada-beograda-2011-

2020/
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1. Реализација уговора јавно-приватног партнерства града Београда за пружање услуга
третмана и одлагања комуналног отпада.
Уговор број V-01-401.1-41/17 закључен је са изабраним понуђачем 29.09.2017. године, након
доношења Решења Скупштине града Београда о давању сагласности на коначни нацрт уговора број 501540/2017-С од 26.09.2017. Уговор је закључен на период од 25 година и реализација уговора је у току, а
сходно одредбама уговора, Секретаријат – Сектор за управљање отпадом активно учествује у свим фазама
реализације уговора, почев од организовања састанака, консултација, координација са свим учесницима у
пројекту (на нивоу градске управе, различитих Јавно комуналних предузећа, других јавних предузећа,
различитих министарстава), различитих прибављања дозвола, решавања имовинско-правних питања,
финансијских питања, Акционог плана расељавање ромских породица које живе на локацији депоније,
преко изградње постројења, као и пружања услуге третмана и одлагања комуналног отпада.
2. Прикупљање и обрада података, руковођење и координација послова на изради,
организацији и спровођењу Локалног плана управљања отпадом и појединачних програма, планова
и пројеката у области управљања отпадом – изворни послови
 Измене и допуне Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча“ – реализовано. План
детаљне регулације санитарне депоније Винча, градска општина Гроцка („Службени лист града
Београда“, број 17/15), којим је предвиђено проширење комплекса постојеће депоније, уз
унапређење система управљања отпадом, било је потребно допунити и изменити у складу са
уговором о ЈПП број V-01-401.1-41/17 од 29.09.2017. године, којим је дефинисано техничко решење
постројења за третман отпада. За израду измена и допуна плана, надлежан је ЈУП Урбанистички
завод. Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.09.2018. године, донела је „Измене и
допуне плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча“, градска општина Гроцка“
(„Службени лист града Београда“, бр. 86/18).
 Израда Плана детаљне регулације за изградњу водова 110 KV ради прикључења постројења
за управљање отпадом у Винчи на мрежу - у току. ЈПП-ом је, између осталог, предвиђена
изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из отпада у оквиру локације у
Винчи. Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.09.2018. године, донела је „Одлуку о
изради плана детаљне регулације за изградњу водова 110 kV ради прикључења постројења за
управљање отпадом у Винчи на мрежу, градске општине Палилула, Звездара и Гроцка“ („Службени
лист града Београда“, бр. 88/18). За израду плана надлежан је ЈУП „Урбанистички завод Београда“,
са којим је овај секретаријат закључио уговор број V-01-401.1-61/18 од 12.10.2018. године. Комисија
за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 29.11.2018. године, донела је Закључак
којим оглашава Рани јавни увид поводом израде предметног плана, у периоду од 17. до 31.12.2018.
године.


Континуирано уклањање дивљих депонија
Секретаријат је са ЈКП „Градска чистоћа“ закључио два уговора чији предмет је Санација
одлагалишта отпада на територији града Београда, уговор број V-01-401.1-23/17 од 08.06.2017.
године који је реализован у потпуности, и уговор број V-01-401.1-49/17 од 11.12.2017. године, чија
реализација је започета у току 2017. године и завршена у 2018. години. Настављено је континуирано
предузимање мера на уклањању тзв. дивљих депонија односно санацији одлагалишта отпада на
територији града Београда у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“, која има искључиво право
обављања комуналне делатности управљања комуналним отпадом, сходно Одлуци о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ („Службени лист града Београда“,
бр. 51/2012, 10/2013, 54/2013, 82/2014 и 57/16).
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Проширење обухвата организованог сакупљања отпада
 Прикупљени су подаци о количинама отпада који настаје на територији града Припремљен план
територијалног проширења активности ЈКП и одређене локације за постављање контејнера за
сакупљање отпада у одређеним деловима градских општина. Обухватање читаве територије града
Београда је континуиран процес и зависи и од средстава која је потребно обезбедити за набавку
посуда за одлагање рециклабилног отпада.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-01 Број 031-1/19 од 15. јануара 2019. године

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за заштиту животне
средине
Др Ивана Вилотијевић
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ПЛАН РАДА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
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ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
Секретаријат за заштиту животне средине врши послове заштите и унапређења животне средине који
су у складу са законом утврђени Одлуком о Градској управи града Београда („Службени лист града
Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18 и 109/18), као изворни послови и врши послове које у овој
области Република законом повери граду.
План рада Секретаријата за заштиту животне средине садржи активности чија реализација ће бити
усклађена са годишњим Финансијским планом прихода и расхода за 2019. годину и Програмом коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2019. годину, као и са обавезама
у погледу извршавања поверених послова, послова одлучивања о захтевима или питањима чијим
решавањем се остварује државна, односно управна функција Градске управе града Београда у области
заштите животне средине
За обављање послова који представљају заокружену целину у Секретаријату, образовани су сектори и
то:
1) Сектор за мониторинг и заштиту животне средине;
2) Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима;
3) Сектор за управљање заштитом животне средине;
4) Сектор за правне и економске послове и послове набавки;
5) Сектор за управљање отпадом.
У 2019. години планиране су следеће активности и послови:

СЕКТОР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор за мониторинг и заштиту животне средине у 2019. години планира обављање студијскоаналитичких, управних, документационих и других стручних послова који се односе на следеће
активности:
1. Контрола квалитета животне средине на територији града Београда - врши се у складу са
законом утврђеном обавезом града Београда, а у оквиру реализације двогодишњих програма испитивања и
праћења квалитета чиниоца животне средине. Контрола квалитета чиниоца животне средине се врши
систематским праћењем вредности показатеља квалитета, праћењем негативних утицаја загађујућих
материја на животну средину, као и праћењем мера и активности које се предузимају у циљу ублажавања и
смањења негативних утицаја на животну средину и здравље људи. У 2019. години планирана је реaлизација
двогодишњих програма контроле квалитета ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта, као и
реализација програма контроле нивоа буке, ултравиолентног зрачења и радиоактивности у животној
средини за 2018. и 2019. годину.
2. Анализа резултата спроведеног мониторинга квалитета животне средине и израда плана
оптимизације мониторинга квалитета елемената животне средине на територији града Београда, биће
урађена у циљу сагледавања стања мониторинга у постојећој локалној мрежи, броја и распореда мерних
места, резултата измерених параметара квалитета животне средине и насталих промена у окружењу у току
протеклог времена. Циљ те активности је да се изврши ревизија постојећег броја и положаја мерних места у
циљу постизања најоптималнијих резултата у смислу сагледавања стања животне средине уз
рационализацију трошкова.
3. Имплементацијом базе података ГИС-а квалитета чинилаца животне средине обезбедиће се
аутоматизован процес прикупљања основних података квалитета чинилаца животне средине, системско
вођење података у централној бази података и омогућиће се доступност података свим релевантним
корисницима, као и просторно-временска анализа података.
4. Ажурирање Локалног регистара извора загађивања животне средине на територији Београда
- наставак реализације активности на прикупљању и систематизовању података о индустријским и другим
субјектима чије делатности утичу на животну средину. Сталним ажурирањем података могуће је извршити
идентификовање промена у квалитету и квантитету емисија загађујућих материја и предузимање мера
заштите у складу са законом.
5. Послови заштите од удеса представљају поверене послове и подразумевају израду и предлагање
плана заштите од удеса, као и доношење аката о проглашењу стања угрожености у случају удеса.
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6. Акустичко зонирање подразумева израду предлога акустичких зона према важећим прописима, са
циљем утврђивања максималних дозвољених нивоа буке на територији Београда и успостављања мера за
смањење нивоа буке у животној средини.
7. Израда Студије о условима које морају испуњавати угоститељски објекти ради заштите од
буке на територији Београда - Предвиђено је да се у оквиру студије изврши категоризација различитих
објеката (на пример категорија ресторани, сплавови, кафићи, ноћни клубови. итд) зависно од нивоа буке
коју емитују у спољашњу средину. На основу тога ће се дефинисати предлог мера акустичне изолације за
сваку од дефинисаних категорија објеката у зависности од фактичног стања објеката као и постојеће
законске регулативе. Дефинисаће се предлог мера за град Београд за даље поступање у овој области, што
подразумева и предлог за давање иницијативе за измену прописа уколико исти не регулишу одређену
материју, а то се покаже као неопходно.
8. Активности на подизању нивoa знања и јавне свести о значају заштите животне средине –
образовање у области заштите животне средине је један од предуслова и основних циљева у спровођењу
политике заштите животне средине и осигуравању друштвеног и економског развоја у будућности.
Активности ће се планирати и спроводити уважавајући утврђене циљеве, принципе и инструменте који се
карактеришу мултидисциплинарним, свестраним и глобалним приступом, подстицањем на критичко
размишљање и активан приступ решавању проблема у животној средини. Планиране активности ће
дугорочно обухватити све нивое и све видове образовања, укључујући и концепт целоживотног учења, а
спровођење ће бити реализовано фазно, на основу приоритетних тема које ће бити утврђене након израде
програма. Подизање јавне свести и укључивање јавности у доношењу одлука у области животне средине ће
бити спровођено кроз различите активности и за различите циљне групе на основу израђеног програма за
образовање и промоцију и популаризацију тема у области животне средине. Активности такође, укључују и
израду и спровођење комуникацијске стретегије, израду и објављивање периодичних (еколошки билтени) и
годишњег извештаја о стању животне средине, организовање и учешће на различитим догађајима,
едукативним кампањама и слично.
9. Израда и ажурирање интернет стране Секретаријата – има за циљ побољшање доступности,
поузданости и квалитета информисања јавности о питањима животне средине. На тај начин ће бити
обезбеђено благовремено, поуздано и транспарентно информисање јавности о стању животне средине,
управним поступцима и активностима и пројектима Градске управе који се односе на област животне
средине. Тиме се успостављају и инструменти за спровођење програма образовања и подизања јавне свести
заинтересованих страна и јавности за њихово конструктивно и ефективно учешће у процесу доношења
одлука. Активност обухвата и припрему и дистрибуирање информација из периодичних и годишњих
извештаја, израду различитих база података о спроведеним активностима и резултатима ГУ и повезивање
са интегралним информационим системом у области животне средине.
10. Израда програма за образовање и подизање јавне свести различитих циљних група ће
омогућити обезбеђивање систематског приступа овој области као сложеној, мултидициплинарној и
дугорочној активности са циљем обухватања свих релевантних тема (отпад, рециклажа, хемикалије,
биодиверзитет и зелене површине, инвазивне и коровске врсте, заштита од штетних организама, заштита
воде, ваздуха, земљишта, зелених површина и зелене инфраструктуре, квалитет животне средине у
затвореном простору, органска и интегрална производња, обновљиви извори енергије, енергетска
ефикасност, бука, саобраћај, зелана градња, подршка концепту зелених школа, образовање за заштиту
животне средине итд.).
11. Обележавање значајних дана и датума у животној средини и учешће на еколошким
сајмовима – кроз промовисање појединачних тема из области животне средине, систематично и креативно,
обезбедиће се пажња јавности, стварање одговорног понашања и еколошке културе грађана, посебно оних
најмлађих.
12. Сарадња са удружењима грађана, друштвено одговорним компанијама, медијима, градским
општинама и другим институцијама на развијању јавне свести о значају заштите животне средине и
климатским променама, омогућава коришћење свих капацитета и ресурса друштва за бављење питањима
животне средине и успостављање синергетског ефекта у постизању планираних и жељених резултата.
Сарадња ће се одвијати кроз подрушку или учешће у заједничким иницијативама, акцијама и пројектима.
Уколико се стекну финансијски услови у другој половини године, биће спроведен и јавни конкурс за
организације цивилног друштва за реализацију различитих пројеката у области животне средине.
13. Издавање публикације „Квалитет животне средине у Београду“ за 2018. годину Објављивање свих података о стању квалитета животне средине у Београду, односно, редовно,
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благовремено, потпуно и објективно обавештавање стручне и остале јавности о стању животне средине,
појавама које се прате у оквиру мониторинга Секретаријат за заштиту животне средине реализује кроз
издавање публикације „Квалитет животне средине у Београду“.
14. Послови информисања јавности о квалитету и стању животне средине у складу са законом о
доступности инфорамција од јавног значаја и Архуском конвенцијом, подразумевају припрему
периодичних и годишњег извештаја који се обајвљују на интернет страници, сарадњу са службама града
Београда надлежним за информисање и комуникацију са грађанима и давање информација од јавног
значаја, као и дирекну комуникацију са грађанима.
15. Сарадња са организационом јединицом ГУ за инспекцијски надзор у области животне
средине обухвата успостављање механизма за систематску размену података о налазима инспекцијског
надзора над применом закона и других прописа у области заштите животне средине које Република повери
граду Београду, укључујући решавање редовних и ванредних управних и вануправних поступака, контролу
извршења решења, вођење поступака извршења решења путем принуде, подношење захтева прекршајним
органима и покретање поступака за привредне преступе, као и кривичних поступака.
16. Послови издавања услова за утврђивање мера заштите од буке у животној средини приликом
одржавања музичких и других манифестација на отвореном простору обављају се израдом и доношењем
управног акта у поступку идавања услова.
17. Послови на изради и доношењу краткорочних акционих планова подразумевају послове
утврђивања статуса и подручја угрожене животне средине, одређивање приоритета и режима санације и
ремедијације за подручје од локалног значаја и доношење краткорочних акционих планова у случају
опасности од прекорачења једне или више граничних или циљаних вредности за поједине загађујуће
материје у ваздуху.
18. Документациони, стручно-оперативни, евиденциони и други канцеларијски и административни
послови извршаваће се у складу са обавезама из закона и других прописа.

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА
Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима у 2019. години ће обављати студијскоаналитичке и друге стручне послове који се односе на нове, као и на наставак или завршетак раније
започетих планова, програма и пројеката у области одрживог развоја и заштите животне средине, заштите
природних вредности, јавних и заштићених природних добара и др. То су:
1. Програм заштите животне средине града Београда („Службени лист града Београда“, број
72/15). Доношењем овог документа Град је добио оквир политике у области заштите животне средине и
акциони план за спровођење активности у наредном периоду. У 2019. години обезбедиће се
институционални оквир за праћење реализације програма и благовремено планирање активности из
Акционог плана.
2. Управљање заштићеним природним добрима и подручјима одвијаће се кроз одобравање,
односно обезбеђење финансијских средстава и надзор над реализацијом годишњих програма управљања
заштићеним добрима, односно подручјима: 29 споменика природе (појединачних стабала), 16 просторних
целина, 3 предела изузетних одлика и 2 заштићенa стаништa, као и за добра и подручја чија је заштита
предвиђена у 2019. години.
Укупан број решења и одлука о стављању под заштиту које је донела Скупштина града је 21.
Планира се и спровођење процедуре за 3 нова заштићена природна добра за која су израђене студије
заштите. Обим активности ће се реализовати у зависности од обезбеђених финансијских средстава. Све
активности у заштићеним природним добрима се оносе на побољшање бонитета станишта и бонитетних
разреда у природним добрима као и приближавању локалног становништва добрима у циљу њиховог
одрживог коришћења и управљања.
3. Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда заснива се на Одлуци
о изради Плана генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист града
Београда“, број 57/09) којом су дефинисани циљеви израде и граница којом су обухваћене територије 12
градских општина. У току 2019. године радиће се на усаглашавању Плана, након чега ће се Нацрт плана
упутити Скупштини града Београда на усвајање.
4. Услуге спровођења мера адаптације на климатске промене-пошумљавањем ће се реализовати
по уговорима за сезону пошумљавања 2018/2019 година, као наставак реализације Акционих планова
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адаптације на климатске промене пошумљавањем подручја на територији града Београда за 2018/2019.
годину, површина које се налазе у систему одржавања и газдовања јавних предузећа плана пошумљавања
подручја Београда
5. Идентификација и мониторинг генофонда ретких, рањивих и угрожених врста биљака СП
„Шума Кошутњак“ Сврха ове студије је идентификација и мониторинг ретких, рањивих и угрожених
зељастих и дрвенастих врста; процена степена угрожености сваке од њих; одређивање приоритетних врста
са аспекта заштите; процена расположивог генофонда и дефинисање адекватних мера њихове заштите и
даљег коришћења. На овај начин примарно се штити шумски екосистем који представља станиште других
врста.
6. Утицај нових дрвореда на квалитет животне средине у Београду Студија представља основу за
развој програма за фиторемедијацију урбаних средина у поменутим зонама са великим екотоксиколошким
ризиком дрвенастим врстама и њиховим симбионтима која се користе у дрворедима Београда.
7. Израда студије: „Утицај квалитета садница на успех оснивања заштитних плантажа и
„Бaфер зона” на подручју територије Београда“ Главни циљ пројекта је оснивање нових засада са
садницама: лужњака, црне тополе, пољског јасена, сибирског бреста и бамбуса на одговарајућим
стаништима на подручју територије Београда. Кроз низ активности које су наведене у пројекту, које ће се
спровести кроз теренска и лабораторијска истраживања, очуваће се генофонд неких врста којим прети
истребљење, док ће неке врсте директно утицати на заштиту животне средине.
8. Израда техничке документације за уређење зеленог крова на објекту ЈП „Градско стамбено“
У 2019. години ће се извршити препројектовање постојеће пројектне документација за уређење крова на
објекту ЈП „Градско стамбено”.
9. Израда техничке документације за спровођење мера адаптације на климатске промене
уређењем водотока другог реда на територији града Београда У 2019. години ће се израдити пројектно
техничка документација за уређење водотока другог реда на територији града Београда. Одлуку о избору
водотока за чије уређење ће се радити пројекат донеће Комисија која ће бити формирана од стручних лица.
10. Израда техничке документације за спровођење мера адаптације на климатске промене
уређењем зелених површина у школским двориштима У 2019. години ће се израдити пројектна
документација за уређење школских дворишта за десет школа које су одабране у току 2018. године., а
изабрала их је Комисија за уређење школских дворишта, формирана од стручних лица, на основу
критеријума.
11. Набавка механизације за заштићена природна добра У 2019. години ће се набавити
механизација која је потребна управљачима заштићених подручја за извршење радова који су предвиђени
Програмима управљања.
12. Прототип интерактивно-едукативног уређаја за рециклажу пет амбалаже – Еко меда
Прототип интерактивно-едукативног уређаја за рециклажу пет амбалаже – Еко меда је врста уређаја за
рециклажу, који на нови методички и интерактиван начин доприноси развоју свести о рециклажи и
заштити животне средине код деце млађег узраста
13. Прикључење грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем природног гаса На
основу Упутства о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката јавне намене за гашење
котларница, ради прикључења грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања или на
дистрибутивни систем природног гаса и утврђивању услова за пренос средстава за ове намене, стручно
радно тело извршава бодовање и предложе Оријентациони плана гашења котларница на основу чека се
врши одабир котларница наком чега се реализују пројектне активности. Циљ пројекта је смањење емисије
штетних гасова у школама где борави велики број деце. У 2019. планирано је гашење котларница у четири
школе, од чега ће две бити прикључене на систем даљинског грејања, а две на дистрибутивни систем
природног гаса. Поред тога, у 2019. години предвиђена је израда техничке документације за
реконструкцију унутрашњих инсталација грејања у ЈКП Градска чистоћа, а сама реализација би била
спроведена у 2020. години.
14. Пројекат „Плаво-зелени коридори – Истраживање могућности ревитализације слива потока
Пречица и околних шумских површина“ Истраживање могућности ревитализације слива потока
Пречица и умрежавање поменутог слива са постојећим шумским и воденим површинама имају за циљ
заустављања даље деградације просторних и екосистемских функција и усклађивање политике заштите
природних вредности са комплексним развојем града у целини. Реализацијом ових пројеката добија се
основ за издвајање, заштиту и уређење и функционално повезивање „плаво-зелених коридора“ слива
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потока Пречица. Овај пројекат даје могућност формирања просторних целина којима ће се остварити нове
спортско рекреативне функције као што су нове алтернативне зоне, шеталишта, бициклистичке и трим
стаза и игралишта, а ублажиће се ефекат топлотног острва, обезбедиће се очување биодиверзитета кроз
могућност обнављања аутохтоне флоре и фауне. На тај начин очуваће се природни локалитети у визуелном
и психолошком смислу.
15. Пројекат „Типологија предела за потребе одрживог развоја Београда у складу са
принципима Европске конвенције о пределима“ Негативна трансформација урбаног предела Београда се
манифестује у свим елементима његове структуре и функционисања. Занемарују се еколошки, друштвени и
естетски квалитети урбане средине што за последицу има еколошку деградацију простора и значајну
промену градског амбијента и идентитета простора. Реализацијом овог пројекта Град добија:
 Информациону основу о типовима карактера предела, о степену њихове осетљивости (еколошке и
визуелне) према променама у простору и о циљном квалитету за репрезентативне типове предела.
 Информациону основу за израду Регионалног просторног плана АП Београда.
 Успостављање механизама за посматрање трансформације предела.
 Услове и мере за заштиту и унапређење карактера предела у просторним и урбанистичким
плановима.
16. Пројекат „Примена адаптивних мера у прилагођавању шумских екосистема климатским
променама на подручју града Београда“ Акционим планом адаптације на климатске промене са
проценом рањивости дефинисана је изузетна осетљивост шумских екосистема на временске прилике
изазване климатским променама. Приказана је изузетно висока осетљивост и рањивост шума на ове
екстремне временске прилике, док је способност адаптације ниска. У том смислу потребно је извршити
даље сагледавање утицаја шума на климатске промене и обратно. Активности на овом Пројекту ће се
односити на примену адаптивних мера у прилагођавању шумских екоситема на климатске промене,
засновано на анализи тренутног стања шума, утицаја климатских промена на стање шума, анализи измена
начина планирања и газдовања шумама и др.
17. Пројекат „Ревитализација језера на локалитету Трешња постављањем Система плутајућих
острва“ Овај пројекат ће имати позитиван еколошки утицај, јер ће се захваљујући систему плутајућих
острва вршити пречишћавање великих количина отпадних вода на основу природних процеса. Поред
основне функције, уклањања полутаната, биљке у Систему плутајућих острва, имају и друге функције, које
су значајне на местима ревитализације и рестаутације загађених вода. Слично као и у природним
акватичним екосистемима, вегетација формира станиште за различите животињске врсте (птице, инсекти,
гмизавци, рибе и др.). У оваквим пределима, естетска вредност вегетације у систему плутајућих острва
представља допуну свеукупном амбијенту.
18. Међународни пројекат даљинска енергија у градовима (DES), у сарадњи града Београда и
програма уједињених нација за животну средину (UNEP). Током 2016. г. градоначелник Београда и
Програм UN за животну средину (UNEP) су потписали документ о приступању Града Београда пројекту
Даљинска енергија у градовима (DES), који је део иницијативе УН - Одржива енергија за све (Sustainable
Energy for all - SE4ALL) чији циљеви су дуплирање удела обновљивих извора и енергетске ефикасности на
глобалном нивоу.
Циљ пројекта DES је проширење улагања у еколошки повољније системе даљинске енергије у
градовима. Пројекат треба до краја 2019. г. да донесе План приоритетних инвестиција у даљинском грејању
Београда, Акциони план за развој даљинског грејања, уз израду 2 студије изводљивости за употребу
обновљивих извора енергије у систему даљинског грејања у Београду и за повезивање мрежа даљинског
грејања ради повећања ефикасности и сигурности снабдевања топлотном енергијом. Београд има веома
повољне могућности за употребу соларне и геотермалне енергије, биомасе и енергије отпада. Пројекат
повезивања мрежа је важан развојни пројекат, јер би се њиме омогућило коришћење топлотне енергије из
ТЕНТ-а за грејање веће територије града, уз растерећење постојећих извора у београдским топланама, а
тиме и унапређење квалитета ваздуха.
19. Међународни пројекти GCAP/SECAP (Акциони план зеленог града/Акциони план за одрживу
енергију и климу) се реализују у оквиру сарадње Града Београда и ЕБРД банке. Њихов циљ је израда два
стратешка документа до краја 2019. године, који треба да предвиде велики број мера за унапређење
квалитета животне средине у Београду, као и смањење емисије угљен-диоксида за 40% до 2030. године.
20. Међународни пројекат УРБФОРДАН се наставља у циљу управљања и коришћења урбаних шума
као природног наслеђа у градовима дунавског региона“.
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21. „КЛЕВЕР СИТИ“ – ПАМЕТНИ ГРАД - Пројекат Clever cities - Co-designing Locally tailored
Ecological solutions for Value added, socially inclusive Regeneration in Cities, који се финансира из програма
Европске комисије Horizon 2020 „Smart and Sustainable Cities – Nature-Based Solutions”
22. Oстали програми и пројeкти управљања заштитом и унапређењем животне средине чине
активности за које није дефинитивно извршен избор, односно утврђен обим или начин израде и
реализације, као ни листа приоритета, али за које ће се вршити припремне активности (истраживање
тржишта, прикупљање релевантних информација, формирање тимова и писање предлога пројектних
задатака).

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор за управљање заштитом животне средине у 2019. години ће обављати управне, аналитичке
и друге стручне послове који се односе на: поверене послове спровођења поступака утврђивања услова и
мера заштите животне средине за потребе планирања и уређења простора и изградњу објеката, процену
утицаја планова, програма и пројеката на животну средину, издавање интегрисаних дозвола за рад
постројења и обављања активности, издавања дозвола за управљање отпадом, дозвола за обављање
делатности промета нарочито опасних хемикалија и за коришћење нарочито опасних хемикалија, дозвола
за рад стационарних извора загађивања ваздуха и одобрења прекорачења прописаних граничних вредности
емисије из постројења за сагоревање уз коришћење алтернативног горива, као и послове праћења
доношења и примене закона и других прописа у области заштите животне средине (ваздуха, воде,
земљишта, управљања отпадом, хемикалијама, заштите од буке, нејонизујућих зрачења, процене утицаја на
животну средину, интегрисаног спречавања и контроле загађивања, заштите од удеса), заштите природе,
просторног планирања и изградње и др. То су:
1. Послови утврђивања мера и услова заштите животне средине и процене утицаја планова и
програма на животну средину који се извршавају израдом и доношењем управних и других аката у
поступку:
 утврђивања услова и мера заштите животне средине за потребе планирања и уређења простора и
изградњу објеката;
 утврђивања услова и мера заштите животне средине у поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем;
 давања мишљења за потребе израде микролокацијског вредновања локације;
 давања мишљења на планска докумената у поступку раног јавног увида у план;
 давања мишљења на нацрте планских докумената у поступку јавног увида у исте;
 учешћа у раду Комисије за планове Скупштине града Београда и остваривања сарадње са
субјектима релевантним за припрему планова;
 давања мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја плана/програма на животну средину;
 давања мишљења на предлоге решења о приступању или неприступању стратешкој процени утицаја
плана/програма на животну средину;
 давања мишљења на извештај о стратешкој процени утицаја плана/програма на животну средину;
 оцене и давања сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја плана/програма на животну
средину.
2. Послови процене утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину у
области индустрије, енергетике, саобраћаја и телекомуникација, пољопривреде, управљања отпадом
и комуналних делатности извршавају се израдом и доношењем управних и других аката у поступку:
 одлучивања о потреби процене утицаја;
 одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја;
 оцене и давања сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину;
 обезбеђења доступности података и учешћа јавности, организације јавног увида и јавне расправе;
 вођења Јавне књиге о спроведеним поступцима процене утицаја.
3. Послови издавања дозвола извршавају се израдом и доношењем управних и других аката у
поступку:
 издавања интегрисаних дозвола за рад постојећих и нових постројења и обављање активности;
 издавања дозвола за управљање отпадом и издавања решења о изузећу од обавезе прибављања
дозволе за управљање отпадом;
 давања мишљења о захтеву за издавање дозволе за третман отпада, о којем решава надлежно
министарство за послове заштите животне средине;
257







издавања дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија и дозвола за
коришћење нарочито опасних хемикалија;
издавања дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха, као и одобрења прекорачења
прописаних граничних вредности емисије из постројења за сагоревање уз коришћење алтернативног
горива;
обезбеђења обавештавања и учешћа јавности и заинтересованих органа и организација у доношењу
одлука;
вођења регистара издатих дозвола, решења о изузећу и других аката;
вођења евиденција о промени локације, односно почетку и завршетку рада мобилног постројења на
локацији на подручју града Београда, вођења евиденција кретања опасног отпада на подручју града
Београда.

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ НАБАВКИ
Сектор за правне и економске послове и послове набавки у 2019. години ће обављати
нормативно-правне, управне, студијско-аналитичке, финансијско-рачуноводствене и друге стручне
послове.
Правни послови односе се на: праћење и примену прописа у области заштите животне средине,
управљања природним вредностима, заштити и развоју јавних и заштићених природних добара и јавних
зелених површина, управљања отпадом, мониторингом, буџетског система, финансирања заштите животне
средине и других прописа; припрему иницијатива за израду предлога за измену прописа, примедаба на
нацрте закона и других прописа; пружање стручне помоћи у припреми управних аката који се доносе за
потребе процене утицаја планова, програма и пројеката на животну средину и издавања интегрисане
дозволе за рад постројења и обављање активности, као и издавања дозвола за управљање отпадом,
управљање хемикалијама, дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха и др; израду решења и
предлога аката у области радних односа; израду анализа, извештаја и информација и одговора о питањима
или пословима из делокруга рада Секретаријата.
Послови набавки односе се на: израду плана потреба; израду плана набавки; израду аката о
покретању и спровођењу поступака јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки добара, услуга и
извођења радова; израду аката у поступцима набавки на које се закон не примењује; вођење евиденција о
јавним набавкама и набавкама на које се закон не примењује; израду уговора; израду извештаја о јавним
набавкама и набавкама на које се закон не примењује; примену прописа у области јавних набавки добара,
услуга и радова; примену прописа у области буџетског система, финансирања заштите животне средине;
припрему иницијатива за израду предлога за измену прописа, примедаба на нацрте закона и других прописа
из области набавки; израду анализа, извештаја и информација и одговора о питањима или пословима из
делокруга одељења и сектора; сарадњу са надлежним органима државне управе, организационим
јединицама и службама Градске и општинске управе, стручним институцијама, предузећима и другим
субјектима заштите животне средине.
Економски послови односе се на: праћење и примену закона и других прописа којима се уређују
буџетски систем, финансирање локалне самоуправе, економски инструменти у области финансирања
заштите животне средине, односно учествовање у припремању аката којим се утврђује накнада за заштиту
и унапређивање животне средине; припрему, израду и извршење буџета града Београда, односно годишњег
финансијског плана обезбеђења и расподеле средстава у оквиру буџетских апропријација и буџетског
фонда; учествовање у изради програма коришћења средстава буџетског фонда и других аката из делокруга
одељења, израду извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда; израду и праћење финансијске
реализације уговора; врши попис обавеза и потраживања и усклађивање са књиговодственом евиденцијом,
попис хартија од вредности и писмених исправа; учествовање у пословима јавних набавки; израду анализа,
извештаја и одговора о питањима или пословима из делокруга одељења и сектора; сарадњу са надлежним
органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске и општинске управе, стручним
институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне средине.

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
1. Реализација уговора јавно-приватног партнерства града Београда за пружање услуга
третмана и одлагања комуналног отпада. Секретаријат, као наручилац, први у Србији је спровео
поступак конкурентног дијалога, који је започет 21. августа 2015. године, када је објављен позив за
подношење пријава за прву фазу конкурентног дијалога, након чега је са кандидатима којима је призната
квалификација, вођен дијалог до препознавања одговарајућег техничког решења. Позив за подношење
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коначних понуда објављен је 26.05.2017. г. а отварање понуда одржано је 13.07.2017. године. Уговор број
V-01-401.1-41/17 закључен је са изабраним понуђачем 29.09.2017. године, након доношења Решења
Скупштине града Београда о давању сагласности на коначни нацрт уговора број 501-540/2017-С од
26.09.2017. Јавна набавка је у потпуности реализована и то у складу са Законом о јавно-приватном
партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/11, 5/16 и 104/16), Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Законом о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, број 88/11 и 104/16), Законом о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и
14/2016). Закључењем уговора о ЈПП испуњени су и циљеви постављени Локалним планом управљања
отпадом града Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда“, број 28/11), којим је предвиђено
унапређење система управљања отпадом, односно санација постојеће комуналне депоније у Винчи,
изградња нове депоније, као и изградња постројења за третман и производњу енергије из отпада, што је
предмет уговора о ЈПП. Уговор је закључен на период од 25 година и реализација уговора је у току, а
сходно одредбама уговора, Секретаријат је у обавези да активно учествује у свим фазама реализације
уговора, почев од прибављања дозвола, решавања имовинско-правних питања, финансијских питања, преко
изградње постројења, и пружања услуге третмана и одлагања комуналног отпада.
 Израда техничке документације за изградњу транспортног система за пренос топлотне
енергије од постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије - ПДР
санитарне депоније Винча (Сл. лист града Београда бр. 17/15 и 86/18), као и ПДР за изградњу
топловодне мреже од санитарне депоније у Винчи до топлана Коњарник и Миријево који је у
поступку усвајања, дефинисали су изградњу транспортног система за пренос топлотне енергије од
постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у Винчи до топлане
Коњарник. Изградња транспортног система је обавеза града Београда према Уговору о ЈПП за
санитарну депонију Винча. Правни основ је Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“,
број 36/2009, 88/2010 и 14/16), Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09,
81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда“, број
28/11), Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/11).
2. Израда Локалног плана управљања отпадом града Београда 2021.-2030. – изворни послови.
Законом о управљању отпадом, прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси локални
план управљања отпадом којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији у складу са
Националном стратегијом. Локални план се доноси за период од 10 година, а поново се разматра сваких пет
година и по потреби ревидира и доноси за наредних 10 година. Уговор о Јавно приватном партнерству у
пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада на депонији Винча са страним партнером,
потребно је дефинисати у оквиру Локалног плана, посебно изградњу одређених постројења за третман
отпада. Правни основ је Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и
14/16), Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник“ РС бр. 36/09) и Закон о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/16).
3. Прикупљање и обрада података, руковођење и координација послова на изради,
организацији и спровођењу Локалног плана управљања отпадом и појединачних програма, планова
и пројеката у области управљања отпадом – изворни послови
 Израда Плана детаљне регулације за изградњу надземних водова 110 KV ради прикључења
постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу. Пројектом јавно-приватног партнерства,
за избор стратешког партнера за пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада, између
осталог, предвиђена је изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из
отпада у оквиру локације која је планирана за проширење постојеће депоније у Винчи. Скупштина
Града Београда на седници одржаној 25.09.2018. године, донела је „Одлуку о изради плана детаљне
регулације за изградњу водова 110 kV ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи
на мрежу, градске општине Палилула, Звездара и Гроцка“ („Службени лист града Београда“, бр.
88/18). За израду плана надлежан је ЈУП „Урбанистички завод Београда“, са којим је Секретаријат
закључио уговор број V-01-401.1-61/18 од 12.10.2018. године, чија је реализација у току. Правни
основ је Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка,
64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), Закон о управљању
отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Локални план управљања отпадом града
Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда“, број 28/11).
 Израда Плана детаљне регулације за изградњу вода 35 KV од ТС 35/10 KV Винча до подручја
санитарне депоније Винча ГО Гроцка. Пројектом јавно-приватног партнерства (ЈПП), за избор
стратешког партнера за пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада, предвиђена је
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изградња постројења за производњу енергије из отпада. У циљу функционисања постројења у
складу са капацитетима предвиђеним уговором неопходно је изградити надземни вод 35 кV од ТС
35/10 кV „Винча“ до подручја санитарне депоније Винча, ГО Гроцка. Циљ израде Плана детаљне
регулације је стварање планских могућности за израду техничке документације и реализације
електроенергетског вода 35кV, односно обезбеђивање капацитета инфраструктуре за планирану
изградњу и унапређење услова заштита животне средине. Скупштина Града Београда на седници
одржаној 25.09.2018. године, донела је „Одлуку о изради плана детаљне регулације за изградњу
вода 35 KV од ТС 35/10 KV Винча до подручја санитарне депоније Винча, ГО Гроцка“ („Службени
лист града Београда“, бр. 88/18). За израду плана надлежан је ЈУП „Урбанистички завод Београда“,
са којим је Секретаријат закључио уговор број V-01-401.1-63/18 од 01.11.2018. године, чија је
реализација у току. Правни основ је Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
72/09, 81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и
83/18), Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Локални
план управљања отпадом града Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда“, број 28/11).
Израда Плана детаљне регилације центра за управљање комуналним отпадом – трансфер
станице у Младеновцу. Град Београд је дана 29.09.2017. године, закључио уговор о ЈавноПриватном Партнерству у пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада (ЈПП), чија је
реализација у току. Релизацијом уговора, отпад и са територије ГО Младеновац и ГО Сопот, биће
делимично разврставан и вршиће се претовар на локацији у Младеновцу. Локалним планом
предвиђена је изградња трансфер станице у Младеновцу обзиром да се изградњом исте, смањују
трошкови транспорта отпада. Решењем Градоначелника града Београда број 501-4180/16-Г од
17.06.2016. године, за чију реализацију је задужен Секретаријат за заштиту животне средине,
одређене су локације центара за сакупљање отпада – рециклажних центара и трансфер станица на
територији града Београда, за које је потребно урадити техничку документацију. Покренут је
поступак за израду Плана детаљне регулације локације поред пута Младеновац-Дубона, на којој је
предвиђена изградња и опремање центра за управљање комуналним отпадом- трансфер станице у
Младеновцу. Посао израде Плана детаљне регулације биће поверен Јавно урбанистичком предузећу
„Урбанистички завод Београда“ које има искључиво право обављања претежне делатности
урбанистичког и просторног планирања градова, насеља и простора за потребе града Београда.
Правни основ је Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), Закон о
управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Локални план управљања
отпадом града Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда“, број 28/11).

4. Израда пројектно техничке документације за изградњу и опремање трансфер станице на
територији ГО Младеновац - Град Београд је дана 29.09.2017. године, закључио уговор о ЈавноПриватном Партнерству у пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада (ЈПП), чија је
реализација у току. Релизацијом уговора, отпад и са територије ГО Младеновац и ГО Сопот, биће
делимично разврставан и вршиће се претовар на локацији у Младеновцу. Локалним планом предвиђена је
изградња трансфер станице у Младеновцу обзиром да се изградњом исте, смањују трошкове транспорта
отпада. Решењем Градоначелника града Београда број 501-4180/16-Г од 17.06.2016. године, за чију
реализацију је задужен Секретаријат за заштиту животне средине, одређене су локације центара за
сакупљање отпада – рециклажних центара и трансфер станица на територији града Београда, за које је
потребно урадити техничку документацију. Правни основ је Закон о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,
145/14 и 83/18), Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Локални
план управљања отпадом града Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда“, број 28/11).
5. Предузимање мера којима се обезбеђује, промовише и унапређује поновно искоришћење
отпада и обезбеђивање да се отпад не меша са другим врстама отпада или другим материјалима са
различитим својствима, финансирањем јавних набавки ради куповине опреме и механизације изворни послови
 Набавка подземних контејнера -Предвиђено је да унапређени систем управљања отпадом, између
осталог, обухвата постављање контејнера за систем одвојеног сакупљања комуналног отпада
(папир, пластика, метал, стакло, мешани комунални отпад), проширење обухвата сакупљање
комуналног отпада. У циљу тога Секретријат је са ЈКП „Градска чистћа“ закључио Уговор број V01-4011-97/16 од 20.12.2016. године и Анексе уговора. ЈКП „Градска чистоћа“ је спровела поступак
јавне набавке за куповину 202 подземна контејнера и изабрала најповољнијег понуђача, са којим је
закључило уговор 11.09.2018. године. Обзиром да ЈКП „Градска чистоћа“ врши послове сакупљања
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комуналног отпада, те да има искључиво право обављања комуналне делатности управљања
комуналним отпадом, сходно Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Градска чистоћа“ („Службени лист града Београда“, бр. 76/16 и 79/16). Реализација уговра је у
току. Правни основ је Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и
68/15), Закон о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закон о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16).
Набавка комбиноване мултифункционалне машине; Набавка камиона за пражњење
подземних контејнера за рециклабилни отпад; Набавка камиона за бочни утовар; Набавка
камиона за сакупљање рециклабилног отпада носивости до 12m3; Набавка рециклажних
звона за стакло; Набавка контејнера запремине 3,2m3; Набавка аброл контејнера; Набавка
пресе за балирање капацитета 100 тона; Набавка виљушкара до три тоне са хватаљкама за
бале; Набавка грајфера са сајлом за пражњење звона; Набавка возила за сакупљање
рециклабилног отпада; Набавка контејнера; – Послови планирања и организовања управљања
комуналним отпадом врше се у Секретаријату за заштиту животне средине. Јавно комунално
предузеће „Градска чистоћа”, чији је оснивач град Београд, између осталих, врши и послове
сакупљања комуналног, инертног и неопасног отпада. Предвиђено је да унапређени систем
управљања отпадом, између осталог, обухвата постављање контејнера за систем одвојеног
сакупљања комуналног отпада (папир, пластика, метал, стакло, мешани комунални отпад),
проширење обухвата сакупљање комуналног отпада, набавку возила за сакупљање разврстаног
отпада, као и друге механизације. Сходно Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Градска чистоћа“ („Службени лист града Београда“, бр. 76/16 и 79/16) ЈКП „Градска
чистоћа“ спроводи поступак јавне набавке а град Београд обезбеђује средства. Правни основ је
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Локални план
управљања отпадом града Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда“, број 28/11).

6. Спровођење локалног плана управљања отпадом односно организација, подстицање и развој
појединачних програма сакупљања отпада из домаћинства, селекције и сакупљања отпада ради
поновне употребе, рециклаже, искоришћења у енергетске или друге сврхе и предузимање мера
којима се обезбеђује, промовише и унапређује поновно искоришћење отпада и обезбеђивање да се
отпад не меша са другим врстама отпада или другим материјалима са различитим својствима изворни послови
 Израда Плана постављања подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду
2019-2029. године - На основу законом утврђених обавеза, град Београд као јединица локалне
самоуправе, организује управљање комуналним односно инертним и неопасним отпадом. Да би се
унапредио систем управљања отпадом и испуниле законске обавезе у погледу селекције и
рециклаже отпада, неопходно је предузимање мера на смањењу количина комуналног отпада и
повећању степена селекције отпада ради рециклаже. У циљу достизања одговарајућег степена
рецилаже, неопходно је плански вршити постављање подземних контејнера, у градским зонама где
такви услови постоје и истовремено створити услове за проширење обухвата сакупљања
рециклабилног отпада и у другим градским зонама. Јавном урбанистичком предузећу додељено је
искључиво право обављања претежне делатности урбанистичког и просторног планирања градова,
насеља и простора за потребе града Београда, те је Секретаријат дана 31.12.2018. године закључио
уговор са ЈУП „Урбанистички завод Београда“ за израду „Плана постављања подземних контејнера
за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019-2029. године“. Правни основ је Закон о управљању
отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закон о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020
(„Службени лист града Београда“, број 28/11).


7. Санација одлагалишта отпада на територији града Београда – изворни послови
Планирано је да се у складу са Локалним планом управљања отпадом града Београда 2011-2020.
(„Службени лист града Београда“, број 28/11) и Законом о управљању отпадом („Службени гласник
РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) континуирано предузимају мере на уклањању тзв. дивљих депонија
односно санацији одлагалишта отпада на територији града Београда. Број дивљих депонија из
године у годину расте, и поред чињенице да се оне редовно уклањају. Поред ружне слике коју
стварају, увек је присутна опасност пре свега, по здравље људи, затим за животну средину обзиром
да нужно долази до загађења земље, воде и ваздуха. Стога се спроводе акције на санацији ових
„дивљих“ одлагалишта отпада која стихијски настају на неуређеним и другим површинама.
Планирана санација ових одлагалишта, као континуирани процес, у сарадњи са ЈКП „Градска
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чистоћа“, која има искључиво право обављања комуналне делатности управљања комуналним
отпадом, сходно Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска
чистоћа“ („Службени лист града Београда“, бр. 57/16 и 79/17), треба да доведе до трајног решења
проблема. Правни основ је Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
14/16), Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020 („Службени лист града
Београда“, број 28/11).
8. Учешће у изградњи, опремању и организацији рециклажних центара – изворни послови.
Опремање два рециклажна центра на територији града – Опремање рециклажних центара чија је
намена прикупљање и разврставање рециклабилног и посебних токова отпада, на територији града
Београда, треба да буде реализована у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“, која има искључиво право
обављања комуналне делатности управљања комуналним отпадом, сходно Одлуци о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ („Службени лист града Београда“, бр. 57/16, 79/17). У
2019. години планирано је да се опреме два рециклажна центра. Правни основ је Закон о управљању
отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Локални план управљања отпадом града
Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда“, број 28/11)
9. Активности на припреми санације и ремедијације постојећих и изградње нових депонија –
изворни и поверени послови
 Санација одлагалишта отпада и превенција настанка нових депонија на територији града
Београда у сарадњи са ресорним министарством – реализаија у току. Министарство задужено за
послове животне средине, Фонд за заштиту животне средине и Град Београд закључили су
10.05.2011. године уговор о суфинансирању извођења радова на санацији одлагалишта отпада и
превенцију настанка нових депонија на територији града Београда, којим су обезбеђена средства
намењена за санацију одлагалишта отпада, односно за уклањање дивљих депонија и превенције
настанка нових депонија на територији града Београда. Анекс I Уговора о суфинансирању извођења
радова на санацији одлагалишта отпада и превенцију настанка нових депонија на територији града
Београда, закључен је 30.11.2011. године, Анекс II истог уговора је закључен 20.06.2018. године и
Анекс III уговора је закључен 21.12.2018. године. Правни основ је Закон о управљању отпадом
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16). Од укупног износа, 20.000.000,00 динара
намењено је за санацију одлагалишта отпада на територији града Београда која је реализована
током 2018. године. Преосталих 15.000.000,00 динара намењени су за набавку контејнера у циљу
превенције настанка дивљих депонија, чију ће јавну набавку спровести ЈКП „Градска чистоћа“ у
току 2019. године.
 Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и
стабилизацију дела депоније у Винчи - Имајући у виду чињеницу да је припремљен пројекат за
грађевинску дозволу, по коме се изводе радови на санацији клизишта депоније и стабилизације дела
депоније у Винчи, неопходно је извршити техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу за
санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније у Винчи, по законом утврђеној
процедури. Правни основ је Закон о планирању и изградњи („Службенигласник РС“ број 72/09,
81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14 и 83/18).




10. Израда извештаја о извршењу уговора у делу који се односи на Сектор
Израда тромесечних Извештаја о извршењу уговора о свим поступцима јавних набавки на које се
закон не примењује и свим закљученим уговорима у складу са прописима, у делу који се односи на
Сектор, достављање тромесечних извештаја о извршењу уговора, у делу који се односи на Сектор,
Сектору за правне и економске послове и послове набавки.
11. Израда предлога плана набавки Сектора, израда измена предлога плана набавки Сектора
Израда документационе подлоге за Предлог потреба Сектора за управљање отпадом текстуално и
табеларно за које се поступци спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и оних за
које се уговори закључују без примене Закона о јавним набавкама; након измена и Израда предлога
плана и измена плана набавки Сектора.

12. Израда аката у поступцима набавки на које се Закон не примењује
 На основу захтева и предлога правних лица, прикупљених података, провером материјалних
прописа, анализом и обрадом прикупљених података, врши се правна обрада, односно израда текста
предлога закључака са комплетном пратећом документацијом која је утврђена за ову врсту
поступка.
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13. Израда извештаја о раду Сектора и Планова рада Сектора
 Припрема и израда полугодишњих и годишњих Извештаја о раду Сектора; припрема и израда
годишњег Плана рада Сектора
14. Израда информација, анализа и одговора о питањима, захтевима, сугестијама и предлозима
или пословима из утврђеног делокруга рада
 На основу примљених захтева, питања, сугестија и предлога органа Града, невладиних
организација, физичких лица, као и јавних и приватних предузећа, о пословима из области
утврђеног делокруга рада, врши се обилазак терена, остварује међуресорна сарадња и израда аката,
одговори на питања, захтеве, сугестије и предлоге; учешће у раду радних група, конференција,
стручних скупова, организованих од међународних институција EBRD, EIB, IFC, ресорног
Министарства и Скупштине Републике Србије као и студијске посете у сарадњи са домаћим и
страним институцијама. – Изворни послови
Прописи на основу којих је установљена надлежност за поступање, односно вршење наведених
послова:
 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон,
72/09, 43/11 - одлука УС и 14/16);
 Закон о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон);
 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, број 36/09 и 95/2018 – др. закон);
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/2018);
 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 101/16 – др. закон);
 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15);
 Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, број 88/11, 15/16 и
104/16)
 Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18)
ДЈП: Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда“,
број 28/11) http: //www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1462700-lokalni-plan-upravljanja-otpadom-grada-beograda2011-2020/
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-01 Број 031-1/19 од 15. јануара 2019. године

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за заштиту животне
средине
Др Ивана Вилотијевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД
01.01.–31.12.2018. ГОДИНЕ
I ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ - Прилог бр. 1-органограм

Секретаријат обавља послове који су му законским и другим прописима стављени у делокруг, а
односе се на послове инспекцијског надзора у комуналној области, области превоза у друмском саобраћају,
одржавања и заштите улицa и путева, дела трговине и туризма, заштите животне средине, заштите вода,
изградње објеката и просторног планирања и урбанизма на територији града Београда.
Послове инспекцијског надзора из изворне надлежности Града Београда обављају комунална,
инспекција друмског саобраћаја и инспекција за путеве, које врше и део поверених послова, док поверене
послове инспекцијског надзора обављају инспекција за заштиту животне средине, грађевинска,
урбанистичка, водна и туристичка инспекција.
Секретаријат одлучује по жалбама изјављеним на одлуке комуналних инспекција градских општина и
обавља поверене послове другостепеног управног органа у поступку по жалбама и ванредним правним
средствима против аката општинских органа управе надлежних за грађевинске послове.
У Секретаријату за инспекцијске послове систематизовано је 422 радних места, попуњено је 231, а по
основу уговора о привремено повременим пословима, ангажовано је 6 запослених.
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Образовна структура
запослени

ангажовани по уговору

укупно

231

6

ВСС

217

1

ВШС

4

ССС

10

5

У овиру Секретаријата, изворне послове инспекцијског надзора обављају комунална, инспекција за
путеве и инспекција друмског саобраћаја, а део послова које обављјау су поверени.
Поверене послове инспекцијског надзора обаљају грађевинска, урбанистичка, туристичка, водна и
инспекција за заштиту животне средине.
Број инспектора
Инспектори

Број инспектора

Бр. запослених на пословима подршке

Комунални

68

1

За путеве

12

1

Друмског саобраћаја

10

Туристички
За заштиту животне средине
Водни
Грађевински
Урбанистички
Укупно

7

1

23
3
43
3
169

3

Послове инспекцијског надзора обављало је укупно 169 инспектора (10 комуналних инспектора ради
и на спровођењу административног извршења решења инспектора Секретаријата - осим решења
грађевинске инспекције), 6 запослених извршава послове везано за административно извршење решења
грађевинских инспектора.
Нормативне, управно-надзорне и управно правне и аналитичке послове обавља 27 дипломираних
правника.
Економско-финансијске послове и послове спровођења набавки обавља 3 извршилаца, док стручно
техничке и административне послове за Комисију за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности града Београда и послове везане за односе са јавношћу, обавља 3 извршилаца.
Административно - канцеларијске послове обавља 5 запослених, а послове везане за поступање са
одузетим предметима и праћење трошкова извршења, обављају 5 извршилаца.
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Прилог бр. 2- Запослени по секторима у 2017. и 2018. г.
2017
Ред.
бр.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2018

Организ. jeдиница Попуњено ВСС ВШС ССС
Заменик
начелника секретар
Подсекретар
Адм.-технички
секретар
Сектор за
комунални
инспекцијски
надзор
Сектор за
саобраћајни
инспекцијски
надзор
Сектор за
инспекцијски
надзор над
трговином и
туризмом
Сектор за заштиту
животне средине и
водни
инспекцијски
надзор
Сектор за
грађевински и
урбанистички
инспекцијски
надзор
Сектор за дежурни
инспекцијски
надзор и хитне
интервенције
Сектор за извршни
поступак и
инспекцијски
надзор
Сектор за
нормативне и
управно надзорне послове

1

1

1

1

Заменик начелника секретар

1

1

13.

14.

Подсекретар
Адм.-технички
секретар

Попуњено ВСС
1

1

1

1

ВШС

1

29

Сектор за комунални
инспекцијски надзор

29

29

24

24

Сектор за
саобраћајни
инспекцијски надзор

23

23

26

Сектор за
инспекцијски надзор
над трговином и
туризмом

25

25

26

Сектор за заштиту
животне средине и
водни инспекцијски
надзор

26

26

29

26

1

Сектор за
грађевински и
урбанистички
инспекцијски надзор

55

51

1

18

16

2

Сектор за дежурни
инспекцијски надзор
и хитне интервенције

20

19

1

13

12

1

Сектор за извршни
поступак и
инспекцијски надзор

16

14

1

21

15

6

Сектор за нормативне
и управно - надзорне
послове

12

12

Сектор за правне,
аналитичке и
административне
послове

8

3

Сектор за
другостепени
управни поступак из
грађевинске области

8

8

3

2

26

26

8

8

3

2

2

1

267

ССС

1

29

12.
Сектор за
другостепени
управни поступак
из грађевинске
области и области
грађевинске
инспекције
Одељење за
финансије и јавне
набавке

Организ. jeдиница

3

1

5

1

2017
Ред.
бр.

2018

Организ. jeдиница Попуњено ВСС ВШС ССС

Сектор за
координацију
15. инспекцијског
надзора и односе
са јавношћу
УКУПНО

3

3

203

189

Организ. jeдиница

Попуњено ВСС

Сектор за
координацију
инспекцијског
надзора и односе са
јавношћу
4

10

3

3

231

217

ВШС

ССС

4

10

Систематизовано је 422 радна места, попуњено је 231.
2017 - (8 уговораца: 5 ВСС, 1 ВШС и 2 ССС)
2018 – (6 уговорца: 1 ВСС и 5 ССС)
Инспекције Секретаријата користе 13 службених аутомобила, већина запослених поседује рачунар.
Заокружена је израда информационог система у складу са одредбама Закона о инспекцијском
надзору, обезбеђен је приступ програму писарнице, веб сервисима порталу е-управе на коме су постаљене 2
електронске услуге Секретаријата, као и апликацији „Београдски позивни центар“.

II ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
Прилог бр. 3-Пословни процеси у Секретаријату за инспекцијске послове

I - СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - Шифра 02
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комунални инспекцијски надзор
1. Инспекцијски надзор
Одељење надзора комуналних инспекција градских општина
Одсек надзора комуналних инспекција градских општина
1. Инспекцијски надзор

II - СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДОР- Шифра 06
Одељење за превоз у друмском саобраћају
1. Инспекцијски надзор
Одељење за улице и путеве
1. Инспекцијски надзор

III - СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ТРГОВИНОМ И ТУРИЗМОМ - Шифра
13
Одељење за инспекцијски надзор над трговином
Одсек надзора легалне трговине
Одсек надзора нелегалне трговине
1. Инспекцијски надзор
Одељење за туристичку инспекцију
Одсек за туристичку инспекцију
1. Инспекцијски надзор
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IV - СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВОДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
- Шифра 5
Одељење за заштиту од буке у животној средини, нејонизујућег зрачења и контролу хемикалија;
1. Инспекцијски надзор
Одељење за контролу услова и мера заштите животне средине, заштиту ваздуха и контролу
квалитета отпадних вода;
1. Инспекцијски надзор
Одељење за заштиту природних добара и управљање отпадом
1. Инспекцијски надзор
Одељење за водну инспекцију
1. Инспекцијски надзор

V - СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР Шифра 14
Одељење за грађевинску инспекцију
Одсек инспекцијског надзора I
Одсек инспекцијског надзора II
1. Инспекцијски надзор
Одељење за урбанистичку инспекцију
1. Инспекцијски надзор (израда записника)
Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију
1. Израда нацрта аката у управном поступку: (управни акти-решења и закључци) и акта
2. Израда нацрта прекршајних пријава, пријава за привредне преступе и кривичних пријава
3. Поступак по пријему жалбе
4. Поступак по пријему тужбе
5. Нормативни послови
6. Поступак по поднесцима, пријавама, дописима итд.
7. Сарадња са Градским правобранилаштвом
8. Стручна обука инспектора
Одељење за извршење решењаграђевинских инспектора
1. Процес извршење грађевинских решења

VI - СЕКТОР ЗА ДЕЖУРНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ Шифра 11
Одељење за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције
Одсек за дежурни инспекцијски надзор
Одсек за хитне интервенције
1. Инспекцијски надзор за путеве
2. Инспекцијски надзор за комунално
3. Инспекцијски надзор за екологију
4. Инспекцијски надзор за грађевину
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VII - СЕКТОР ЗА ИЗВРШНИ ПОСТУПАК И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - Шифра 12
Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор
Одсек за поступање са одузетим предметима
1. Инспекцијски надзор
2. Контрола уплата прекршајних налога
3. Вођење евиденције одузетих и нађених предмета

VIII - СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ И УПРАВНО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ - Шифра 10
Одељење за нормативне и управно-надзорне послове
1. Израда нацрта другостепене одлука по жалби на одлуку комуналне инспекције градске општине
2. Израда нацрта одговора на тужбу поднету Управном суду против другостепене одлуке
Секретаријата донете по жалби на одлуку комуналне инспекције градске општине
3. Израда акта о прослеђивању жалбе изјављене против одлуке комуналне инспекције градске
општине а која је предата непосредно другостепеном органу
4. Израда нацрта захтева за достављање извештаја по жалби због ћутања администрације изјављеној
због недоношења одлуке од стране комуналне инспекције градске општине
5. Израда нацрта акта о прослеђивању пријаве надлежном органу и нацрта одговора по пријави
6. Нормативни послови – нацрт иницијативе за измену прописа
Одељење за управнo-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор
1. Израда нацрта аката у управном поступку за комунални и саобрачајни инспекцијски надзор
(решење и закључци)
2. Процес израде захтева за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредни преступ,
кривичне пријаве, пријаве Суду части
3. Разматрање жалбе изјављене на управна акта
4. Жалба на решење прекршајног суда
5. Одговор на тужбу за накнаду штете
6. Нормативни послови - нацрт иницијативе за измену прописа
7. Стручна обука инспектора
8. Израда нацрта акта о прослеђивању пријаве надлежном органу и нацрта одговора по пријави
Одељење за управнo-правне послове за заштиту животне средине и водну инспекцију
1. Израда нацрта аката у управном поступку за инспекцију заштите животне средине, водну и
санитарну инспекцију (решења и закључци)
2. Процес израде захтева за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредни преступ,
кривичне пријаве, пријаве Суду части
3. Поступак по пријему жалбе изјављене на управна акта
4. Жалба на решења прекршајног суда
5. Поступак по пријему тужбе
6. Нормативни послови
7. Стручна обука инспектора
8. Обрада пријава и других прописа
Одељење за управнo-правне послове за инспекцијски надзор над трговином и туризмом
1. Израда нацрта аката у управном поступку за инспекцију заштите животне средине, водну и
санитарну инспекцију (решења и закључци)
2. Процес израде захтева за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредни преступ,
кривичне пријаве, пријаве Суду части
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3. Поступак по пријему жалбе изјављене на управна акта
4. Жалба на решења прекршајног суда
5. Поступак по пријему тужбе
6. Нормативни послови
7. Стручна обука инспектора
8. Обрада пријава и других прописа
Одељење за правне и административне послове
1. Израда нацтра одговора на захтев за приступ информацији од јавног значаја
2. Административно-канцеларијски послови
3. Израда нацрта налога за прерасподелу радног времена
4. Израда нацрта решења о годишњем одмору и нацрта решења о плаћеном одсуству са рада

VIII - СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЗ ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНЕ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ - Шифра 17
Одељeње за другостепени управни поступак из грађевинске и стамбене области
1. Израда другостепених одлука по жалбама на одлуке грађевинских и стамбених одељења и
грађевинске инспекције градских општина
2. Израда решења по основу службеног надзора
3. Израда решења по предлозима за понављање поступка
4. Израда решења по основу оглашавања ништавим решења
5. Израда решења по пресудама Управног суда Републике Србије
6. Израда одговора на тужбе поднете Управном суду Републике Србије са седиштем у Београду
7. Израда одговора на поднеске грађана и др.
8. Административно-канцеларијски послови
Одељeње за другостепени управни поступак из области грађевинске инспекције
1. Израда другостепених одлука по жалбама на одлуке грађевинских и стамбених одељења и
грађевинске инспекције градских општина
2. Израда решења по основу службеног надзора
3. Израда решења по предлозима за понављање поступка
4. Израда решења по основу оглашавања ништавим решења
5. Израда решења по пресудама Управног суда Републике Србије
6. Израда одговора на тужбе поднете Управном суду Републике Србије са седиштем у Београду
7. Израда одговора на поднеске грађана и др.
8. Административно-канцеларијски послови

IX - СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ОДНОСЕ СА
ЈАВНОШЋУ- Шифра 01
Одељење за координацију инспекцијског надзора и односе са јавношћу
1. Планирање и координација активности Сектора у Секретаријату и координација са градским
општинама
2. Поступање по притужбама на рад инспекције
3. Креирање и администрација програма „Евиденције инспекцијског надзора“
4. Коришћење веб сервиса и креирање услуга на веб сервисима који су доступни Секретаријату, и по
потреби њихово администрирање
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5. Стручни, технички и административни послови који се односе на рад Комисије за координацију
инспекциојсог надзора над пословима из изворне надлежности града Београда
6. Израда информација за медије и одговора по представкама грађана, нарочито на представке из
области надзора више инспекција у оквиру Секретаријата
XI - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Шифра 01
Финансије
1. Припрема Финансијског плана (ФП) Секретаријата за инспекцијске послове
2. Припрема Предлога програма, пројеката и активности за вишегодишње финансирање
Секретаријата за инспекцијске послове
3. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава
4. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава принудне наплате
5. Припрема тромесечног плана прихода и примања и извршења финансијског плана Секретаријата за
инспекцијске послове
6. Припрема и измена месечних квота Секретаријата за инспекцијске послове
7. Измене ФП Секретаријата за инспекцијске послове обезбеђењем средстава из текуће буџетске
резерве (ТБР)
8. Измене ФП Секретаријата за инспекцијске послове -промене апропријација
9. Повећање ФП Секретаријата за инспекцијске послове за износ остварене донацијеили наменског
трансфера
10. Припрема финансијског извештаја Секретаријата за инспекцијске послове
11. Пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО) Секретаријата за инспекцијске
послове
12. Припрема дописа за повлачење транше домаћег и иностраног зајма/кредита Секретаријата за
инспекцијске послове
Јавне набавке
1. Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се Закон о
јавним набавкама (ЗЈН) не примењује
2. Спровођење поступка јавне набавке
3. Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама (ЗЈН) не примењује
4. Извршење уговора о јавним набавкама
5. Израда тромесечних извештаја о набавкама
6. Вођење евиденција о набавкама
7. Израда аката у поступцима набавки на које се закон не примењује
У секретаријату је заведено 37906 предмета и то: 31217„жутих“ (од тога 386 предмета на извршењу,
30831 предмета инспекцијског надзора-од овог броја), 66 „црвених“, 1394 „плавих“ и 5224 „белих“
предмета од тога 162 предмета извршења решења грађевинске инспекције.
У тренутку саачињавања извештаја архивирано је 25664 предмета, односно 67,71%.
Евидентирани су приходи на име новчаних казни по прекршајним налозима у износу од 3.660.050,00
динара, а по основу новчаних казни изречених у управном поступку, наплаћено је 844,212,46 динара.
По одлукама Прекршајног суда, по захтевима инспектора овог Секретаријата, на уплатни рачун Града
уплаћено је 985.203,02 динара.
По основу продаје одузетих такси возила и регресирања трошкова из ранијих година, остварен је
приход у износу од 2.737.655,80 динара. По свим основима, у Секретаријату је укупно наплаћено
8.269.395,28 динара.
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1. ОБИМ ПОСЛА И РЕАЛИЗАЦИЈА
Прилог бр. 4 Бројчани подаци у унутрашњим целинама Секретаријата које обављају инспекцијски
надзор, по захтевима из члана 44. Закона о инспекцијском надзору
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Планови инспекцијског надзора Секретаријата за инспекцијске послове, за 2018. г., који су објављени
на сајту Комисије за координацију инспекцијског надзора на адреси
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https: //portal.beograd.gov.rs/komisija/Planovi.html, са мањим оступањима у роковима и учесталостима
контрола су остварени.
Током 2018. године, у свим областима инспекцијског надзора, извршен је 5381 редовни инспекцијски
надзор и 18899 ванредних инспекцијских надзора.
Донетo је 6993 корективних мера, од тога 859 налога кроз записник, 5576 решења и 558 закључака о
уклањању очигледно напуштене робе.

2. ЗАКОНИТОСТ УПРАВНИХ АКАТА ДОНЕТИХ У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
На првостепене одлуке Секретаријата, изјављено је 109 жалби. Од овог броја, првостепени орган је
усвојио 5 жалби, док је 4 одбацио. Другостепени органи су од 100 прослеђених жалби одбили 41, 2 су
одбацили, 5 жалби је усвојено, а 51 другостепени поступак је још увек у току.

3. ПОСТУПАЊЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ
ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА, ПРИЈАВАМА ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП И КРИВИЧНИМ
ПРИЈАВАМА СЕКРЕТАРИЈАТА И ПОДАЦИ О ИЗДАТИМ ПРЕКРШАЈНИМ НАЛОЗИМА
У Секретаријату за инспекцијске послове у извештајном периоду поднет је 681 захтев за покретање
прекршајног поступка, 17 захтева за покретање поступка пред судом части Привредне коморе Београда, 72
кривичне пријаве и 10 пријава за приредни преступ. Прекршајни суд је одлучио по 27 захтева, изречене су
2 опомене, 8 прекида поступка, у 2 случаја је лице ослобођено од одговорности, 3 возила су трајно одузета,
а у 11 случајева је одређена новчана казна (укупан износ новчаних казни 475.000 динара).
Правосудни органи поступали су по 32 кривичне пријаве.
У Секретаријату је издатo 847 прекршајних налога. Од укупног броја издатих прекршајних налога,
плаћено је 477, 15 је делимично плаћено, док 360 није плаћено. Покренут је поступак принудне наплате
пред прекршајним судом за делимично плаћене и неплаћене налоге, те се у наредном периоду очекује да
део ових налога буде плаћен.

4. КОНТРОЛА НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА
Секретаријат за инспекцијске послове је свакодневно вршио инспекцијски надзор над радом
нерегистрованих субјеката.
Током вршења инспекцијских надзора, утврђено је 592 нерегистрованих субјеката, према којима су
предузете следеће мере: налагање уписа у основни регистар- 48, налагање уписа у посебни регистар– 11,
налагање прибављања јавне сагласности – 113, забрана обаваљања делатности или вршења активности – 51,
заплена робе, или других предмета – 157, налагање отклањања других незаконитости – 4; поднето је 117
захтева за покретање прекршајног постпка, издат је 181 прекршајни налоа, а поступање према 36
нерегистрованих субјеката је уступљено надлежном органу.

5. СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Сходно овлашћењима из члана 15. и члана 20. Одлуке о комуналној инспекцији („Сл. лист града
Београда”, бр. 18/92, 19/92 - испр., 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005 и 29/2014, 19/17) ),
Секретаријат за инспекцијске послове решава по жалбама изјављеним на решења комуналних инспектора
градске општине, комунална инспекција града комуналној инспекцији градске општине издаје инструкције
за извршавање послова за које су законом и другим прописима овлашћени и за примењивање закона и
других прописа, тражи извештаје, податке и обавештења о извршавању закона и других прописа,
непосредно остварује надзор над њиховим радом и врши друга овлашћења у складу са овом одлуком.
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Прилог бр. 5- Годишњи извештај о раду комуналних инспекције ГО за 2018. г
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Исход поступка (текстуално
образложење- прилог)
Стручна усавршавања
Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Мере у вези ажурности података у информационом систему

3

1

2

Стање у области извршавања поверених послова

по захтевима
17

Исходи поступања

по
прекршајним
налозима

у току
окончан
осуђујућа пресуда
ослобађајућа
пресуда
захтев одбачен
поступак
обустављен
застарелост
смрт физичког лица,
престанак постојања
правног лица
плаћен
покренут поступак
принудне наплате

278

107

107

0

73

56

17

10

9

1

2
0
0

0
0
0

2
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
Извештај
Извештај ЈЛС- Извештај ЈЛСЈЛСтекстуално
текстуално
текстуално
образложење образложење
образложење
6765
6765
0
1394
1394
0
92
88
4
218

216

2

213

213

0

390

378

12

624

581

43

0

0

0

325

235

90

421

368

53

Прилог бр. 5- Годишњи извештај о раду комуналних инспекције ГО за 2018. г (наставак)
ред.
број
1

1и2

3

4

5

7

8

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ

ЗВЕЗДАРА

2
укупно број посета
на захтев странке
без захтева странке
број издатих
препорука
СЛУЖБЕНЕ
Превентивно деловање САВЕТОДАВ број поступања по
препорукама
НЕ ПОСЕТЕ
број покренутих
инспекцијских
надзора због
непоступања по
препорукама
критичан ризик
број
висок розик
контролних
Ниво усклађености
листи по
средњи ризик
пословања
којима је
низак ризик
утврђен:
незнатан ризик
број контрола извршења
број субјеката код којих је откривена
неправилност
број субјеката који су отклонили
неправилност
решења
број управних
налога кроз
мера
Број откривених и
записник
отклоњених
број захтева за
неправилности
покретање прекр.
поступка
број прекршајних
број казнених
налога
мера
укупан износ казни
по издатим
прекршајним
налозима
Број утврђених нерегистрованих
субјеката
Број утврђених нерегистрованих
Нерегистровани
субјеката који су се уписали у
субјекти
прописани регистар
Број утврђених нерегистрованих
субјеката који су престали са радом
Број редовних инспекцијских
надзора
Број ванредних инспекцијских
надзора
Остварење (месечно)
плана контрола
Број допунских инспекцијских
надзора
Број редовних инспекцијских
надзора који нису извршени
Ниво координације са Број прослеђених дописа другим
другим инспекцијама
инспекцијама и МУП
279

3
4926
1965
2961

ВОЖДОВАЦ ЧУКАРИЦА
4
0
0
0

5
2505
498
950

1984

177

655

1922

0

121

62

48

158

0
16
130
102
211
1078

87
170
818
63
2
2

65
38
231
124
73
747

1078

2

747

644

1062

619

1078

2

747

644

1062

619

37

0

16

0

753

97

0

12520000

2030000

474

1102

500

3

0

1

0

0

0

641

240

632

1842

1164

631

0

0

65

0

2

0

348

57

299

ред.
број
1

9
10

11

12

13
14
15

16

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ

ЗВЕЗДАРА

2
Број контрола са другим инспекцијам
(којим-текстуални прилог)
Материјални, технички и кадровски ресурси
Придржавање рокова прописаних за поступање
Број примљених жалби
Број другостепених поступака којима
Законитост управних
је поништено првостепено решење
аката у 2018. години
Број покренутих управних спорова
Број изгубљених управних спорова
Број примљених притужби
Притужбе на рад
Број извршених контрола рада
инспектора у 2018.
инспектора (унутрашња контрола)
Години
Исход поступка (текстуално
образложење- прилог)
Стручна усавршавања
Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Мере у вези ажурности података у информационом систему

3

Стање у области извршавања поверених послова

по захтевима
17

Исходи поступања

по
прекршајним
налозима

у току
окончан
осуђујућа пресуда
ослобађајућа
пресуда
захтев одбачен
поступак
обустављен
застарелост
смрт физичког лица,
престанак постојања
правног лица
плаћен
покренут поступак
принудне наплате

280

ВОЖДОВАЦ ЧУКАРИЦА
4

5

47

0

0

12

8

8

4

1

1

4
0
0

1
0
0

1
0
1

0

0

0

0

0

0

Извештај ЈЛС- Извештај ЈЛСтекстуално
текстуално
образложење образложење

Извештај
ЈЛСтекстуално
образложење
1
0
1

1778
818
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

274

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прилог бр. 5- Годишњи извештај о раду комуналних инспекције ГО за 2018. г (наставак)
ред.
број
1

1и2

3

4

5

7

8

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ

ПАЛИЛУЛА

2

6

укупно број посета
на захтев странке
без захтева странке
број издатих
препорука
СЛУЖБЕНЕ
Превентивно деловање САВЕТОДАВ број поступања по
препорукама
НЕ ПОСЕТЕ
број покренутих
инспекцијских
надзора због
непоступања по
препорукама
критичан ризик
број
висок розик
контролних
Ниво усклађености
листи по
средњи ризик
пословања
којима је
низак ризик
утврђен:
незнатан ризик
број контрола извршења
број субјеката код којих је откривена
неправилност
број субјеката који су отклонили
неправилност
решења
број управних
налога кроз
мера
Број откривених и
записник
отклоњених
број захтева за
неправилности
покретање прекр.
поступка
број прекршајних
број казнених
налога
мера
укупан износ казни
по издатим
прекршајним
налозима
Број утврђених нерегистрованих
субјеката
Број утврђених нерегистрованих
Нерегистровани
субјеката који су се уписали у
субјекти
прописани регистар
Број утврђених нерегистрованих
субјеката који су престали са радом
Број редовних инспекцијских
надзора
Број ванредних инспекцијских
надзора
Остварење (месечно)
плана контрола
Број допунских инспекцијских
надзора
Број редовних инспекцијских
надзора који нису извршени
Ниво координације са Број прослеђених дописа другим
другим инспекцијама
инспекцијама и МУП
281

690
309
173

НОВИ
БЕОГРАД
7
669
0
4

ЗЕМУН
8
5
82
143

121

521

0

5

312

0

15

0

0

10
4
15
12
27
1852

275
472
762
141
0
478

0
0
0
0
0
445

1599

530

392

402

160

218

1852

478

445

1599

530

392

12

1

1

79

479

31

1636330

9145000

715000

147

727

1155

36

657

0

0

5

1

188

1822

142

2245

2610

1953

9

42

0

2

0

12

270

239

418

ред.
број
1

9
10

11

12

13
14
15

16

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ

ПАЛИЛУЛА

2
Број контрола са другим инспекцијам
(којим-текстуални прилог)
Материјални, технички и кадровски ресурси
Придржавање рокова прописаних за поступање
Број примљених жалби
Број другостепених поступака којима
Законитост управних
је поништено првостепено решење
аката у 2018. години
Број покренутих управних спорова
Број изгубљених управних спорова
Број примљених притужби
Притужбе на рад
Број извршених контрола рада
инспектора у 2018.
инспектора (унутрашња контрола)
години
Исход поступка (текстуално
образложење- прилог)
Стручна усавршавања
Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Мере у вези ажурности података у информационом систему

6

Стање у области извршавања поверених послова

у току
окончан
осуђујућа пресуда
ослобађајућа
пресуда
по захтевима
17

Исходи поступања

по
прекршајним
налозима

НОВИ
БЕОГРАД
7

ЗЕМУН
8

0

2

68

15

32

5

8

2

0

2
0
1

2
1
4

0
0
0

0

0

0

0

0

0

Извештај
Извештај ЈЛС- Извештај ЈЛСЈЛСтекстуално
текстуално
текстуално
образложење образложење
образложење
0
0
0
0
4
0
1
12
10

0

1

4

захтев одбачен

0

6

3

поступак
обустављен

0

13

28

застарелост

8

0

1

смрт физичког лица,
престанак постојања
правног лица

0

0

0

плаћен

17

182

54

покренут поступак
принудне наплате

0

263

1

282

Прилог бр. 5- Годишњи извештај о раду комуналних инспекције ГО за 2018. г (наставак)
ред.
Број
1

1и2

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ
2

СЛУЖБЕНЕ
Превентивно деловање САВЕТОДАВ
НЕ ПОСЕТЕ

укупно број посета
на захтев странке
без захтева странке
број издатих
препорука
број поступања по
препорукама
број покренутих
инспекцијских
надзора због
непоступања по
препорукама
критичан ризик

3

Ниво усклађености
пословања

број
контролних
листи по
којима је
утврђен:

висок розик
средњи ризик
низак ризик
незнатан ризик

4

5

7

Број откривених и
отклоњених
неправилности

Нерегистровани
субјекти

Остварење (месечно)
плана контрола

број контрола извршења
број субјеката код којих је откривена
неправилност
број субјеката који су отклонили
неправилност
решења
број управних
налога кроз
мера
записник
број захтева за
покретање прекр.
поступка
број прекршајних
број казнених
налога
мера
укупан износ казни
по издатим
прекршајним
налозима
Број утврђених нерегистрованих
субјеката
Број утврђених нерегистрованих
субјеката који су се уписали у
прописани регистар
Број утврђених нерегистрованих
субјеката који су престали са радом
Број редовних инспекцијских
надзора
Број ванредних инспекцијских
надзора
Број допунских инспекцијских
надзора
Број редовних инспекцијских
надзора који нису извршени
283

САВСКИ
ВЕНАЦ
9
0
28
21

РАКОВИЦА

ЛАЗАРЕВАЦ

10

11
6
6
3

0
0
0

0

7

0

0

7

0

0

0

0

466

1

28

3

10

133

26

35

66

8

46

0

24

46

0

191

384

160

349

462

546

94

361

292

387

418

257

512

169

82

0

0

0

1

11

128

100000

166000

850000

291

78

43

1

15

3

0

0

3

835

97

686

85

1613

30

4

0

0

42

0

0

ред.
Број
1
8
9
10

11

12

13
14
15
16

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ
2
Број прослеђених дописа другим
Ниво координације са инспекцијама и МУП
другим инспекцијама
Број контрола са другим инспекцијам
(којим-текстуални прилог)
Материјални, технички и кадровски ресурси
Придржавање рокова прописаних за поступање
Број примљених жалби
Број другостепених поступака којима
Законитост управних
је поништено првостепено решење
аката у 2018. години
Број покренутих управних спорова
Број изгубљених управних спорова
Број примљених притужби
Притужбе на рад
Број извршених контрола рада
инспектора у 2018.
инспектора (унутрашња контрола)
години
Исход поступка (текстуално
образложење- прилог)
Стручна усавршавања
Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Мере у вези ажурности података у информационом систему
Стање у области извршавања поверених послова

по захтевима
17

Исходи поступања

по
прекршајним
налозима

у току
окончан
осуђујућа пресуда
ослобађајућа
пресуда
захтев одбачен
поступак
обустављен
застарелост
смрт физичког лица,
престанак постојања
правног лица
плаћен
покренут поступак
принудне наплате

284

САВСКИ
ВЕНАЦ
9

РАКОВИЦА

ЛАЗАРЕВАЦ

10

11

24

527

115

0

0

0

3

29

0

8

1

0

0
0
0

2
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

Извештај
Извештај
Извештај ЈЛСЈЛСЈЛСтекстуално
текстуално
текстуално
образложење
образложење
образложење
0
3246
0
0
1419
0
0
0
0
0

0

0

0

54

0

0

693

0

0

0

0

0

0

0

0

50003

0

0

5

0

Прилог бр. 5- Годишњи извештај о раду комуналних инспекције ГО за 2018. г (наставак)
ред.
Број
1

1и2

3

4

5

7

8

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ

МЛАДЕНОВАЦ

2

12

укупно број посета
на захтев странке
без захтева странке
број издатих
препорука
СЛУЖБЕНЕ
Превентивно деловање САВЕТОДАВ број поступања по
препорукама
НЕ ПОСЕТЕ
број покренутих
инспекцијских
надзора због
непоступања по
препорукама
критичан ризик
број
висок розик
контролних
Ниво усклађености
листи по
средњи ризик
пословања
којима је
низак ризик
утврђен:
незнатан ризик
број контрола извршења
број субјеката код којих је откривена
неправилност
број субјеката који су отклонили
неправилност
решења
број управних
налога кроз
мера
Број откривених и
записник
отклоњених
број захтева за
неправилности
покретање прекр.
поступка
број прекршајних
број казнених
налога
мера
укупан износ казни
по издатим
прекршајним
налозима
Број утврђених нерегистрованих
субјеката
Број утврђених нерегистрованих
Нерегистровани
субјеката који су се уписали у
субјекти
прописани регистар
Број утврђених нерегистрованих
субјеката који су престали са радом
Број редовних инспекцијских
надзора
Број ванредних инспекцијских
надзора
Остварење (месечно)
плана контрола
Број допунских инспекцијских
надзора
Број редовних инспекцијских
надзора који нису извршени
Ниво координације са Број прослеђених дописа другим
другим инспекцијама
инспекцијама и МУП
285

БАРАЈЕВО

СОПОТ

207
98
110

13
267
34
55

14
198
27
180

189

88

169

187

88

168

1

0

0

20
1
4
0
27
20

58
59
57
61
4
58

4
0
392
0
132
4

1

59

0

4

57

392

383

136

127

260

100

202

1

0

0

5

0

451

0

0

3215000

383

136

127

260

100

202

1

0

0

53

0

366

999

194

420

2

0

1

2

0

0

16

0

43

ред.
Број
1

9
10

11

12

13
14
15

16

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ

МЛАДЕНОВАЦ

БАРАЈЕВО

СОПОТ

2
Број контрола са другим инспекцијам
(којим-текстуални прилог)
Материјални, технички и кадровски ресурси
Придржавање рокова прописаних за поступање
Број примљених жалби
Број другостепених поступака којима
Законитост управних
је поништено првостепено решење
аката у 2018. години
Број покренутих управних спорова
Број изгубљених управних спорова
Број примљених притужби
Притужбе на рад
Број извршених контрола рада
инспектора у 2018.
инспектора (унутрашња контрола)
Години
Исход поступка (текстуално
образложење- прилог)
Стручна усавршавања
Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Мере у вези ажурности података у информационом систему

12

13

14

Стање у области извршавања поверених послова

по захтевима
17

Исходи поступања

по
прекршајним
налозима

у току
окончан
осуђујућа пресуда
ослобађајућа
пресуда
захтев одбачен
поступак
обустављен
застарелост
смрт физичког лица,
престанак постојања
правног лица
плаћен
покренут поступак
принудне наплате
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3

0

0

5

2

2

3
0
0

2
0
0

1
0
0

0

0

1

0

0

0

Извештај ЈЛСтекстуално
образложење
1191
827
0

Извештај
Извештај
ЈЛСЈЛСтекстуално
текстуално
образлообразложење
жење
0
0
0
1
0
1

0

0

1

4

0

0

102

0

2

0

0

0

25

0

0

4

0

365

3

0

115

Прилог бр. 5- Годишњи извештај о раду комуналних инспекције ГО за 2018. г (наставак)
ред.
Број
1

1и2

3

4

5

7

8

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ

ГРОЦКА

2
укупно број посета
на захтев странке
без захтева странке
број издатих
препорука
СЛУЖБЕНЕ
Превентивно деловање САВЕТОДАВ број поступања по
препорукама
НЕ ПОСЕТЕ
број покренутих
инспекцијских
надзора због
непоступања по
препорукама
критичан ризик
број
висок розик
контролних
Ниво усклађености
листи по
средњи ризик
пословања
којима је
низак ризик
утврђен:
незнатан ризик
број контрола извршења
број субјеката код којих је откривена
неправилност
број субјеката који су отклонили
неправилност
решења
број управних
налога кроз
мера
Број откривених и
записник
отклоњених
број захтева за
неправилности
покретање прекр.
поступка
број прекршајних
број казнених
налога
мера
укупан износ казни
по издатим
прекршајним
налозима
Број утврђених нерегистрованих
субјеката
Број утврђених нерегистрованих
Нерегистровани
субјеката који су се уписали у
субјекти
прописани регистар
Број утврђених нерегистрованих
субјеката који су престали са радом
Број редовних инспекцијских
надзора
Број ванредних инспекцијских
надзора
Остварење (месечно)
плана контрола
Број допунских инспекцијских
надзора
Број редовних инспекцијских
надзора који нису извршени
Ниво координације са Број прослеђених дописа другим
другим инспекцијама
инспекцијама и МУП
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СУРЧИН

ОБРЕНОВАЦ

15
953
0
954

16
738
36
702

17
3234
0
0

0

697

0

0

399

0

0

298

0

21
32
11
1
0
21

0
31
60
47
96
0

0
0
0
0
0
0

32

31

0

11

60

0

850

395

920

139

55

0

0

25

0

114

121

1286

4248000

770000

10290000

24

275

0

0

64

0

22

0

0

317

0

1579

1509

0

532

0

0

0

3

0

0

248

107

617

ред.
Број
1

9
10

11

12

13
14
15

16

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ

ГРОЦКА

СУРЧИН

ОБРЕНОВАЦ

2
Број контрола са другим инспекцијам
(којим-текстуални прилог)
Материјални, технички и кадровски ресурси
Придржавање рокова прописаних за поступање
Број примљених жалби
Број другостепених поступака којима
Законитост управних
је поништено првостепено решење
аката у 2018. години
Број покренутих управних спорова
Број изгубљених управних спорова
Број примљених притужби
Притужбе на рад
Број извршених контрола рада
инспектора у 2018.
инспектора (унутрашња контрола)
години
Исход поступка (текстуално
образложење- прилог)
Стручна усавршавања
Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Мере у вези ажурности података у информационом систему

15

16

17

Стање у области извршавања поверених послова

по захтевима
17

Исходи поступања

по
прекршајним
налозима

у току
окончан
осуђујућа пресуда
ослобађајућа
пресуда
захтев одбачен
поступак
обустављен
застарелост
смрт физичког лица,
престанак постојања
правног лица
плаћен
покренут поступак
принудне наплате

0

10

0

8

0

9

0

0

0

0
0
0

0
0
2

0
0
0

0

0

0

2

0

0

Извештај
Извештај ЈЛСЈЛСтекстуално
текстуално
образложење
образложење
18
0
1
0
7
0

Извештај ЈЛСтекстуално
образложење
0
0
0

2

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

92

1452

36

0

0

У поступку по жалбама изјављеним на одлуке комуналних инспекција градских општина, 3 жалби је
враћено првостепеном органу, 4 жалби је одбачено и донето је 172 решења по жалбама (132 жалбе су
одбијене, поништено је 18 одлука првостепеног органа, 1 одлука је поништена и прослеђена надлежном
органу, 21 одлука је поништена и враћена на поновни поступак).

6. ПРЕВЕНТИВНЕ КОНТРОЛЕ, ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ, ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ И
САВЕТОДАВНЕ ПОДРШКЕ
Превентивно деловање инспекција обезбеђено је кроз објављивање важећих прописа, планова
инспекцијског надзора и контролних листа, обавештавање јавности о променама прописа и правима и
обавезама за надзиране субјекте који из њих произлазе; обавештавање јавности о сазнањима инспекције о
постојању озбиљног ризика по живот или здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или
биљни или животињски свет, пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту.
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Листа прописа над чијом применом надзор врше инспекције у оквиру Секретаријата за инспекцијске
послове објављена је на сајту града Београда и на сату Комисије за координацију инспекцијског надзора
над пословима из изворне надлежности града Београда. На сајту Комисије објављене су и контролне листе
које су инспектори обавезни да користе приликом вршења редовног инспекцијског надзора.
Током 2018. г. извршено је 659 превентивних контрола и 283 саветодавних посета (комунална
инспекција-148 превентивних контрола из области квалитета, обима, доступности и континуитета пружања
комуналних услуга и одржавања комуналих објеката, који су предати јавним комуналним предузећима чији
је оснивач Град; 130 саветодавних посета власницима плутајућих објеката који су постављени у зони која
планом није предвиђена за постављање плутајућег објекта, односно у зони друге намене, због чега су
инспектори уручивали Обавештења са прелазним и завршним одредбама нове Одлуке о постављању
плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда, ради упознавања са обавезама које
проистичу из нове одлуке; инспекција за заштиту животне средине-извршене су 72 службене саветодавне
посете чиме је превентивно деловано код управљача заштићених подручја и код произвођача неопасног и
инертног отпада).

7. МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ РАДИ УЈЕДНАЧАВАЊА ПРАКСЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Одредбама Закона о инспекцијском надзору, прописана је обавеза инспекција да приликом обављања
редовног инспекцијског надзора, примењује контролне листе, чиме је осим предвидљивости инспекцијског
надзора, обезбеђена и уједначена пракса инспекцијског назора. Различита пракса инспекцијског надзора
уочена је приликом вршења ванредних инспекцијских надзора, где коришћење контролних листа није
обавезно. Појачана сарадња, размена података и информација између инспекција, ради уједначавања праксе
инспекцијског надзора, су приоритетни задаци овог Секретаријата.
Планом комуналне инспекције Секретаријата предвиђени су редовни састанци са комуналним
инспекцијама градских општина, што ће допринети уједначавању праксе градске и општинских
комуналних инспекција.
Приликом промене прописа, организовани су састанци на нивоу инспекција, где су заузимани
заједнички ставови о поступању у конкретним ситуацијама. Организована су два састанка са
представницима комуналних инспекција 17 градских општина, са циљем уједначене примене Закона
становању и одржавању стамбених зграда у делу надлежности комуналне инспекције који се односи на
избор управника стамбене зграде.

8. КООРДИНАЦИЈА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА СА ИНСПЕКЦИЈСКИМ НАДЗОРОМ
КОГА ВРШЕ ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Секретаријат за инспекцијске послове обавља изворне и поверене послове инспекцијског надзора.
Сходно одредбама Закона о инспекцијском надзору, Секретаријат је дао мишљење на планове
инспекцијског надзора комуналних инспекција градских општина. Инспекције Секретаријата, које обаљају
поверене послове, планове инспекцијског надзора за 2018. г. су доставиле надлежним министарствима ради
усаглашавања и добијања мишљења, што претходи усвајању плана.
Секретаријат за инспекцијске послове организује редовне састанке ради планирања и организовања
акција које захтевају учешће више инспекција, сарадњу са Комуналном полицијом и Министарством
унутрашњих послова. Остварена је редовна сарадња са комуналним инспекцијама градских општина,
тржишном, републичком инспекцијом за заштиту животне средине, републичком туристичком и
инспекцијом, ради контроле комуналног реда и вршења надзора над радом нерегистрованих субјеката.
Инспекцијски надзор грађевинских инспектора кординисан је са комуналном, саобраћајном и
инспекцијом заштите животне средине Градске управе Града Београда и Инспекторатом за рад
Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања.

9. ПРИТУЖБЕ НА РАД ИНСПЕКЦИЈЕ
У 2018. г. примљена је 30 притужби на рад инспекције - 3 на рад комуналне, 1 на рад инспекције за
путеве, 21 на рад инспекције за друмски саобраћај, 1 на рад инспекције за заштиту животне средине, 2 на
рад водне инспекције и 2 на рад грађевинске инспекције. Од стране руководиоца размотене су 22 притужбе,
након чега су о исходу поступка обавештени подносици. Све обрађене притужбе су одбијене, а на
обавештења о притужбама уложен је 1 приговор Комисији за координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности града Београда. Комисија је одбила приговор као неоснован.
Одлучивање по 8 поднетих притужби је у току.
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Примљен је 1 приговор Комисији на одлуку по притужби на рад инспекције градске општине Савски
венац. Поступак је у току.

10. ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗМЕНЕ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА
Секретаријат је сачинио: предлог за измене и допуне Закона о главном граду; иницијативу за измену
Закона о водама, Закона о заштити од буке у животној средини и Закона о заштити од нејонизујућег
зрачења; примедбе и сугестије на нацрт Закона о измени и допуни Закона о инспекцијском надзору;
примедбе и сугестија на радни текст измена и допуна Закона о превозу путника у друмском саобраћају и
размарање иницијативе такси превозника за измену закона; примедбе и сугестије на нацрт Закона о
изменама и допунама Закона о планирању и изградњи; иницијативе за измене и допуне Одлуке о Градској
управи града Београда; иницијативе за измену и допуну Одлуке о комуналном реду, у вези са проблемом
одржавања површина у јавној својини града Београда; примедбе на нацрт Одлуке о кућном реду; примедбе
на нацрт Одлуке о депоновању и сепарацији речних агрегата; примедбе на нацрт Одлуке о превозу путника
у локалној линијској пловидби на територији града Београда; сугестије на нацрт Одлуке о постављању
станица за бицикле; примедбе и сугестије на радни текст нацрта Одлуке о забрани коришћења пластичних
кеса; примедбе и сугестије на Правилник о поступању са привремено одузетим возилима; дате су сугестије
радној групи за израду Правилника о безбедности дечијих игралишта; иницаране су измене одлука које се
односе на: испоруку топлотне енергије, одржавање зелених и рекреационих површина, постављање и
уклањање пловила; указано је на неусаглашеност прописа који се односе на „Погребну делатност“ која је
Законом о комуналним делатностима дефинисана као комунална делатност, независна од управљања
гробљима и сахрањивања.

11. ОБУКЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ИНСПЕКТОРА
У складу са Посебним програмом стручног усавршавања, у организацији СКГО-а, организоване су
обуке инспектора у вези примене Закона о инспекцијском надзору. Ову обуку похађало је 182 запослених у
Секретаријату.
Инспектори за заштиту животне средине похађали су следеће обуке у организацији Министарства за
заштиту животне средине: у вези са контролом емисије испарљивих органских једињења, 10 инспектора; у
вези са Планом смањења потрошње хлорофлуороугљоводоника, спровођењем прописа који се односе на
индустријске расхладне инсталације и радом инспектора на терену, 2 инспектора; обука из области заштите
природе -5 инспектора; -обука из области управљања отпадом -3 инспектора; обука из области заштите од
индустријских емисија -5 инспектора. У организацији Мреже инспектора Србије 2 инспектора за заштиту
животне средине су учествовала обуци „Законито и незаконито пословање и ефикасно извршење.
Грађевински нспектори су похађали семинаре и обуке из области Закона о озакоњењу и Закона о
планирању и изградњи.
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ПОКАЗАТЕЉИ ПО ИНСПЕКЦИЈАМА И УНУТРАШЊИМ
ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
А) КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА-изворни и послови поверени одредбама Закона о трговини
Сектор за комунални инспекцијски надзор, Сектор за дежурни инспекцијски надзор и хитне
инервениције, Сектор за извршни поступак и инспекцијски надзор, Одељење за инспекцијски надзор над
трговином Сектора за надзор над трговином и туризмом
Извршено је 620 превентивних инспекцијских надзора и 164 саветодавних посета, у области пружања
комуналних услуга и других области које су од значаја за остварење потребаи праава физичких и правних
лица. Приликом ових надзора је попуњено 600 контролних листи и том приликом су констатовани следећи
ризици: 291 незнатних, 65 ниских, 174 средњих, 32 високих и 38 критична ризика, односно у 244 случајева
спречен је настанак штетних последица.
Вршен је редован инспекцијски надзор из следећих области изворних послова: баште угоститељских
објеката-3, јавна паркиралишта-11, јавна расвета 26, комунални ред -2032 (базени-7, чистоћа површине око
зграде и ограде-24, графити-5, јавни часовници-40, продаја/обављање делатности на површини јавне
намене и површини у јавној употреби 245, нерегистрована и хаварисана возила-545, паркирање на јавној
зеленој површини-491, паркирање на другим површинама-85, подземни пешачки пролази-19, школе 233,
уклањање снега, леда и леденица-155, вртићи-159, здравствене установе-15), одржавање чистоће 22,
одвођењеи пречишћавање атмосферских и отпадних вода-174, контрола пијаца-31, плутајући објекти-29,
пречишћавање и дистрибуција воде-8, уређење паркова, зелених и рекреационих површина- 30, уређење и
одржавање гробља и сахрањивање-4.
Ванредни инспекцијски надзори из изворних послова вршени су у областима: јавна расвета-317,
одвођење и пречишћавање отпадних вода-614, плаћање комуналних услуга-49, пречишћавање и
дистрибуија воде-982, снабдевање топлотном енергијом-312, уређење и одржавање паркова, зелених и
рекреационих површина-934, уређење и одржавање гробаља и сахрањивање-16, постављање пловила-62,
надзор над радом комуналних инспекција градских општина-89, комунални ред-2439 (опрема за игру и
рекреацију-16, нерегистрована и хаварисана возила-1034, паркирање на јавној зеленој површини-405,
паркирање на другим површинама-201, спољни делови зграде-30, уклањање снега леда и леденица-20) идр.
Вршена је контрола комуналног реда на простору око ОТЦ-а на Новом Београду, на простору око
градских пијаца, у улицама Кнеза Михаила, Косовској, Првомајској, на простору око градских гробаља, у
време задушница, као и у време одржавања манифестација у организацији Града Београда (Београдска
зима, Литургија поводом Спасовдана, Београдски маратон, Беер фест...), за време одржавања утакмица на
стадионима и Арени.
Према подацима из електонске евиденције Секретаријата, контролне листе су коришћене приликом
вршења 4050 инспекцијских надзора, при чему су утврђени следећи ризици: незнатан -778, низак-742,
средњи-2400, висок 73 и критичан-57, односно 19,21% надзираних субјеката пословало у складу са
прописима.
Редовни инспекцијски надзори из послова поверених Законом о трговини вршени су из области:
контрола истицања радног времена и пословног имена-462, остала трговина на мало ван продајног објекта440, трговина личним нуђењем-2 и контрола нелегалне уличне продаје-718.
Поверени послови ванредног инспекцијског надзора вршени су из области контрола истицања радног
времена и пословног имена-26, остала трговина на мало ван продајног објекта-18 и контрола нелегалне
уличне продаје 78.
Контролне листе су коришћене приликом вршења 949 инспекцијских надзора, при чему су утврђени
следећи ризици: незнатан -690, низак-157, средњи-32, висок -35 и критичан-35, што значи да је 72,71%
надзираних субјеката пословало у складу са прописима.
План није реализован у делу који се односи на контролу јавних санитарних објеката и контролу
јавних чесми и фонтана. Разлог томе је изузетно велики број пријава грађана, мали број инспектора,
нарочито у планираном периоду као и недовољна техничка опремљеност- недостатак аутомобила.
Сектор за послове извршног поступка спровео је поступаке административног извршења преко
другог лица, ангажујући: „Мис-маг“ доо и ЈВП „Београд воде“.

291

Уклоњена је летња башта у улици Булевар Зорана Ђинђића, 22 плутајућа објекта, 74 стубића (запреке
за возила) тезга у улици Радована Симића Циге, неформално насеље, на депонији у Винчи.
Са јавних зелених површина преко ЈКП „Паркинг сервис“ уклоњено је 586, са јавних површина 69 и
329 хаварисаних и нерегистрованих возила.
Инспектори су присуствовали на спровођењу 16 судских извршења.
Одсек за поступање са одузетим предметима врши обраду прекршајних налога и врши пријем
предмата одузетих у инспекцијском надзору, саставља записник о врсти, количини и другим својствима
примљених и одузетих предмата, са пописом свих исправа које су предате. Врши сравњење евиденције о
одузетој роби у магацину, учествује и врши сравњење евиденција, ради пописа залиха робе као и
евиденцију о поступању са одузетим предметима (продаја, уступање и уништење). У магацин је унето
10.438 комада разне робе, дувана 10.450 грама. На депонији у Винчи уништено је 3.508 комада разне робе и
86.750 грама резаног дувана.
Б) СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР -изворни и поверени послови
Одељење за улице и путеве (и 1 инспектор за путеве који је распоређен у Сектору за дежурни
инспекцијски надзор и хитне интервенције)
Извршени су ванредни и редовни инспекцијски надзори из области заштите и одржавања: улица,
општинских и некатегорисаних путева на 17 градских општина на територији града Београда; контрола
заузећа у профилу саобраћајница у виду препрека, стубића, рампи; у зонама градилишта ради утврђивања
заузећа тротоара и коловоза око њих; вршен је надзор враћања раскопаних површина за потребе
прикључења објеката на комуналну инфраструктуру за које су инвеститори прибављали дозволе надлежног
органа; саобраћајне сигнализације у зонама 148 школа; вршен ванредни инспекцијски надзор саобраћајне
сигнализације и троуглова прегледности у зони пружних прелаза на територији града Београда (на основу
података ЈП „Путеви Београда“; надзор саобраћајница на траси „Београдског маратона“ и траси Београске
Литије; хитни надзори због провала, хитник кварова, раскопавања и заузећа улица; вршена је контрола
чишћења снега.
Контролне листе су коришћене приликом вршења 255 инспекцијских надзора, при чему су утврђени
следећи ризици: незнатан -69, низак-29, средњи-81, висок-70 и критичан-6, што значи да је 27,01%
надзираних субјеката пословало у складу са прописима.
Планиране активности су извршене.
Одељење за превоз у друмском саобраћају
Вршећи изворне послове, из области контроле јавног линијског превоза, инспектори друмског
саобраћаја су извршили 2322 инспекцијска надзора, 5 редовних и 2317 ванредних. Попуњено је 346
контролних листа при чему су утврђени следећи ризици: висок-2, средњи -2, низак 317, незнатан-25,
односно 7,22% надзираних субјеката је пословало у складу са прописма.
Вршећи поверене послове инспекцијског надзора инспектори су из области превоз у друмском
саобраћају извршили 37 инспекцијских надзора (8 редовних и 29 ванредних), а из области такси превоза
667 инспекцијских надзора (242 редовна и 425 ванредних). Попуњено је 300 контролних листа при чему су
утврђени следећи ризици: критичан-1, висок-43, средњи-42, низак-171 и незнатан 43, односно 14,33%
надзираних субјеката је пословало у складу са прописима.
Све планиране активности су извршене.
В) СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВОДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР поверени послови
Инспекција за заштиту животне средине (и 1 инспектор за заштиту животне средине који је
распоређен у Сектору за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције)
Поступано у предметима по областима: хемикалије- 9 (1 редовни и 8 ванредних инспекцијских
надзора); процена утицаја на животну средину- 106 (18 редовних и 88 ванредних инспекцијских надзора);
спречавање и контрола загађивања животне средине- 10 (2 редовна и 8 ванредних инспекцијских надзора);
управљање отпадом- 595 (251 редовни и 344 ванредни инспекцијски надзор); Заштита вода- 145 (78
редовних и 67 ванредних инспекцијских надзора); Заштита од буке у животној средини- 1320 (17 редовних
и 1303 ванредних инспекцијских надзора); Заштита од нејонизујућих зрачења- 156 (2 редовна и 152
ванредна инспекцијска надзора); Заштита природе- 31 (16 редовних и 22 ванредна инспекцијска надзора);
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Заштита ваздуха- 459 (69 редовних и 342 ванредних инспекцијских надзора); Заштита животне средине142 (2 редовна и 140 ванредних инспекцијских надзора).
Попуњене су 832 контролне листе, при чему су утврђени следећи ризици: незнатан -410, низак-224,
средњи-192, висок -6 и критичан-6, што значи да је 49,28% надзираних субјеката пословало у складу са
прописима.
По решењима Секретаријата за заштиту животне средине извршено је 8 надзора над манифестацијама
на отвореном простору (концерти на отвореном). Извршено је 30 извођења доказа мерењем буке у животној
средини и 19 узорковања отпадних вода као вид контроле привредних субјеката који испуштају
технолошке отпадне воде у реципијент или канализацију.
Током целе године вршена је контрола буке у угоститељским објектима у Цетињској, Скадарској и
Зетској улици са туристичком инспекцијом и комуналном полицијом.
Све планиране активности у 2018. години су извршене.
Водна инспекција
Редовни инспекцијски надзори вршени су у области воде- 42¸ а по подобластима: документација за
одбрану од поплава-1, експлоатација и депоновање речног наноса – 4, индустријска постројења- 10, канали
за одводњавање- 1, остало- 1, складишта за нафту и друге хазардне супстанце-7, водни објекти за заштиту
од поплава, ерозије и бујице- 5, водне дозволе-14, водни објекти за коришћење вода- 2, водозахвати- 2.
Ванредни инспекцијски надзори- 286, извршени су из следећих подобласти: експлоатација и
депоновање речног наноса – 7, индустријска постројења- 8, канали за одводњавање- 22, надзор над
изградњом и реконструкцијом објеката и другим радовима-7, остало- 85, радови на водном земљишту који
могу да утичу на стабилност вод. објекта-7, складишта за нафту и друге хазардне супстанце-2, водни
објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода- 1, водни објекти за заштиту од поплава,
ерозије и бујице- 103, водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода- 18, водне дозволе-5,
водни објекти за коришћење вода- 6, водозахвати- 4.
Попуњено је 87 контролних листа при чему су утврђени следећи ризици: незнатан-32, низак-42,
средњи-11, висок-2, односно 36,78% надзираних субјеката пословало је у складу са прописима.
Г) СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - поверени
послови
Одељење за грађевинску инспекцију
Надлежност градских грађевинских инспектора огледа се кроз надзор над изградњом објеката за које
грађевинску дозволу издаје град Београд у складу са одредбама чланова Закона о планирању и изградњи
(„Службени глсаник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10, - УС, 42/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 и 145/14), до новембра месеца 2018. године када је на ступио на снагу Закон о изменама и
допунама закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 83/2018) којим се граду Београду
поверава и вршење инспекцијског надзора над изградњом објеката, за које решење о грађевинској дозволи
издаје градска општина у саставу града Београда.
Редовним и ванредним инспекцијским надзорима, саветодавним посетама, праћењем стања
инспектори су извршили 1540 инспекцијских надзора, донето је 326 решења, 41 закључак. Преузето је 4878
активних предмета општинских грађевиских инспекција.
Поднето је 72 кривичне пријаве (правосудни органи поступали су по 32 кривичне пријаве), 6 захтева
за покретање прекршајног поступка и 9 пријава за привредне преступе.
Попуњено је 126 контролних листа, при чему су утврђени следећи ризици: незнатан -69, низак-40,
средњи-13, висок-2, критичан-2, односно 54,76% надзираних субјеката пословало у складу са прописима.
Поступање грађевинске инспекције у току 2018. год. је обављено у складу са Планом инспекцијског
надзора за 2018. год.
Одељење за урбанистичку инспекцију
Обављено је 38 редовних инспекциских надзора према годишњем плану, од којих 7 у редовној
контроли 20 у оквиру превентивног деловања и сачињена 1 препорука по којој је поступљено. Одављено је
7 саветодавних посете од којих 1 по захтеву странке и 6 по службеној дужности.
Коришћено је 39 контролних листа при чему су утврђени следећи ризици: незнатан 28, низак 10,
висок 1, односно 71,79% надзираних субјеката је пословало у складу са прописима.
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Извршен је и 21 ванредни инспекцијски надзор.
Извршено је 596 прегледа и увида у планску документацију како за одељење, тако и за потребе
других служби у оквиру Секретаријата и остале евиденције имаоца јавних овлашћења, прегледа
локацијских услова и прегледа идејног пројекта, и о томе су сачињене службене белешке.
У раду Комисије за категоризацију објеката, учествовао је 1 инспектор, чији се рад не може
приказати ка рад Одељења за урбанистичку инспекцију, већ се само евидентира кроз недељни извештај
инспектора.
Одељење за извршење грађевинских решења
Примљено је 330 предмета, 68 решења о уклањању и 131 решење о затварању градилишта, извршено
је 505 контролних обилазака градилишта, сачињено је 261 извештаја-записника са терена, обрађено је и
урађено 518 других дописа и аката. Примљено је и обрађено 25 дописа Јавног Правобранилаштва и
Секретаријата за финансије; 45 пријава. Примљено је и обрађено 97 општинских извештаја о рушењу и
захтева за доделу средстава. Затворено је 131 градилиште по решењу о затварању, вршена је редовна
контрола тих градилишта, са обновом посебне траке и знака „затворено градилиште“, по потреби.
Спроведена су 2 (два) извршења решења грађевинских инспектора, од тога једно принудним путем,
преко другог лица, једно је спровео сам извршеник (порушено укупно 3970m2, 799m3, шута 2496m3, план.
терена 1039m2, челика 679kg, рашчишћавање терена 140m2).
Вршено је издавање посебне траке и знакова за затварање градилишта градским општинама, издато је
7.500,00м траке и 290 знакова до ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 83/18). Градским општинама пренета су средства у износу од 15.000.000,00
динара, због Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи општинама је наложено да
врате неутрошена средства из ове и ранијих година, враћено је укупно 21.576.295,73 динара.
За извршења Града утрошено је 11.696.320,89 динара.
Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију
У Одељењу је примљено 620 предмета.
Урађено je 1056 управних и других акта и то: решења -326 и закључака -41; информација - 88;
дописa-475; прекршајне пријаве - 6; кривичне пријаве - 72; пријава за привредни преступ - 9; жалбе – 39,
одговора на жалбу – 39.
Д) СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ТРГОВИНОМ И ТУРИЗМОМ –поверени
послови
Одељење за туристичку инспекцију - поверени послови
Редовни инспекцијски надзори вршени су из области: Угоститељски објекти за смештај- типа хостел
20, боравишна такса 139, МТУ у домаћој радиности 53, МТУ у сеоском туристичком домаћинству 7, радно
време 77, док су ванредни надзори вршени из области: домаћа радиност 74, радно време 332, МТУ
угоститељских објеката у стамбеним зградама 23, ван стамбене зграде 4 и боравишна такса 14.
Попуњене су 332 контролне листе при чему су утврђени следећи ризици: критичан-8, висок-42,
средњи-43, низак 18, незнатан -221, односно са прописима је усклађено 66,57% надзираних субјеката).
Ђ) СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ И УПРАВНО - НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ
Обим посла и реализација
У извештајном периоду Сектор за нормативне и управно - надзорне послове је израдио 3086
првостепених управних аката, 368 другостепених управних аката, 351 захтев за покретање прекршајног
поступка, 71 одговор на тужбе Управном суду, 5 жалби на одлуке Прекршајног суда, 1 пријаву суду части,
1 предлог редовном суду, 942 актa из области радних односа, 106 одговора на захтеве за приступ
информацијама од јавног значаја и 1882 друга акта (дописи, информације и др.). Формиранo је укупно 1497
нових предмета и то: управних предмета – 413 (класификација 355.4) и вануправних предмета - 1084 и то: 6
(класификација 355.41); 148 (класификација 130); 591 (класификација 131); 91 (класификација 132); 6
(класификација 163); 127 (класификација 031); 106 (класификација 031.1); 9 (класификација 07).
У Сектору за нормативне и управно - надзорне послове се обављају административно-канцеларијски
послови за потребе Секретаријата и то: завођење нових предмета – 33.180, отпремање поште и упис
података – 33.352, архивирање предмета – 44.426, допуне (накнадни прилози, доставнице) – 28.175, упис
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предмета за правну службу – 6.467, упис решења судији за прекршаје - 607, дописи - 691, израда извештаја
- 726, израда табела - 438.
Активности
Поред израде предлога, иницијатива, примедби и сугестија за измене и допуне законских и
подзаконских аката, у извештајном периоду Сектор за нормативне и управно - надзорне послове је
учествовао:
 у раду Радних група: у вези примене Закона о безбедности саобраћаја на путевима у погледу
овлашћења комуналне полиције; за израду нацрта измена прописа о заштити од буке; за израду
нацрта измена и допуна Одлуке о јавним паркиралиштима; за израду нацрта Одлуке о улицама,
локалним и некатегорисаним путевима; за израду Одлуке о такси превозу;
 у раду Комисија: за координацију инспекцијског надзора из изворне надлежности града Београда; за
продају одузетих возила и израда информације у вези продаје возила трајно одузетих у
прекршајном поступку; за избор кандидата по јавном конкурсу за пријем у радни однос;
 на састанцима: у организацији Секретаријата за финансије у вези измена Закона о накнадама за
коришћење јавних добара; у Заводу за заштиту споменика културе одржаном поводом иницијативе
оглашивача за измену Одлуке о оглашавању; у организацији ресорног министартсва у вези примене
Закона о превозу путника у друмском саобраћају; у Секретаријату за привреду поводом измене
Одлуке о радном времену угоститељских објеката; са руководиоцима сектора у циљу израде акта о
посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора и елементима
плана инспекцијског надзора из изворне надлежности; у организацији начелника Градске управе са
начелницима градских општина поводом преузимања послова и запослених на пословима
грађевинске инспекције и у вези са преузимањем предмета грађевинске инспекције од градских
општина; у вези примене Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналне
делатности (погребне делатности) са представницима Секретаријата за комуналне и стамбене
послове и ЈКП за погребне услуге и идентификовање спорних питања;
 на презентацији поводом измена и допуна Закона о инспекцијском надзору; у припреми и
реализацији поступка за преузимање грађевинских инспектора градских општина; у обуци правника
у оквиру Форума за нормативне делатности у организацији Секретаријата за послове начелника
Градске управе; на расправама одржаним пред Управним судом по тужби за поништај
другостепеног решења.
У извештајном периоду остварена је сарадња са представницима Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре поводом примене Закона о становању и одржавању зграда; сарадња са
представницима Републичке туристичке инспекције поводом примене Закона о туризму и са
представницима Министарства трговине, туризма и телекомуникација поводом примене Закона о трговини.
Извршено је уподобљавање управних аката сходно изменама Закона о превозу путника у друмском
саобраћају и анализа казнених одредби; обрада и попуњавање упитника НАЛЕДА-а у сврху анализе
инспекција на нивоу ЈЛС; непосредан надзор увидом у управне предмете комуналне инспекције градске
општине Лазаревац и Стари град и предложене мере за побољшање законитости и ефикасности; вршен је
пријем странака у вези другостепених предмета.
Управни спорови на другостепене одлуке
У периоду од 01.01.2012.
- 31.12. 2018. г.

Управни суд - тужбе

Укупно:

Одлучено 206

поднето

одбијено

усвојено

нерешено

у 2012. г. -

66

51

14

1

у 2015. г. -

83

62

17

4

у 2016. г. -

94

30

18

46

у 2017. г.-

79

9

2

68

у 2018. г.-

64

3

0

61

155

51

180

386

E) СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЛАСТИ
У Сектору за другостепени управни поступак из грађевинске области, примљено је укупно 984 нових
предмета, од тога 984 у Оделењима за другостепени управни поступак: управних предмета класификација:
351.1 - 127 предметa, 360.1- 116 предмета, 356.2 - 651 предмет и 354.7 - 90 предмета и вануправних
295

предмета -22; Сектор је израдио 1583 другостепених управних аката, одговора на тужбе поднете Управном
суду - 110 и 943 осталих аката.
Ж) СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
Током 2018. године, обављени су стручни и административни послови за потребе Комисије за
координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда (припрема
материјала за 11. и 12. седницу, објављивање докумената, сачињавање записника). Редовно су ажурирани
сајтови Комисије и Града у делу који се односи на Секретаријат за инспекцијске послове.
Током 2018. г примљено је 255 предмета класификација 03- 4; 031 – 13; 037 – 168 (93 питања
новинара, 39 питања грађана 31 саопштење/најава за медије и 5 остало); 037.1 – 31 (30 притужби 1 проговор
на одговор по притужби градске општине); 07 – 39; на електронску адресу Секретаријата примљено је 6023
представки, док је 138 пријава примљено преко портала еУправе, које су достављене надлежним органима
унутар и ван Секретаријата. Прослеђено је 1598 обавештења о поступању подносиоцима (преко портала
еУправе и електронске адресе Секретаријата).
Припремљено је 93 одговора на питања новинара, 39 одговора на питања грађанаи 31
саопштење/најава за медије. У сарадњи са надлежним Секторима, припремљени су одговори на 22
притужбе на рад инспекције.
У програму за електронску евиденцију подигнута су у продукцију 2 нова извештаја. Програм је
редовно администриран у складу са потребама.
Анализирани су планови инспекцијског надзора комуналних инспекција градских општина и
припремљени су нацрти мишљења на планове.
З) ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У 2018. години по члану 39. став 2. Закона о јавним набавкама, је спроведен поступак набавке,
услуге: „Испитивање исправности узорака воде”, „Контрола мерења буке по налогу инспектора”.
Обустављени су поступци набавке услуге: „Мерење квалитета ваздуха”, набавке „Уклањање ствари, по
налогу овлашћеног инспектора и смештај и чување уклоњених ствари” и „Процена вредности одузетих
возила у контроли такси превоза у поступку јавне продаје возила”.
Спроведен је поступак централизоване јавне набавке, добара: „Рачунари”. Поступак је спроведен од
стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, уз учешће Секретаријата за
инспекцијске послове.
Спроведен је отворени поступак јавне набавке: „Извођење радова на уклањању бесправно изграђених
објеката и делова објеката и на обезбеђењу започетих и обустављених грађевинских радова на територији
града Београдa”.
У складу са правилницима Града, спроведени су прописани поступци и закључени Уговори у складу
са чланом 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама са следећим наручиоцима: ОДС „'ЕПС
Дистрибуција” доо Београд; – Услуга искључења струје са објеката који се уклањају по решењу
инспектора; ЈВП „Београдводе” доо Београд, - Услуга нелегално постављених пловила са водног простора;
закључен је и Анекс I основог Уговора; ЈКП „Београд-пут” Београд; – Отклањање оштећења и других
недостатака у оквиру пута града Београда; ЈКП „Зеленило-Београд”– Отклањање оштећења и других
недостатака на јавним зеленим површинама; ЈКП „Паркинг сервис” Београд. - Премештање, смештај и
чување привремено одузетих возила које инспектори одузимају у контроли такси превоза.
Достављани су прописани Квартални извештаји о спроведеним јавним набавкама Управи за јавне
набавке, и Државној ревизији у електронској форми преко Апликативног софтвера Управе за јавне набавке
и Порталу града Београда. Сачињен је План потреба, као услов за усвајање предлога Плана јавних набавки
Секретаријата за инспекцијске послове за 2019. годину и благовремено достављен Служби за
централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда.
У 2018. години урађено је 110 наредби, 108 захтева за плаћање, 108 решења о распореду новчаних
средстава и 151 минусних захтева.
Број обрађених рачунских предмета 110 (401.2), обрађених предмета канцеларијско пословање 6
(031), обрађених предмета финансије, извештаји за финансијски план прихода и расхода и месечне квоте 41
(400), обрађених предмета Уговори и Закључци о преносу средстава 12 (401,1), обрађених предмета -јавне
набавке 7 (404) и минусних захтева 151. Укупно обрађених предмета 327.
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III ПРАВНИ ОСНОВ
Прилог бр. 8–Прописи који се примењују у Секретаријату за инспекцијске послове

ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

































Закони:
Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ” бр. 33/97, 31/01, „Службени гласник
РС” бр. 30/10)
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16, 95/18 – аутентично
тумачење)
Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС” бр. 88/11, 104/16, 95/18)
Закон о оглашавању („Службени гласник РС” бр. 6/16)
Закон о трговини („Службени гласник РС” бр. 53/10, 10/13, 44/18 – др. закон)
Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС” бр. 36/15, 44/18 – др. закон, 95/18)
Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС” бр. 104/16)
Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС” бр. 68/15, 41/18, 44/18 –
др. Закон, 83/18)
Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС” бр. 68/15, 41/18)
Закон о путевима („Службени гласник РС” бр. 41/18, 95/18 – др. закон)
Закон о туризму („Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон, 93/12, 84/15, 83/18-др.
закон)
Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС” бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон)
Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04, 36/09)
Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС” бр. 36/09, 10/13)
Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10)
Закон о водама („Службени гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 – др. закон)
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др. закон)
Закон о заштити природе („Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр, 14/16)
Закон о хемикалијама („Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС” бр. 36/09)
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС” бр. 36/09, 95/18 – др. закон)
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени
гласник РС” бр. 135/04, 25/15)
Закон о енергетици („Службени гласник РС” бр. 145/14)
Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС” број 112/15)
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС54/13, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18)
Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС” бр. 96/15, 83/18)
Закон о становању („Службени гласник РС” бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94,
48/94, 44/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05, 99/11)
Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС” бр. 44/95, 46/98, 1/01-одлука
УСРС, 101/05-др. закон, 27/11-одлука УС, 88/11)
Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”
бр. 88/10)
Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС” бр. 72/09, 18/10, 65/13)
Уредбе, наредбе и стратегије:
Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Службени
гласник РС” бр. 109/09, 8/10)
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из стационарних
извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС” бр. 111/15)
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Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања („Службени гласник РС” бр. 5/16)
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за
сагоревање („Службени гласник РС” бр. 6/16)
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС” бр.
11/10, 75/10 и 63/13)
Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија
испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих органских једињења
при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за
смањење емисија („Службени гласник РС” бр. 100/11)
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС” бр.
75/10)
Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС” бр. 31/12)
Уредба о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за
коришћење заштићеног подручја („Службени гласник РС” бр. 43/10)
Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС” бр. 24/14)
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање („Службени гласник РС” бр. 67/11, 48/12, 1/16)
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и
седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС” бр. 50/12)
Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години („Службени гласник РС” бр.
13/18, 52/18)
Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне
евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја,
начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде,
критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Службени
гласник РС„ бр. 54/10, 86/11, 15/12, 41/13, 3/14, 81/14, 31/15, 44/16, 5/18-правилник, 67/18-др.
правилник)
Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 114/08)
Уредба о Листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са документацијом која прати
прекогранично кретање („Службени гласник РС” бр. 102/10)
Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за
одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу,
опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након
спаљивања („Службени гласник РС” бр. 102/10 и 50/12)
Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени
гласник РС” бр. 84/05)
Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или
активности прописаним условима („Службени гласник РС” бр. 84/05)
Уредба о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане
дозволе („Службени гласник РС” бр. 108/08)
Уредба о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за
коришћење и одржавање станова за социјално становање („Службени гласник РС” бр. 26/13)
Уредба о дигиталном геодетском плану („Службени гласник РС” бр. 15/03, 18/03 исправка, 85/08)
Уредба о локацијским условима („Службени гласник РС” бр. 35/15, 114/15, 117/17)
Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018. годину („Службени
гласник РС” бр. 15/18)
Стратегија управљања водама на територији РС до 2034. године („Службени гласник РС” бр.
3/17)
Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године („Службени гласник РС” бр. 29/10)



Правилници:
Правилник о класификацији трговинских формата („Службени гласник РС” бр. 47/11)
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Правилник о садржини и облику изјаве о обављању трговине личним нуђењем („Службени
гласник РС” бр. 116/14)
Правилник о евиденцији промета („Службени гласник РС” бр. 99/15, 44/18- др. закон)
Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања
угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким
условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС” бр. 48/12,
58/16)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту
за смештај („Службени гласник РС” бр. 96/09)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности
(„Службени гласник РС” бр. 96/09)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском туристичком
домаћинству („Службени гласник РС” бр. 96/09)
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Службени
гласник РС” бр. 72/10)
Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о
документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке („Службени
гласник РС” бр. 72/10)
Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја („Службени
гласник РС” бр. 85/09)
Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара („Службени
гласник РС” бр. 81/10)
Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово коришћење
(„Службени гласник РС” бр. 87/13)
Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја
(„Службени гласник РС” бр. 97/15)
Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Службени гласник РС” бр.
30/92, 24/94 и 17/96)
Правилник о службеној одећи чувара заштићеног подручја („Службени гласник РС” бр. 117/14
и 93/15)
Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја („Службени гласник
РС” бр. 117/14 и 97/15)
Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС” бр. 31/82)
Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у
поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе
(„Службени гласник РС” бр. 72/17, 44/18-др. закон)
Правилник о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС” бр.
86/10)
Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени гласник РС”
бр. 96/10)
Правилник о садржини и начину вођења Катастра водних објеката („Службени гласник РС” бр.
34/11)
Правилник о референтним условима за типове површинских вода („Службени гласник РС” бр.
67/11)
Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима
хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС” бр. 74/11)
Правилник о утврђивању методологије за израду прелиминарне процене ризика од поплава
(„Службени гласник РС” бр. 1/12)
Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и
садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС” бр. 33/16)
Правилник о утврђивању Методологије за израду карте угрожености и карте ризика од
поплава („Службени гласник РС” бр. 13/17)
Правилник о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу („Службени
гласник РС” бр. 30/17)
Правилник о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и
кадровске оспособљености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних
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наноса, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци („Службени гласник РС”
бр. 39/17, 13/18)
Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница („Службени гласник РС” бр.
8/18)
Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени
гласник РС” бр. 87/15, 44/18-др. закон)
Правилник о ближим условима и садржини захтева за издавање, измену и одузимање лиценцe
за обављање енергетских делатности и о начину вођења регистра издатих и одузетих лиценци
(„Службени гласник РС” бр. 31/13, 44/18 - др. закон)
Правилник о критеријумима за издавање енергетске дозволе, садржини захтева и начину
издавања енергетске дозволе („Службени гласник РС”, бр. 23/06, 113/08 и 50/11)
Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 69/05)
Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 69/05)
Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и
донетим одлукама о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 69/05)
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени
гласник РС”, бр. 92/10)
Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање
(„Службени гласник РС” бр. 114/13)
Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада
(„Службени гласник РС” бр. 96/09)
Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС” бр.
104/09, 81/10)
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС” бр.
56/10)
Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник
РС” бр. 71/10)
Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење
инертног и неопасног отпада („Службени гласник РС” бр. 73/10)
Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за
његово попуњавање („Службени гласник РС” бр. 95/10, 88/15)
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС” бр.
98/10)
Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Службени гласник РС” бр.
98/10)
Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања („Службени гласник РС”, бр. 70/09)
Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно
обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење
(„Службени гласник РС”, бр. 70/09)
Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане
дозволе („Службени гласник РС”, бр. 30/06 и 32/16)
Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину
и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС” бр. 104/09)
Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса
(„Службени гласник РС”, бр. 104/09)
Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица у погледу кадрова, опреме и
простора за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у
животној средини, начину и методама систематског испитивања („Службени гласник РС”, бр.
104/09)
Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања
нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини
(„Службени гласник РС”, бр. 104/09)
Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС” бр.
104/09)
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Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса
(„Службени гласник РС” бр. 104/09)
Правилник о ближим условима и садржини захтева за издавање, измену и одузимање лиценцe
за обављање енергетских делатности и о начину вођења регистра издатих и одузетих лиценци
(„Службени гласник РС” бр. 31/13)
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС” бр. 113/15, 96/16)
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС” бр. 22/15,
89/15) * није стављен ван снаге
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС” бр. 113/15, 96/16, 120/17)
Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се
достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Службени гласник РС” бр. 113/15)
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС” бр. 64/15)
Правилник о садржини и начину вођења и одржавања централног регистра планских
докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система
и дигиталном формату достављања планских докумената („Службени гласник РС” бр. 33/15)
Правилник о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивања сепарата
(„Службени гласник РС” бр. 33/15)
Правилник о условима и критеријумима за суфинансирање израде планске документације
(„Службени гласник РС” бр. 48/15)
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник
РС„ бр. 22/15)
Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског
конкурса („Службени гласник РС” бр. 58/12)
Правилник о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената,
Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице
локалне самоуправе („Службени гласник РС” бр. 55/15)
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС” бр. 64/15)
Правилник о садржини информације о локацији и садржини локацијске дозволе („Службени
гласник РС” бр. 3/10) * није стављен ван снаге
Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Службени гласник РС” бр.
93/11, 103/13)
Правилник о поступку, начину и доношења програма уређивања грађевинског земљишта
(„Службени гласник РС” бр. 27/15)
Правилник о садржини, поступку и доношењу програма уклањања објеката („Службени
гласник РС” бр. 27/15)
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” бр. 85/15)
Правилник о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини регистра инвеститора
(„Службени гласник РС” бр. 55/10)
Правилник о садржини и обиму претходних радова, претходне студије оправданости и студије
оправданости („Службени гласник РС” бр. 1/12)
Правилник о класификацији објеката („Службени гласник РС” бр. 22/15)
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(„Службени гласник РС” бр. 22/15)
Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
(„Службени гласник РС” бр. 58/12, 74/15, 82/15)
Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију и климатизацију („Службени
лист СФРЈ„ бр. 38/89 и „Службени гласник РС” бр. 118/14)
Правилник о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС” бр. 61/11)
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС” бр. 23/15, 77/15, 58/16,
96/16)
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Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник
РС” бр. 22/15)
Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС” бр. 22/15)
Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и
грађевинске књиге („Службени гласник РС” бр. 22/15)
Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта („Службени гласник
РС” бр. 22/15)
Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима
зграда („Службени гласник РС” бр. 69/12)
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије,
садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрњу тла и
објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте
објеката („Службени гласник РС” бр. 27/15, 29/16)
Одлуке:
Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист града Београда” бр. 18/92, 9/93, 25/93, 31/93,
4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 29/14, 19/17)
Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде („Службени лист града Београда” бр. 23/05, 2/11,
29/14, 19/17)
Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града
Београда („Службени лист града Београда” бр. 6/10, 29/14, 29/15, 19/17)
Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист града Београда”
бр. 43/07, 2/11, 29/14, 19/17)
Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Службени
лист града Београда” бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17)
Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист града Београда” бр.
27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 61/15, 19/17)
Одлука о јавној расвети („Службени лист града Београда” бр. 4/87, 10/87, 25/88, 13/90, 15/91,
23/92, 9/93, 25/93, 4/94, 2/95, 31/93, 6/99, 11/05, 73/16, 19/17)
Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града
Београда („Службени лист града Београда” бр. 3/00, 19/14, 19/17)
Одлука о употреби имена, грба и заставе града Београда („Службени лист града Београда” бр.
37/16)
Одлука о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији града
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 95/17)
Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда („Службени лист
града Београда” бр. 31/13, 22/14, 82/15, 114/16)
Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда” бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15,
11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18)
Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда” бр. 27/02, 11/05, 6/10 - др. одлука,
2/11, 10/11 - др. одлука, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15, 19/17)
Одлукa о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда
(„Службени лист града Београда” бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16-др. одлука, 19/17, 109/18)
Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени лист
града београда” бр. 114/16)
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист града Београда” бр. 12/96, 14/96,
6/99, 11/05)
Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда” бр. 86/16,
126/16, 36/17, 96/17, 109/18)
Одлука о димничарским услугама („Службени лист града Београда” бр. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94,
2/95, 6/99, 11/05, 34/14, 19/17)
Одлука о пијацама („Службени лист града Београда” бр. 9/01, 11/05, 23/05, 2/11, 34/14, 19/17)
Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Службени
лист града Београда” бр. 86/14-пречишћен текст, 86/16, 19/17, 118/18)
Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Службени лист
града Београда” бр. 24/03, 11/05, 2/11, 34/14, 19/17)
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Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда” бр. 12/10 - пречишћен текст,
37/11, 42/11, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18)
Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист
града Београда” бр. 17/15, 43/15, 71/15, 126/16)
Одлука о постављању тезги и других покретних привремних објеката на територији града
Београда („Службени лист града Београда” бр. 17/15, 43/15, 71/15)
Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда („Службени
лист града Београда” бр. 10/11, 51/11, 10/14, 19/17)
Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени
лист града Београда” бр. 11/14, 25/14 - испр, 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 118/18)
Одлука постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним
површинама („Службени лист града Београда” бр. 15/01, 27/02, 33/03, 11/05, 9/06, 24/06, 2/11)
Одлука о речним јавним купатилима („Службени лист града Београда” бр. 11/75, 1/81, 25/88,
13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05)
Одлука о изградњи, коришћењу, уређењу и одржавању Аде Циганлије и Аде Међице
(„Службени лист града Београда” бр. 14/75, 2/95, 6/99, 11/05)
Одлука о постављању система јавних бицикала на територији града Београда („Службени
лист града Београда” бр. 103/18, 118/18)
Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Службени лист
града Београда” бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16)
Одлука о такси превозу („Службени лист града Београда” бр. 126/16)
Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист града Београда” бр.
3/01, 15/05, 29/07 – др. одлука)
Одлука о боравишној такси („Службени лист града Београда” бр. 50/14, 96/14, 81/15, 125/16)
Одлука о одређивању ближих техничких и других услова за угоститељске објекте који се не
категоризују, а који се налазе у стамбеним зградама („Службени лист града Београда” бр. 37/16)
Одлука о одређивању граница водних подручја („Службени гласник РС” бр. 92/17)
Одлука о одређивању спратности по зонама за објекте који се налазе у поступку озакоњења
(„Службени лист града Београда” бр. 81/15)
Упутства:
Упутство о начину поступања органа Министарства унутрашњих послова и органа који
спроводи обједињену процедуру у поступцима остваривања права на градњу за објекте на које
се примењују мере заштите од пожара (09. април 2015. године)
Упутство – формати електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у (април 2016.
године)
Упутство о начину поступка надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе
обједињену процедуру у вези са прикључењем на јавни пут (11. мај 2015. године)
Упутство о начину поступка надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе
обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу
(19. мај 2015. године)



Листе:
Листа супстанци које изазивају забринутост („Службени гласник РС” бр. 94/13, 101/16, 22/18)



Директиве:
Директива INSPIRE (14. марта 2007. године)

IV СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
„Моделима административних поступака на локалном нивоу“ није обухваћен инспекцијски надзор и
поступање по службеној дужности.
Секретаријат је сачинио ЗПСЕ обрасце на основу којих је требало да буде омогућена размена,
односно прибаљање података у складу са Уредбом о прибаљању и уступању података о чињеницама о
којима се води службена евиденција („Сл. гласник РС“, бр. 56/17). До дана сачињавања извештаја
Секретаријат је добио решење којим се одобрава прибављање података о РГЗ-а за изворне послове.
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VI ПРЕДВИДИВОСТ
Секретаријат за инспекцијске послове у поступку израде и доношења управних аката, како
првостепених тако и другостепених, води рачуна о обавези успостављеној у члану 141. став 4. Закона о
општем управном поступку тако што се у оквиру одељења које припрема управна акта прате већ заузети
ставови у истим или сличним управним стварима са циљем да се од истих не одступа, при чему се
уважавају и ставови Управног суда изражени кроз пресуде тог суда.

VII ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
Није било пријава због злостављања запослених на раду.

VIII ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У извештајном периоду, примљено је и обрађено 106 захтева за приступ информацијама од јавног
значаја и то:
 по 42 захтева, достављање су фотокопије докумената који садрже тражену информацију,
 по 6 захтевa, омогућен је увид у списе предмета;
 по 35 захтева, достављени су одговори о предузетим мерама инспекцијског надзора,
 по 19 захтева, достављен је одговор о непоседовању тражене информације,
 3 захтевa су прослеђена на поступање надлежном органу,
 по 1 жалби је сачињен одговор Поверенику за информације од јавног значаја.
У сваком појединачном случају, одговори по поднетим захтевима достављани су овлашћеном лицу
града Београда, а тражиоци информација су обавештавани о поступању.

IX ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА
Стратегијом развоја града Београда до 2021. године планирано је мапирање свих локација на којима
су изведени привремени или нелегални објекти који својом формом и садржајем умањују и обезвређују
јавни градски простор и уклањање ових објеката. Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе
града Београда, уз одељења за инспекцијске послове градских општина је носилац одговорности за
завршетак овог посла, а рок је децембар 2018. г. Прилог 2 уз Стратегију-Акциони план, стр. 21
(http:
//www.beograd.rs/02437CF7-37B4-427C-B667-C01347A1C5BC/FinalDownload/DownloadIdFFF43E625129F99B40C4B01AFA099265/02437CF7-37B4-427C-B667C01347A1C5BC/images/file/8f495140652830fb3c089672a9466f07_8015213843.pdf)
Истим документом, стр. 78, планирано је опредељење већих средстава за потребе инспекцијског
надзора, побољшање техничке опремљености и капацитета инспекције за заштиту животне средине до
2020. г.
Приоритети деловања инспекција, ступањем на снагу Закона о инспекцијском надзору, су померени
са репресивног на превентивно и саветодавно деловање, које уз инспекцијски надзор треба да повећа број
надзираних субјеката који се понашају и послују у складу са прописима. У 2017. години, заокружен је
информациони систем за електронске евиденције инспекцијског надзора, који је урађен у складу са
захтевима из Закона о инспекцијском надзору, што ће омогућити анализу, праћење и упоређивање
резултата.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за инспекцијске
послове
Соња Подунавац, дипл. правник
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ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
I КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Сектор за комунални инспекцијски надзор, Сектор за надзор над трговином и туризмом, Сектор за
дежурни инспекцисјки надзор и хитне интервенције, Сектор за извршни поступак и инспекцијски надзор
1. Изворни послови
Р. БР.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

АКТИВНОСТИ

РОК

Инспекцијски надзор над уклањањем снега и леда са површина
јавне намене и површина у јавном коришћењу на територији
централних градских општина (према Оперативном плану за
2018/2019 годину)
Рад по пријавама правних и физичких лица, које се односе на
обављање комуналних делатности које је град Београд поверио
Јавним комуналним предузећима
Контрола бесправних прикључења на комуналне системе
Контрола комуналног реда приликом одржавања културних и
других манифестација на територији града Београда- пре и у
току манифестације, а према списку манифестација које ће нам
доставити Секретаријат за културу, Туристички савез Београда,
као и одговарајућа Министарства, којима ће бити упућен
званичан допис са захтевом за доставу података. Контроле ће
бити ивршене и према ad hoc захтевима организатора значајних
манифестација које нису на списку планираних манифестација.
Активности на спречавање обављања делатности и вршења
активности нерегистрованих субјеката, у сарадњи са
Комуналном полицијом
Рад по пријавама које су у првостепеној надлежности
комуналних инспекција градских општина у случајевима када
исте не врше свој посао
Заједнички инспекцијски надзор са другим инспекцијама и
комуналном полицијом („дивље бувље пијаце“, нелегалне
уличне продаје и др.)

активност се спроводи
у зимским месецима

критичан

свакодневно

висок ризик

током целе године,
најчешће по пријавама

средњи-висок

током целе године

средњи-висок

током целе године

свакодневно
уз договор и
координацију са
другим инспекцијама,
током целе године

Праћење стања у области поверених послова-комунална
инспекција града:
- тражи извештаје, податке и обавештења о извршавању закона и
других прописа
током целе године
- издаје инструкције за извршавање послова, пружа стручну
помоћ у вршењу послова
- остварује непосредан надзор над радом комуналне инспекције
градске општине
Састанци у организацији комуналне инспекције града са циљем
уједначавања инспекцијског надзора, координације, размене
квартално
података и свеобухватне сарадње
Контрола уређења и одржавања јавних зелених површина:
засађивање дрвећа и другог биљног материјала, орезивање
дрвећа и кошење траве, уклањање оболелих и сувих стабала,
одржавање и чишћење паркова, скверова и других јавних
сваког месеца
зелених површина у стамбеним насељима, површина за
рекреацију, дечијих игралишта са реквизитима, стаза, платоа,
степеништа, жардињера и др.
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висок

висок ризик

Р. БР.

11

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

АКТИВНОСТИ

РОК

Контрола уређивања и одржавања објеката за обављање
погребне услуге на градским гробљима (крематоријум, капеле,
јавни ВЦ-и, јавне чесме), путева и стаза унутар гробља, простора
између гробних места, зеленила, јавне расвете, чистоће и реда на
гробљима као и других послова који су у вези са одржавањем
гробних места и надгробних обележја
Контрола градске водоводне и канализационе мреже: цевоводи,
шахтови, хидранти, сливници и друге инсталације
Контрола чистоће и исправности јавних градских фонтана и
чесaмa које одржава ЈКП „Београдски водовод и канализација”
Контрола исправности јавних санитарних објеката које одржава
ЈКП „Зеленило Београд”
Контрола пловила на делу обале и водног простора на
територији града Београда и чистоћа водотока око пловила,
заједнички надзор са водном инспекцијом
Контрола функционисања објеката јавног осветљења: редовна
замена светлећих тела, чишћење, бојење и прање стубова и
светлећих тела
Контрола ремонта и одржавања топлотних предајних станица
које одржава ЈКП „Београдске електране”
Контрола употребе имена, грба и заставе Града Београда
Контрола одржавањa споменика и скулптуралних дела на
територији Града
Контрола начина плаћања комуналних услуга на територији
града Београда
Пијаце које послују у саставу ЈКП „Градске пијаце” – редовна
контрола, комуналног реда и контрола управљања отпадом, а по
потреби и чешће
КБЦ „Београд” и друге болнице и Заводи на територији града
Београда–редовна контрола комуналног реда
Високошколске установе на теритотрији града Београда–редовна
контрола, комуналног реда и контрола управљања отпадом
Инспекцијски надзор над стањем јавних површина и уклањање
хаварисаних и нерегистрованих возила са тих површина, у
оквиру редовних активности, у скаду са плановима- контрола се
врши седмично на једној од градских општина и по пријавама
Инспекцијски надзор остављених, заустављених и паркираних
возила на јавним зеленим површинама, другим површинама
јавне намене и површинама у јавном коришћењу и уклањање
истих преко ЈКП „Паркинг сервис” – уз подршку Комуналне
полиције, односно Министарства унутрашњих послова РС, који
се обавља свакодневно у оквиру редовних активности као и за
време разних манифестација или ванредних акција. Планиране и
акције на Ушћу, на потезу испред сплавова, после 22,00 часа у
дане викенда. Контрола непрописно паркираних возила на
јавним зеленим површинама на потезу око Комбанк арене и Сава
центра, за време одржавања спортских, културних, верских и
других манифестација
Координиране дневне и ноћне акције са комуналном полицијом,
односно МУП-ом и ЈКП „Паркинг сервис” у вези паркирања
возила на јавним зеленим површинама на територији града
Београда
Инспекцијски надзор над уредношћу и исправношћу јавних и
других часовника на територији града
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мај – новембар

средњи-висок
ризик

сваког месеца

висок ризик

мај-септемар

низак ризик

у току године

низак ризик

по пријави

низак-средњи
ризик

током целе године

средњи- висок
ризик

од маја до октобра,
најчешће по пријави
по пријави

незнатан ризик

по пријави

незнатан ризик

по пријави

средњи- висок
ризик

мај и септембар

Средњи-висок

март и новембар

Средњи-висок

јун и септембар

Средњи-висок

током целе године

средњи-висок

током целе године

средњи-висок

током целе године

средњи-висок

током целе године
врши се поступање по
пријавама

незнатан

Р. БР.

АКТИВНОСТИ

РОК

ПРОЦЕНА
РИЗИКА

активност се спроводи
у августу, септембру и висок
октобру
октобрар, новембар и
висок
децембар
јун, јул и август и у
складу са Планом
инспекцијског надзора висок
комуналних инспекција
ГО

28.

Инспекцијски надзор над уредношћу површина у оквиру
школских установа на територији града

29.

Инспекцијски надзор над уредношћу површина у оквиру
предшколских установа на територији града;

30.

Инспекцијски надзор над уредношћу површина у оквиру
спортских центара (терени за спорт и рекреацију, отворени
базени-купалишта) на територији града

31.

Инспекцијски надзор (по Одлуци о комуналном реду) над
постављањем, уредношћу и исправношћу наменских и других
објеката, на површинама јавне намене и површинама у јавном
коришћењу, монтажно-демонтажни објекти за потребе
одржавања културних, спортских и других манифестација,
жардињере и друге посуде за биљне засаде, клупе и слични
објекти намењени седењу, уметничке инсталације, опрема за
игру и рекреацију, поштански сандучићи, телефонске говорнице
и соларни пуњачи, стубови, ограде и друге врсте запрека, корпе
за отпатке и ђубријере, јавни часовници, јавни тоалети
монтажног типа, јавне чесме и фонтане и сл.

током целе године
врши се поступање по
пријавама, осим по
пријавама из чије је
средњи
садржине
недвосмислено јасно да
носе незнатан ризик

32.

Инспекцијски надзор над одредбама Одлуке о радном времену
угоститељских и Одлуке о радном времену занатских и
трговинских објеката на територији града Београда, са посебним
освртом на угоститељске објекте који делатност обављају у
склопу стамбених зграда на територији града; заједнички надзор
са туристичком инспекцијом

током целе године
врши се поступање по
пријавама, осим по
пријавама из чије је
средњи-висок
садржине
недвосмислено јасно да
носе незнатан ризик

33.

35.

36.

37.

38.

Инспекцијски надзор, по Одлуци о комуналном реду, подземних
пешачких пролаза са припадајућим елементима (степенице,
покретне степенице, надстрешнице, ограде, јавна расвета и сл.)
инспекцијски надзор осветљености, исправности и уредности на
територији града
Инспекцијски надзор постављања привремених објеката
(киосци, други мањи монтажни објекат и други слични објекат
за продају робе на мало, за пружање угоститељских, занатских
услуга и других услуга, забавни паркови, циркуси, спортски
објекти и други привремени објекат за игру деце и рекреацију
грађана) на територији града
Инспекцијски надзор над постављањем башти у склопу
угоститељских објеката на територији града;

током целе године
врши се поступање по
пријавама

средњи

током целе године
врши се поступање по
пријавама

средњи

током целе године
врши се поступање по
пријавама

висок

Инспекцијски надзор над постављањем тезги и других
покретних привремених објеката: апарати за сладолед, апарати
за кокице, кестен, кукуруз и слично, конзерватори за сладолед,
током целе године
расхладне витрине за продају освежавајућих напитака, аутомати
врши се поступање по средњи
за продају робе на мало и пружање услуга (банкомат, аутомат за
пријавама
продају штампе, напитака, кондиторских производа и сл.) и
други покретни објекти за продају робе на мало и вршење
занатских и других услуга на територији града
током целе године
Инспекцијски надзор над постављањем рекламних средстава на врши се поступање по
јавним и другим површинама са посебним освртом на
пријавама, осим по
исписивање графита и лепљење плаката и других средстава за
пријавама из чије је
средњи
оглашавање на местима на којима то није дозвољено на
садржине
територији града;
недвосмислено јасно да
носе незнатан ризик
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Р. БР.

39.

40.

41.

ПРОЦЕНА
РИЗИКА
Све планске активности ће бити одлагане у случају када је неопходно ванредно ангажовање инспектора ради
обезбеђивања комуналног реда и других активности из делокруга рада комуналне инспекције у акцијама које
су инициране организацијом разних спортских, културних и других манифестација и потреба града
Београда, а на захтев и по налогу руководства града Београда
Превентивно деловање кроз објављивање важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних
листа; обавештавање јавности о променама прописа и правима и обавезама за надзиране субјекте који из
њих произлазе; обавештавање јавности о сазнањима инспекције о постојању озбиљног ризика по живот или
здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или биљни или животињски свет, пружање
стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту
Предложени план се може проширити, изменити и допунити у зависности од измењених околности променом стања на терену, изменом и доношењем нових законских и подзаконских аката, као и везано за
контролу области дефинисаних новим одлукама и законима.
АКТИВНОСТИ

РОК

Утврђивање и праћење наплате трошкова извршења решења
преко другог лица и вођење евиденције о томе (вођење књига
Током целе године
улазних фактура, захтева за плаћање, решења о преносу
средстава, повраћаја средстава и друго).
Праћење реализације уговора закључених ради извршења
Током целе године
решења и вођење евиденције о томе.
Спровођење административних извршења решења преко другог
лица из области комуналног и саобраћајног инспекцијског
надзора, заштите животне средине и водне инспекције
/уклањање привремених монтажних објеката, тезги, расхладних Током целе године
витрина, конзерватора, башта угоститељских објеката, пловила
и делова пловила, возила, гаража, жардињера, запрека, ограда и
др.

40.

41.

42.

2. Поверени послови
Р. БР.
1

2

3
4
5
6

7

8

АКТИВНОСТИ

РОК

Сузбијање нелегалне уличне продаје на територијама градских
општина према месечном и недељном плану са или без
асистенције комуналне полиције
Контрола истицања пословног имена
Контрола истицања радног времена на продајном објекту, као и
придржавања истог.
Контрола остале трговине на мало ван продајног објекта у
преносивим објектима, типа киоск, тезга, штанд и на другим
средствима или опреми која је релативно везана за површину.
Контрола остале трговине на мало ван продајног објекта са
покретних средстава или опреме (амбулантна продаја)
Контрола трговине личним нуђењем

током целе године

висок и критичан

током целе године,
интензивно од 01.01.
до 28.02

низак

током целе године

низак, средњи и
висок

током целе године
током целе године

Присуство инспектора на местима одржавања манифестација у
током целе године
организацији Града.
Одељење поступа по пријавама и представкама, на основу
приоритета и хитности. Вођење управних поступака у
предметима по посебном налогу и потреби. Организовање
током целе године
акција и надзора у складу са пренетим овлашћењима по Закону
о трговини
Превентивно и саветодавно деловање Одељења за инспекцијски
надзор над трговином, на захтев привредног субјекта и на
током целе године
основу плана инспекцијског надзора.
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ПРОЦЕНА
РИЗИКА

низак, средњи и
висок
низак, средњи и
висок
низак, средњи и
висок

висок и критичан

Р. БР.

9

АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
РИЗИКА

РОК

Састанци са комуналном инспекцијом Градских општина,
тржишном инспекцијом, пољопривредном инспекцијом и
осталим инспекцијама по потреби инспекцијског надзора, у
циљу спровођења заједничких инспекцијских надзора.

током целе године

II СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕВОЗ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА

РОК У КОЈЕМ СЕ
ЗАДАТАК /
АКТИВНОСТ
МОРА ОБАВИТИ

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?
Које специфичне
задатке/активности
морамо предузети?

Како меримо задатке/
активности?

Када активности/за
датак мора бити
завршен?

Контрола јавног
линијског
превоза путника
на територији
града Београда Инспекцијски надзор
на терену
Контрола
одржавања реда
вожње и
обележености
возила

Број поднетих:
Број поднетих захтева
за покретање
прекршајних
поступака, број
издатих прекршајних
налога, број издатих
решења о отклањању
недостатака, број
закључака.

Континуирано

Закони и Одлуке
Града Београда

Контрола
укључивања
клима уређаја у Инспекцијски надзор
возилима јавног на терену
линијског
превоза путника

Број поднетих:
Број поднетих захтева
за покретање
прекршајних
поступака, број
издатих прекршајних
налога, број издатих
решења о отклањању
недостатака.

Повремана
активност

Закони и Одлуке
Града Београда

СПЕЦИФИЧНИ
Р. бр.
ЦИЉЕВИ

Шта желимо
постићи?

1.

1.1

1.2

2.

2.1

ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ

Tакси превоз
путника
Контрола током
дневних и
ноћних акција
таксиста са
дозволом града
Београда и
дозволом ван
града Београда,
са
приоритетним
задатком
сузбијања рада
нерегистровани
х превозника.

Инспекцијски надзор
на терену, уз
асистенцију МУП-а и
комуналне полиције

Број поднетих:
Број записника, број
поднетих захтева за
Покретање
прекршајних
поступака, број
издатих решења о
отклањању
недостатака, број
Континуирано
издатих решења о
искључењу возила из
саобраћаја, број
привремено одузетих
возила до
правноснажног
решења упрекршајном
поступку.
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Закони и Одлуке
Града Београда

СПЕЦИФИЧНИ
Р. бр.
ЦИЉЕВИ

Шта желимо
постићи?

2.2

3.

4.

5.

Контрола у
удаљенијим
градским
општинама са
приоритетним
задатком
сузбијања
нерегистровани
х превозника.

Контрола
ванлинијског
превоза, са
приоритетним
задатком
сузбијања рада
нерегистровани
х превозника
Контрола
превоза терета
на територији
града Београда
са
приоритетним
задатком
сузбијања рада
нерегистровани
х превозника
Контрола у
седишту
регистрованих
субјеката

ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА

РОК У КОЈЕМ СЕ
ЗАДАТАК /
АКТИВНОСТ
МОРА ОБАВИТИ

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?
Које специфичне
задатке/активности
морамо предузети?

Како меримо задатке/
активности?

Када активности/за
датак мора бити
завршен?

Инспекцијски надзор
на терену, уз
асистенцију МУП-а и
комуналне полиције

Број поднетих:
Број записника, број
поднетих захтева за
покретање
прекршајних
поступака, број
издатих решења о
отклањању
Повремена
недостатака, број
активност
издатих решења о
искључењу возила из
саобраћаја, број
привремено одузетих
возила до
правноснажног
решења у прекршајном
поступку.

Примена Закона и
одлуке

Инспекцијским
надзором на терену, уз
асистенцију МУП-а и
комуналне полиције

Број издатих решења о
искључењу возила из
саобраћаја, поднетих
Континуирано
захтева за покретање
прекршајних
поступака

Примена Закона и
одлуке

Број издатих решења о
отклањању
Инспекцијским
недостатака, број
надзором на терену, уз поднетих захтева за
Континуирано
асистенцију МУП-а и покретање
комуналне полиције
прекршајних
поступака, број
прекршајних налога

Примена Закона и
одлуке

Инспекцијски надзор у
просторијама
превозника

Повремена
активност

Примена Закона и
одлуке

ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ

ДОКУМЕНТИ

6.

Поступање по
пријавама

Инспекцијски надзор

Број решења о
отклањању
недостатака, број
захтева за покретање
прекршајних
поступака, број
закључака, број
прекршајних налога,
број пријава Суду
части Привредне
коморе Београда

Континуирано

Примена Закона и
одлуке

7.

Припрема и
спровођење
инспекцијских

Праћење промена
законских прописа и
одлука града Београда

Поштовање законских
континуирано
рокова и њена примена

Примена Закона о
инспекцијском
надзору
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СПЕЦИФИЧНИ
Р. бр.
ЦИЉЕВИ

8.

9.

10.

11.

ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ

ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА

РОК У КОЈЕМ СЕ
ЗАДАТАК /
АКТИВНОСТ
МОРА ОБАВИТИ

Како меримо задатке/
активности?

Када активности/за
датак мора бити
завршен?

ДОКУМЕНТИ

Шта желимо
постићи?

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?
Које специфичне
задатке/активности
морамо предузети?

надзора –
планирање и
усклађивање
рада инспектора
у складу са
законским
прописима

Израда недељног,
месечног, тромесечног,
шестомесечног,
деветомесечног и
годишњег извештаја

континуирано

Спровођење редовно
планираних
инспекцијских надзора
у складу са Годишњим
планом инспекцијског
надзора

континуирано

Примена Закона о
Инспекцијском
надзору

Спровођење
ванредних допунских
и канцеларијских
инспекцијских
надзора

По пријави грађана,
електронске поште,
телефонским путем, по
континуирано
службеној дужности;
поводом захтева
надзираног субјекта

Примена Закона о
Инспекцијском
надзору

Обрада и анализа броја
издатих записника,
захтева суду, пресуда,
решења, закључака,

Бројчана и стручна
анализа, недељна,
месечна, тромесечна,
шестомесечна и
годишња на нивоу
Oдељења

континуирано

Примена Закона и
одлука

Припрема, планирање,
упућивање,
оспособљавање
инспектора из области
надлежности
инспекције

Праћење иновација.
норми и стандарда у
континуирано
области инспекцијског
надзора

Примена Закона и
одлука

Координација рада у
оквиру Секретаријата
за инспекцијске
послове, отварање
предмета, праћење
рока извршења истог,
и друге техничке
припреме;

Број новоотворених
предмета, остварен
број састанака у
оквиру Oдељења

Примена Закона и
одлука

Спровођење
редовних,
ванредних
допунских и
канцеларијских
инспекцијских
надзора у свим
областима
надлежности

Обрада и
анализа
података о
обављеном
инспекцијском
надзору
Обука,
оспособљавање,
семинари,
едукације у
вршењу
инспекцијског
надзора и
примена Закона
о
инспекцијском
надзору
Припрема и
извршавање
осталих
редовних
послова у
оквиру
инспекцијског
надзора
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континуирано

СПЕЦИФИЧНИ
Р. бр.
ЦИЉЕВИ

Шта желимо
постићи?

12.

Превентивно
деловање
инспекције

ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ

ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?
Како меримо задатке/
Које специфичне
активности?
задатке/активности
морамо предузети?
Правовремено
информисање
јавности:
1. Објављивањем
важећих прописа,
планова инспекцијског
надзора и контролних
листа
2. Пружањем стручне
и саветодавне подршке
надзираном субјекту
или лицу које
остварује одређена
права у надзираном
субјекту или у вези са
надзираним субјектом,
3. Предузимање
превентивних
инспекцијских надзора
4. Постављање
информација на
званичан Веб сајт
инспекције

РОК У КОЈЕМ СЕ
ЗАДАТАК /
АКТИВНОСТ
МОРА ОБАВИТИ

ДОКУМЕНТИ

Када активности/за
датак мора бити
завршен?

континуирано

Примена Закона и
одлука

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЛИЦЕ И ПУТЕВЕ

Р. бр.

1.

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ

ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ

РОК У
КОЈЕМ СЕ
ОДГОВОРНА
ЗАДАТАК/
ИНДИКАТОРИ
ОРГАНИЗААКТИВРЕЗУЛТАТА
ЦИОНА
НОСТ
ЈЕДИНИЦА
МОРА
ОБАВИТИ
Када
Ко је одговоран
активности/
Како меримо задатке/ за спровођење
за датак
активности?
активности и
мора бити
задатака?
завршен?

Шта желимо
постићи?

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?
Које специфичне
задатке/активности
морамо предузети?

Спровођење
Закона и одлука
града
Београда у
области заштите
улица и путева

Број поднетих:
Број поднетих
захтева за покретање
Инспекцијским
прекршајних
надзором на терену,
поступака по
Одељење
Континуисарадња са другим
службеној дужности,
инспекције за
рано и по
надлежним
број издатих решења
улице и путеве потреби
инспекцијама и,
о отклањању
правосудним органима недостатака, број
осталих аката
(обавештења,
прослеђења),
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Закони и
Одлуке
Града
Београда

Р. бр.

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ

ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ

РОК У
КОЈЕМ СЕ
ОДГОВОРНА
ЗАДАТАК/
ИНДИКАТОРИ
ОРГАНИЗААКТИВРЕЗУЛТАТА
ЦИОНА
НОСТ
ЈЕДИНИЦА
МОРА
ОБАВИТИ
Када
Ко је одговоран
активности/
Како меримо задатке/ за спровођење
за датак
активности?
активности и
мора бити
задатака?
завршен?

ДОКУМЕНТИ

Шта желимо
постићи?

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?
Које специфичне
задатке/активности
морамо предузети?

Стање јавног пута
његовог дела и
путног објекта:
Стање коловозног
застора,
саобраћајних
површина и
пратећих садржаја
јавног пута,
Стање вертикалне
и хоризонталне
саобраћајне
сигнализације
Услови одвијања
саобраћаја на
јавном путу,
Спровођење мера
заштите јавног
пута, Раскопавање
и довођење у
технички
исправно стање
јавних
саобраћајних
површина

Инспекцијским
надзором на терену и
по пријави грађана,
телефонских позиви и
електронским путем и
у сарадњи са
општинама, јавним
предузећима,
Секретаријатом за
саобраћај

Број сачињених
записника из области
јавних путева, број
издатих решења о
КонтинуиОдељење за
отклањању
рано и по
улице и путеве
недостатака, број
потреби
захтева за покретање
прекршајних
поступака

Закон и
одлука
града
Београда,
решења
Секретариј
ата за
саобраћај

2.2

Стање вертикалне
и хоризонталне
саобраћајне
сигнализације у
зони школа

Инспекцијским
надзором на Терену по
плану инспекцијског
надзора

Број сачињених
записника, број
издатих решења о
отклањању
недостатака

15.08. –
Одељење за
15.10. 2019.
улице и путеве
год.

Закони и
Одлука
Града
Београда

2.3

Стање коловоза,
тротоара и
сигнализације на
траси јавних
манифестација
„Београдски
маратон“ и Литија

Инспекцијским
надзором на Терену по
плану инспекцијског
надзора

Број сачињених
записника, број
издатих решења о
отклањању
недостатака

15 дана пре
Одељење за
одржавања
улице и путеве манифестац
ија

Закони и
Одлука
Града
Београда

Одељење За
Континуиулице и путеве рано

Примена
Закона о
инспекцијс
ком
надзору

2.

2.1

3.

Припрема и
спровођење
инспекцијских
Праћење промена
надзора –
законских прописа и
планирање и
одлука града Београда
усклађивање рада
инспектора у
складу са

Поштовање
законских рокова и
њена примена
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СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ

Шта желимо
постићи?
законским
прописима

Спровођење
редовних,
ванредних
допунских и
канцеларијских
инспекцијских
надзора у области
заштите улица и
путева

ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?
Које специфичне
задатке/активности
морамо предузети?
Израда недељног,
месечног, тромесечног,
шестомесечног,
деветомесечног и
годишњег извештаја
Спровођење редовно
планираних
инспекцијских надзора
у складу са Годишњим
планом инспекцијског
надзора

РОК У
КОЈЕМ СЕ
ОДГОВОРНА
ЗАДАТАК/
ИНДИКАТОРИ
ОРГАНИЗААКТИВРЕЗУЛТАТА
ЦИОНА
НОСТ
ЈЕДИНИЦА
МОРА
ОБАВИТИ
Када
Ко је одговоран
активности/
Како меримо задатке/ за спровођење
за датак
активности?
активности и
мора бити
задатака?
завршен?

ДОКУМЕНТИ

Континуирано

Одељење за
Континуиулице и путеве рано

Примена
Закона о
инспекцијс
ком
надзору

Одељење за
Континуиулице и путеве рано

Примена
Закона о
инспекцијс
ком
надзору

Спровођење
ванредних, допунских
и канцеларијских
инспекцијских
надзора

По пријави грађана,
електронске поште,
телефонским путем,
по службеној
дужности; поводом
захтева надзираног
субјекта;

5.

Обрада и анализа
података о
обављеном
инспекцијском
надзору

Обрада и анализа броја
издатих записника,
захтева суду, пресуда,
решења,

Бројчана и стручна
анализа, недељна,
месечна, тромесечна, Одељење за
Континуишестомесечна и
улице и путеве рано
годишња на нивоу
одељења

Примена
Закона и
одлука

6.

Обука,
оспособљавање
семинари,
едукације у
вршењу
инспекцијског
надзора и
примена Закона о
инспекцијском
надзору

Припрема, планирање,
упућивање,
оспособљавање
инспектора из области
надлежности
инспекције

Праћење Иновацијанорми и стандарда у
области
инспекцијског
надзора

Одељење за
Континуиулице и путеве рано

Примена
Закона и
одлука

7.

Припрема и
извршавање
осталих редовних
послова у оквиру
инспекцијског
надзора

Координација рада у
оквиру Секретаријата
за инспекцијске
послове, отварање
предмета, праћење рока
извршења истог, и
друге техничке
припреме;

Број новоотворених
предмета, остварен
број састанака у
оквиру одељења

Одељење за
Континуиулице и путеве рано

Примена
Закона и
одлуке

4.

315

Р. бр.

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ

Шта желимо
постићи?

8.

Превентивно
деловање
инспекције

ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?
Које специфичне
задатке/активности
морамо предузети?
Правовремено
информисање јавности:
1. Објављивањем
важећих прописа,
планова инспекцијског
надзора и контролних
листа
2. Пружањем стручне и
саветодавне подршке
надзираном субјекту
или лицу које остварује
одређена права у
надзираном субјекту
или у вези са
надзираним субјектом,
3. Предузимање
превентивних
инспекцијских надзора
4. Постављање
информација на
званичан Веб сајт
инспекције

РОК У
КОЈЕМ СЕ
ОДГОВОРНА
ЗАДАТАК/
ИНДИКАТОРИ
ОРГАНИЗААКТИВРЕЗУЛТАТА
ЦИОНА
НОСТ
ЈЕДИНИЦА
МОРА
ОБАВИТИ
Када
Ко је одговоран
активности/
Како меримо задатке/ за спровођење
за датак
активности?
активности и
мора бити
задатака?
завршен?

Одељење за
Континуиулице и путеве рано

ДОКУМЕНТИ

Примена
Закона и
одлуке

III. СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ТРГОВИНОМ И ТУРИЗМОМ
2. Одељење за туристичку инспекцију
Р. Б.

Активности и контроле

Рок/време

Ризик

1.

Контрола обављања угоститељске делатности
и испуњености минимално техничких и
У току целе године
санитарних услова у објектима типа хостел

Средњи

2.

Контрола обављања угоститељске делатности
и испуњености минимално техничких услова У току целе године
у објектима домаће радиности

Средњи

3.

Контрола обављања угоститељске делатности
и испуњености минимално техничких услова Јул, август
у сеоским туристичким домаћинствима

Низак

4

Контрола истицања и придржавања
прописаног радног времена угоститељских
објеката за исхрану и пиће

У току целе године

Висок

5.

Контрола наплате и уплате боравишне таксе

У току целе године

Висок
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Р. Б.

Активности и контроле

Рок/време

Ризик

6.

Превентивне мере: упозоравање надзираног
субјекта о његовим обавезама из закона и
других прописа, као и о прописаним радњама
и мерама управљеним према надзираном
субјекту и санкцијама за поступања супротна
тим обавезама; указивање надзираном
субјекту на могућност наступања штетних
последица његовог пословања или поступања

У току целе године, по потреби –
у непосредном контакту
саветодавне посете, упознавање
са прописма препорукама

7.

Заједнички инспекцијски надзор са другим
инспекцијама, и комуналном полицијом (бука По потреби и уз договор и
из угоститељских објеката, радно време
координацију са другим
угоститељских објеката, боравишна такса и
инспекцијама
др.)

8.

Мере и активности за спречавање обављања
делатности и вршења активности
нерегистрованих субјеката

Перманентно

IV СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВОДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
1. Одељење за заштиту од буке у животној средини, нејонизујућег зрачења и контролу хемикалија
I КВАРТАЛ

II КВАРТАЛ

III КВАРТАЛ

IV КВАРТАЛ

Инспекцијски надзор над привредним субјектима који поседују изворе буке (музички уређаји,
системи за климатизацију и вентилацију (фасфудови, ресторани, играонице, теретане и др.) ) ванредни предмети

РИЗИК
средњи

685

средњи

0

средњи

8

Инспекцијски надзор над привредним субјектима који користе изворе нејонизујућих зрачења по
средњи
решењима Секретаријата за заштиту животне средине -ванредни предмети

40

110

220

245

110

Инспекцијски надзор над привредним субјектимаа који поседују изворе буке (музички уређаји)
- редовни предмети
0

0

0

0

Инспекцијски надзор над привредним субјектима који поседују изворе буке (системи за
климатизацију и вентилацију) - редовни предмети
2

10

2

2

10

10

2

10

Инспекцијски надзор над привредним субјектима који користе изворе нејонизујућих зрачења од
средњи
посебног интереса - ванредни предмети
7

8

7

8

Инспекцијски надзор над привредним субјектима који користе изворе нејонизујућих зрачења
иницирани пријавом грађана -ванредни предмети
9

9

8

1

1

12

12
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високи

2

средњи

36

0

Заједничке инспекцијске контроле са градским инспекцијама и Комуналном полицијом
12

35

9

Инспекцијски надзор над привредним субјектима који се баве прометом нарочито опасних
хемикалија - редовни предмети
0

30

12

I КВАРТАЛ

II КВАРТАЛ

III КВАРТАЛ

IV КВАРТАЛ

РИЗИК

Заједничке инспекцијске контроле са републичком инспекцијом за заштиту животне срединеванредне

средњи

Контрола субјеката по налогу секретара, помоћника секретара и начелника, а односи се на
остале области заштите животне средине

висок

2

2

2

8

2

Саветодавне и превентивне посете - ванредни предмети
4

20

6

5

5
∑

150

250

284

864

180

2. Одељење за заштиту природних добара, управљање отпадом
I КВАРТАЛ

II КВАРТАЛ

III КВАРТАЛ

IV КВАРТАЛ

ризик

Контрола привредних субјеката који подлежу обавези прописаној Законом о процени утицаја на животну
средину- редовна контрола
висок
7
7
3
7
Контрола привредних субјеката који подлежу обавези прописаној Законом о процени утицаја на животну
средину за које су достављена решења Секретаријата за заштиту животне средине- ванредна контрола
висок
25 %

25 %

25 %

25 %

Контрола привредних субјеката који подлежу обавези прописаној Законом о интегрисаном спречавању,
и контроли загађивања животне средине за које су достављена решења Секретаријата за заштиту животне
висок
средине- ванредна контрола
25 %

25 %

25 %

25 %

Контрола оператера који поседују дозволу за управљање неопасним отпадом- редовна контрола
13

8

4

10

Контрола оператера који поседују дозволу за управљање отпадом по пријавама- ванредна контрола
10 %

30 %

30 %

30 %

40%

31

25

30 %

40 %

20 %

25 %

25 %

Контрола нерегистрованих субјеката- ванредна контрола
25 %

висок

висок

25 %

Заједничке инспекцијске контроле оператера у управљању отпадом, са другим инспекцијама - ванредна
контрола
25 %

средњи

28

Контрола привредних субјеката који обављањем делатности генеришу отпад по пријавама- ванредна
10 %

висок

25 %

Контрола привредних субјеката који обављањем делатности генеришу неопасан отпад- редовна контрола
24

средњи

30 %

Контрола локација на којима је ускладиштен неопасан отпад без дозволе за управљање отпадом по
пријавама- ванредна контрола
5%

средњи

25 %

25 %
318

25 %

висок

I КВАРТАЛ

II КВАРТАЛ

III КВАРТАЛ

IV КВАРТАЛ

Контрола спровођења мера заштите животне средине у заштићеним природним добрима- редовна
контрола
2

5

4

35 %

50 %

20 %

20 %

висок

10 %

Контрола енергетских објеката који подносе захтев за издавање извештаја о испуњености услова и
захтева утврђених прописима о заштити животне средине за енергетске објекте и остале уређаје,
инсталације или постројења која се користе за обављање енергетске делатности- ванредна контрола
40 %

средњи

5

Контрола спровођења мера заштите животне средине у заштићеним природним добрима по пријавамаванредна контрола
5%

ризик

висок

20 %

Контрола субјеката по налогу секретара, помоћника секретара и начелника, а односи се на остале области
заштите животне средине- ванредна контрола
висок
25 %

25 %

25 %

25 %

Саветодавне и превентивне посете оператера у управљању отпадом и управљача заштићених подручјаванредна контрола
25 %

25 %

25 %

25 %

3. Одељење за контролу услова и мера заштите животне средине, заштиту ваздуха и контролу
квалитета отпадних вода
I КВАРТАЛ

II КВАРТАЛ

III КВАРТАЛ

IV КВАРТАЛ

Контрола индивидуалних котларница, грејна сезона 2018/2019 по Закону о заштити ваздуха -редовна

РИЗИК
висок

57
Контрола привредних субјеката по Закону о заштити ваздуха који раде целе године-редовна
5

средњи

5

Контрола привредних субјеката који испуштају технолошке отпадне воде у реципијент или канализацију,
по Закону о водама-редовна
16

63

45

висок

14

Контрола привредних субјеката који испуштају технолошке отпадне воде у реципијент или канализацију, по
Закону о водама- ванредно узорковање
висок
50%

50%

Контрола привредних субјеката који обављањем делатности загађују ваздух - по пријавама- ванредна
25%

25%

25%

Контрола привредних субјеката који обављањем делатности загађују воде- по пријавама- ванредна
25%

25%

25%

средњи

25%
средњи

25%

Контрола индивидуалних котларница, грејна сезона 2019/2020 по Закону о заштити ваздуха-редовна

висок

27
Контрола субјеката по налогу секретара, помоћника секретара и начелника, а односи се на остале области
заштите животне средине-ванредна
25%

22%

25%
319

28%

висок

I КВАРТАЛ

II КВАРТАЛ

III КВАРТАЛ

IV КВАРТАЛ

25%

25%

Заједничке инспекцијске контроле са другим инспекцијама
25%

25%

РИЗИК
висок

Саветодавне и превентивне посете привредних субјеката који испуштају технолошке отпадне воде у
реципијент или канализацију, као и привредних субјекта који обављењем делатности емитују загађујуће
материје у ваздух-ванредна
25%

22%

25%

28%

4. Одељење за водну инспекцију
I КВАРТАЛ

II КВАРТАЛ

III КВАРТАЛ

IV КВАРТАЛ

Надзор водних објеката за уређење водотока (обалоутврде, прагови, напери и др.) и за заштиту од
поплава, ерозије и бујица (насипи и др.) -редовне контроле
10

10

10

2

3

10

10

средњи
0

0

0

Контрола погона ЈКП захватање и испуштање вода-редовне контроле
2

средњи

5

Контрола ОП за водотоке II реда
1

висок

0

Надзор објеката за заштиту од унутрашњих вода- одводњавање, ОКМ и ДКМ-редовне контроле
5

средњи

5

Надзор над експлоатацијом речног материјала из корита и приобаља река и депоновања материјала на
обалама – редовне контроле
0

РИЗИК

2

2

средњи
1

Надзор водних објеката за коришћње вода- снабдевање водом (бунари, каптаже, захвати, канали, језера и
средњи
бране са акумулацијом, рибњаци и др. објекти) -редовне контроле
0

2

2

0

Контрола индустријских објеката-захватање, пречишћавање и испуштање вода
10

10

10

висок
10

Контрола подземних и надземних складишта за нафту и друге хазардне супстанце, отпада и др.
8

5

5

8

Ванредни инспекцијски надзор у свим областима, на основу представки, захтева и поднесака
30

35

35

висок

висок
30

Заједничке инспекцијске контроле индустријских објеката (захватање, пречишћавање и испуштање вода)
висок
са инспекцијом за заштиту животне средине- редовне
3

0

3

4

Заједничке инспекцијске контроле са другим инспекцијама-ванредне
1

1

висок
1

1

Саветодавне и превентивне посете
1

средњи
1

1

1

Ванредне контроле нерегистрованих субјеката
1

критичан

1

1
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V. СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
1. Одељење за грађевинску инспекцију
Инспекцијски надзор
врста
облик

Редован

Теренски и
канцеларијски

Активност-пословни процес
1. инспекцијски надзор објеката по издатим грађевинским
дозволама и потврдама о пријави радова
а) контрола надзираних субјеката-инвеститора (подаци из АПРа, Уговор са извођачем и надзорним органом),
б) контрола извођача радова (да ли је овлашћен за извођење
одговарајуће врсте радова),
в) контрола одговорног извођача радова,
г) контрола надзорног органа (привредног друштва),
д) контрола техничке документације,
ђ) контрола извођења радова у складу са локацијским условима
и пројектом за грађевинску дозволу,
е) контрола да ли је градилиште обележено на прописан начин,
ж) контрола опреме и инсталација које се уграђују у објекат,
з) провера да ли исти одговарају законом прописаним
стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета,
и) проверава да ли је извођач предузео мере за безбедност
објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту
животне средине,
ј) да ли извођач води грађевински дневник и да ли обезбеђује
књигу инспекције на прописан начин,
к) да ли се у току грађења и коришћења објекта врше
прописана осматрања и одржавања објеката,
л) да ли је технички преглед извршен у складу са законом и
прописима донетим на основу закона,
љ) да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола,
м) да ли се објекат користи за намену за коју је издата
грађевинска односно употребна дозвола,

динамика

Обавља се
континуирано, по
приспећу издатих
грађевинских дозвола
и Потврда о пријави
радова кроз
Обједињену
процедуру

2. Инспекцијски надзор по добијању обавештења од надлежног
органа о пријави темеља
3. Инспекцијски надзор по добијању обавештења од надлежног
органа о пријави завршетка објекта у конструктивном смислу
Редован

Теренски и
канцеларијски
4. Инспекцијски надзор по издатим решењима за извођење
радова и потврђеним пријавама радова по чл. 145. Закона о пл.
и изградњи,
Теренски и
канцеларијски

Редован

5. Контрола изведених радова у складу са грађевинском
дозволом, потврдом, пројектом за грађевинску дозволу и
извођачким пројектом

Теренски и
канцеларијски
6. Вршење инспекцијског надзора над радом грађевинских
инспектора градских општина у саставу града Београда

Редован
Теренски и
канцеларијски

7. Инспекцијски надзор по Решењима о озакоњењу
Ванредан

Теренски и
канцела321

Континуирано, по
прослеђеном захтеву
од стране
Секретаријата за
урбанизам кроз
Обједињену
процедуру

Континуирано, по
достављеним
решењима од
надлежног органа
По завршетку
појединих фаза
радова
По сазнању и
примљеним пријавама

Инспекцијски надзор
врста
облик
ријски

Активност-пословни процес

динамика
По достављеним
решењима о
озакоњењу од стране
надлежног органа

8. Инспекцијски надзор по пријави правних и физичких лица
Теренски и
канцеларијски

Редован

9. Превентивни надзор
Теренски и
канцеларијски

Континуирано, по
пријему пријава

Ванредан
Ванредан

Теренски и
канцеларијски

10. Инспекцијски надзор са другим инспекцијама

Недељно, по потреби
и чешће
По пријави

2. Одељење за урбанистичку инспекцију
Надзирани
субјект
(територија)

Инспекцијски надзор
Врста
Редован

1

2

3

4

5

6

7

ГО Барајево

ГО Гроцка

ГО Лазаревац

ГО
Младеновац

ГО Обреновац

ГО Сопот

ГО Сурчин

Месеци

Заједничка
активност

01

х

х

02

04

05

х

Саветодавно

х

Редован

х

10

11

12

х

2
1

х
х

х

х

0
4
2
1
1
3
2
1
1

х
х

х
х

х

х

х
х

х

х

х

3

х

1
х

1

Ванредан

0

Превентива
Саветодавно
Редован
Ванредан
Превентива
Саветодавно
Редован
Ванредан
Превентива
Саветодавно

Збир

0
3

х

Превентива
х

09

х

х
х

Редован

08

х

х

х

07

х

х
х

Саветодавно

06

1

Ванредан
Превентива

Ванредан
Превентива
Саветодавно
Редован
Ванредан
Превентива
Саветодавно
Редован
Ванредан

03

х
х
х

х
х

х

3

х

2
1
0
4
2
1
0
3
2

х
х

х

х
х

х
х

х
х

х
х

х

х

х
х
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х

Инспекцијски надзор

Надзирани
субјект
(територија)
8

Врста

Градска управа Редован
Секретаријат
Саветодавно
за урбанизам

Заједничка
активност
х

Месеци
01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

х

х
х

х

х

2

х

3

Ванредан

1

Превентивa

8.2 Врачар

х

х

х

3

Ванредан

8.4 Земун
8.5 Нови Београд

х
х

8.8 Савски венац

х
х

х

х

х

Ванредан

Ванредан
Превентива
Ванредан
Превентива

1
х

х
х

х
х

3
1
х

х
х

3
х
Укупно

Врста

Облик

Редован

Теренски и
канцеларијски

Ванредан

Канцеларијски

Активност-пословни процес
- Инспекцијски надзор над издатим локацијским
условима за објекте до 800m2 бруто грађевинске
површине
- Инспекцијски надзор над потврђеним урбанистичким
пројектима за објекте до 800m2
- Инспекцијски надзор над променама стања у
простору у односу на непосредну примену закона и
других прописа
- Инспекцијски надзор над имаоцима јавних
овлашћења у односу на поступање у прописаним
роковима
По представци правног или физичког лица,
- инспекцијски надзор над издатим локацијским
условима за објекте до 800m2 бруто грађевинске
површине,
- инспекцијски надзор над потврђеним урбанистичким
пројектима за објекте до 800m2
- инспекцијски надзор над променама стања у
простору у односу на непосредну примену закона и
других прописа
- инспекцијски надзор над имаоцима јавних
овлашћења у односу на поступање у прописаним
роковима
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3
1
3
1

х
х

х

х
х

х

Ванредан
Превентива
Ванредан

Инспекцијски надзор

3
0
3
1
3

х
х

Превентива

8.7 Раковица

8.10 Чукарица

Ванредан
Превентива
Ванредан
Превентива
Превентива
Ванредан

8.6 Палилула

8.9 Стари град

0

Превентива

8.3 Звездара

Збир
1

х

Превентива

8.1 Вождовац

02

1
3
1
86

Напомена
Обавља се једном годишње
према оперативном Плану за
све градске општине и
Секретаријат за урбанизам и
грађевинске послове, у
сарадњи са урбанистичком
инспекцијом Министарством
грађевинсрства, саобраћаја и
инфраструктуре

Обавља се континуирано по
поднетим захтевима

Инспекцијски надзор
Врста

Облик

Контролни

Канцеларијски

Активност-пословни процес

Напомена

Инспекцијски надзор ради утврђивања извршења мера Обавља се по достављању
које су предложене надзираном субјекту у оквиру
препорука или приговора
редовног или ванредног инспекцијског надзора
надлежном органу

Службене активности
Превентивно Канцеларијделовање
ски

Саветодавне Теренски и
посетеканцеларијодговори
ски

Заједничке
активности















Теренски

Обавља се континуирано
увидом у податке Обједињене
Прћење промена стања у простору уодносу на
процедуре на сајту АПРа,
непосредну примену закона и других прописа
израдом службене белешке и
актом препоруке
Обавља се једном до двапута
годишње према оперативном
Плану за све градске општине
Обавља се у циљу правилне примене закона и других
и Секретаријат за урбанизам и
прописа
грађевинске послове, као и
континуирано у зависности од
потреба надлежних органа
Обавља се у сарадњи са
урбанистичком инспекцијом
Министарством
Инспекцијски надзор над правилном применом закона грађевинсрства, саобраћаја и
и других прописа у оквиру редовне контроле
инфраструктуре и
инспекцијама Сектора за
заштиту животне средине,
водну и санитарну инспекцију.

3. Одељењае за извршење решења грађевинских инспектора
Затварање градилишта по решењима грађевинске инспекције и обнова траке на градилиштима на
којима је то потребно;
Контролни преглед затворених градилишта;
Контролни преглед објеката за које је донето решење о уклањању;
Идентификација објеката (бесправних и др) на терену, премер објеката, израда предмера, и израда
извештаја, елабората
Припрема, обавештавање, и координација субјеката који учествују у извршењу;
Израда записника и извештаја са терена;
Заказивање рушења, слање обавештења извршенику, предузећу које спроводи извршење, ЕДБ-у,
БВК, Муп-у и др.;
Присуство рушењу бесправних објеката;
Израда записника са рушења, као и израда предмера и предрачуна пре заказаног рушења;
Припрема и израда плана извршења решења грађевинских инспектора;
Усклађивање рада одељења са другим одељењима у Секретаријату;
Учествовање у припреми техничке документације за јавне набавке радова;
друге активности у оквиру надлежности које се не могу унапред предвидети.
4. Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију

У Одељењу за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију у наредном
периоду ће се:
1. Редовно вршити израда нацрта првостепених одлука које се доносе у Одељењу за грађевинску
инспекцију и Одељењу за урбанистичку инспекцију Сектора за грађевински и урбанистички инспекцјиски
надзор. У оквиру ових активности предузеће се мере и активности на побољшању квалитета и ажурности у
правној обради инспекцијских предмета и на тај начин допринети ефикасности инспекцијског надзора.
2. Ажурно ће сачињавати одговоре на жалбе поднете Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.
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3. Остваривати сарадња са другостепеним органима ради уједначавања праксе и заузимања ставова
око одређених спорних питања.
4. Посебно остваривати сарадња са свим организационим јединицама Градске управе као
обрађивачима одлука над којима Секретаријат врши инспекцијски надзор.
5. Остваривати сарадња са Прекршајним судом и надлежним тужилаштвима у циљу израде што
квалитетнијих захтева за покретање казнених поступака.
6. Пружати стручну помоћ грађевинским и урбанистичким инспекторима у циљу правилне и потпуне
примене нових законских и подзаконских прописа (Закон о инспекцијском надзору, Закон о планирању и
изградњи, Закон о озакоњењу објеката и др.).
7. Иницирати измене и допуне постојећих прописа као и доношење нових како би се створиле правне
претпоставке за свеобухватну контролу области које су у надлежности Секретаријата.
8. Сачињавати информације, извештаји, обавештења.
9. Обављати и друге послове из делокруга Сектора.

VI СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ И УПРАВНО - НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ
У Сектору за нормативне и управно-надзорне послове у наредном периоду ће се:
1. Редовно вршити израда нацрта сложенијих првостепених одлука, захтева за покретање
прекршајног поступка, пријава суду части, пријава за привредни преступ, кривичних пријава, споразума о
отплати дуга насталог у поступку извршења решења преко другог лица на рате, изјашњења на поднете
захтеве за изузеће инспектора и одговора на жалбе изјављене против првостепених одлука који се доносе у
Сектору за комунални инспекцјиски надзор, Сектору за саобраћајни инспекцијски надзор, Сектору за
дежурни инспекцијски надзор, Сектору за извршни поступак и инспекцијски надзор, Сектору за
инспекцијски надзор над трговином и туризмом, Сектору за заштиту животне средине и водни
инспекцијски надзор и консултације са инспекторима у вези обраде предмета и примене прописа. У оквиру
ових активности предузеће се мере и активности на побољшању квалитета и ажурности у правној обради
инспекцијских предмета и на тај начин допринети ефикасности инспекцијског надзора.
2. Ажурно решавати по жалбама изјављеним на одлуке комуналних инспекција градских општина.
3. Сачињавати одговори на тужбе и захтеве поднете Управном суду и одговори на тужбе за накнаду
штете.
4. Представљати Секретаријат као тужени орган на расправама пред Управним судом.
5. Пријем странака у вези са другостепеним предметима.
6. Учествовати на седницама Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности града Београда
7. Вршити надзор над радом комуналних инспекција градских општина непосредним увидом у
управне предмете и сачињавати записник о утвређеном стању, те на основу утврђеног стања предузимати
мере и активности на побољшању рада. Надзор ће се спровести у октобру и новембру месецу 2019. године.
8. Остваривати сарадња са другостепеним органима ради уједначавања праксе и заузимања ставова
око одређених спорних питања.
9. Посебно остваривати сарадња са свим организационим јединицама Градске управе као
обрађивачима одлука над којима Секретаријат врши инспекцијски надзор.
10. Остваривати сарадња са другим организационим јединицама у Градској
Министарствима РС у вези са повереним пословима.

управи и

11. Остваривати сарадња са Прекршајним судом, у циљу израде што квалитетнијих захтева за
покретање прекршајног поступка и благовременим изјављивањем жалби на достављене пресуде утицати на
казнену политику.
12. Пружати стручна помоћ инспекцијама у циљу правилне и потпуне примене нових законских и
подзаконских прописа (Закон о општем управном поступку, Закон о становању и одржавању зграда, Закон
о инспекцијском надзору и др.).
13. Иницирати измене и допуне постојећих прописа као и доношење нових како би се створиле
правне претпоставке за свеобухватну контролу области које су у надлежности Секретаријата.
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14. Сачињавати одговори заштитнику грађана, информације, извештаји, обавештења и друго.

VII СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, АНАЛИТИЧКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за правне, аналитичке и административне послове Секретаријата за инспекцијске послове
обављаће следеће послове:
1. Праћење и анализарање законских и подзаконских прописа из области радних односа и
обавештавање запослених о примени прописа из радних односа;
2. Анализа описа послова радних места ради њиховог правилног разврставања у звања и праћење
структуре запослених у секретаријату, а по потреби израда предлога организације и систематизације
радних места;
3. Координирање припреме и израда одговора на захтеве за информације од јавног значаја из
надлежности секретаријата;
4. Израда плана коришћења годишњих одмора;
5. Организација и праћење испуњења обавезе израде радних циљева за запослене и припрема
обједињеног предлога за оцењивање службеника;
6. Израда појединачних аката којима се решава о правима, дужностима и одговорностима запослених
из области радних односа (решења о коришћењу годишњег одмора и плаћеног одсуства са рада, решења о
употрeби и чувању печата; овлашћења; предлога за распоређивање, премештање и напредовање
службеника; иницијатива за покретање дисциплинског поступка; предлога за ангажовање незапослених
лица по ПП уговору; текста огласа за пријем запослених и др.);
7. Припрема и израда налога за рад ноћу, на дан државног празника и на дан недељног одмора
службеника;
8. Праћење испуњења обавезе полагања државног стручног испита, испита за инспекторе, посебног
стручног испита за тржишног инспектора;
9. Праћење потреба за обуком и стучним усавршавањем инспектора и других службеника и припрема
предлога за израду програма стучног усавршавања;
10. Организација и обављање административно-канцеларијских послова за потребе свих сектора у
секретаријату;
11. Успостављање и вођење регистра службених легитимација инспектора и интерних евиденција о:
укупном броју запослених у секретаријату; броју инспектора по врсти инспекције; приливу и одливу
запослених; коришћењу годишњег одмора; коришћењу плаћеног одсуства; повредама на раду; испитима
који су обавезан услов за рад; присутност на раду (карнет) и БУС-плус; електронским евиденционим
картицама; обукама запослених; уговорима о привременим и повременим пословима;
12. Сарадња са другим секторима у саставу секретаријата, другим организационим јединицама
Градске управе, овлашћеним лицем за приступ информацијама од јавног значаја за град Београд, органима,
организацијама и установама изван Градске управе;
13. Израда информација и извештаја;
14. Друге послове по налогу секретара секретаријата.

VIII СЕКТОР ЗА ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЗ ГРАЂЕВИНСКЕ
ОБЛАСТИ
Због великог прилива предмета током 2016. године и 2017. године, као и због смањења броја
извршилаца током 2018. године, дошло је до прекорачења законом прописаних рокова за доношење
другостепених одлука по поднесцима странака. Дана 06.11.2018. године, ступио је на снагу Закон о
изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 83/18), којим је надлежност
другостепеног органа у предметима бесправне градње, преузело Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре. Стога је потребно да овај Сектор ажурира рад на решавању нерешених предмета
бесправне градње примљених до 06.11.2018. године.
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У циљу превазилажења насталог стања и побољшања и ажурирања рада овог Сектора у 2019. години,
планира се:
 пријем саветника и самосталних саветника на систематизованим радним местима (дипломирани
правници са радним искуством);
 набавка нове техничке опреме – скенера и програма Abbyy Fine Reader и замена старе како би се
службеницима омогућила ефикасност у раду;
 едукација службеника ради правилне примене прописа и њихово учешће у организованим
семинарима и сличним едукацијама, као и набавка литературе потребне за правилну примену
новодонешених закона и подзаконских аката;
 организовање састанака са представницима органа локалне самоуправе и запосленима који доносе
првостепене одлуке како би им се указало на пропусте у раду и помогло у превазилажењу истих;
 организовање састанака са представницима Управног суда Републике Србије у циљу заузимања
заједничког става и доношења на закону заснованих одлука.

IX СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ОДНОСЕ СА
ЈАВНОШЋУ










Планирање и координација активности Сектора у Секретаријату и координација са градским
општинама;
Поступање по притужбама на рад инспекције;
Креирање и администрација програма „Евиденције инспекцијског надзора“;
Коришћење веб сервиса и креирање услуга на веб сервисима који су доступни Секретаријату,
администрирање веб сервиса, када је то предвиђено, обављање потребних радњи ради омогућавања
коришћења веб сервиса запоселнима у Секретаријату;
Обављање стручно техничких и административних послова за Комисију за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда;
Ажурирање и објављивање докумената и садржаја на сајту града и сајту Комисије;
Пријем и обрада поднесака упућених преко електронске адресе и портала еУправе-припрема
информација по представкама, нарочито по представкама које су из надлежности више секора
Секретаријата, достава поднесака надлежним органима, прослеђивање информације;
Комуникација са медијима- изјаве, саопштења за јавност, припрема гостовања;
Припремање нацрта одговора на новинарска питања.

X ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Одељење за финансије и јавне набавке обавља економско - финансијске послове и послове
спровођења јавних набавки Секретаријата, и то:
Израда и обрада документације за реализацију финансијског плана Секретаријата за 2019. годину.
Припрема елемената за израду предлога ребаланса буџета за 2019. годину.
Предлог финансијског плана за 2020., 2021. и 2022. годину.
У 2019. години радиће се наредбе, захтеви за плаћање, решења о распореду средстава за реализацију
финансијског плана, измене финансијског плана.
Израда плана и праћење реализације кварталних и месечних квота за 2019. годину.
Израда плана и праћење прилива кварталних и месечних прихода и примања за 2019. годину.
Израда кварталних извештаја о извршењу финансијског плана Секретаријата за 2019. годину.
Усаглашавање стања средстава на апропријацији финансијског плана са књиговодством и израда
извештаја.
Припрема документације за реализацију Плана јавних набавки Секретаријата за 2019. годину.
Извршење процедуре у поступцима спровођења јавних набавки по Плану јавних набавки и Списка
набавки на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама.
Припрема елемената за измену Плана јавних набавки и Списка набавки на које се не примењују
одредбе Закона о јавним набавкама по ребалансу за 2019. годину.
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Усаглашавање стања средстава и израда извештаја о извршењу Плана јавних набавки и Списка
набавки на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама за 2019. годину.
Предлог Плана јавних набавки и Списка набавки на које се не примењују одредбе Закона о јавним
набавкама за 2020. годину
Праћење извршења уговора.
Праћење поступка наплате трошкова извршења решења инспекције.
Дневна, месечна и годишња извештавања према Секретаријату за финансије, Служби за
централизоване јавне набавке и контролу набавки, Управи за јавне набавке, Државној ревизији, Секретару,
као и другим организационим јединицама Градске управе града Београда у вези обављања послова везаних
за финансије и јавне набавке.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за инспекцијске
послове
Соња Подунавац, дипл. правник
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
1. Организациона структура (органограм); 2. Број систематизованих радних места, број попуњених,
број ангажованих извршилаца по основу уговора; 3. Образовна структура запослених; 4. Кратак приказ
промена у напред наведеним параметрима у извештајном периоду.

1. Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту
а) Одељење за другостепене поступке, нормативно-правне послове и инспекцијски надзор
 Одсек за другостепене поступке у области социјалне заштите
 Одсек за управно-надзорне послове у области борачко-инвалидске заштите
 Одсек за друге облике материјалне помоћи и подршке
б) Одељење за инспекцијски надзор

2. Сектор за остваривање права
а) Одељење за управно-правне послове
 Одсек за управно-правне послове
 Одсек за стручно-оперативне и канцеларијске послове
б) Одељење за обрачун накнада

3. Сектор за унапређење положаја Рома


Одсек за унапређење положаја Рома

4. Сектор за избеглицe, интерно расељенa лица и миграције
а) Одељење за унапређење положаја избеглица и интерно расељених лица
 Одсек за унапређење положаја избеглица и интерно расељених лица

5. Сектор за сарадњу са удружењима
а) Одељење за реализацију конкурса и аналитичко-информативне послове

6. Сектор за развој услуга социјалне заштите
а) Одељење за праћење услуга и других облика подршке и помоћи у области социјалне заштите

7. Сектор за економско-правне послове
а) Одељење за правне послове и послове јавних набавки
б) Одељење за финансијско-материјалне послове
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Органограм Секретаријата за социјалну заштиту:

Ознака Секретаријата: XIX
Број унутрашњих јединица Секретаријата:
01 - Кабинет секретара
02 - Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту
03 - Сектор за остваривање права
04 - Сектор за сарадњу са удружењима
05 - Сектор за економско-правне послове
06 - Сектор за унапређење положаја Рома
07 - Сектор за избеглице, интерно расељена лица и миграције
08 - Сектор за развој услуга социјалне заштите
Изменама и допунама Правилника о организацији, систематизацији радних места у Градској управи
града Београда број 110-626/18 – ГВ од 27. јуна 2018. године од Сектора за сарадњу са удружењима и развој
услуга социјалне заштите формирана су два засебна сектора и то: Сектор за сарадњу са удружењима и
Сектор за развој услуга социјалне заштите. У том тренутку табела која садржи звање, број
систематизованих звања и број запослених изгледала је овако:
Звања
Заменик начелника- секретар
Подсекретар
Виши саветник
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт

Број систематизованих звања
1
1
4 радна места
16 радних места
35 радних места
6 радних места
5 радних места
1 радно место
21 радних места
2 радна места

УКУПНО

92 радна места

Број запослених
1
1
4 службеника
14 службеника
13 службеника
3 службеника
2 службеника
0 службеника
14 службеника
0 службеника
2 службеника на положају
49 службеника
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У Секретаријату за социјалну заштиту било је 47 службеника, а тај број је повећан на 49 службеника.
У току трајања календарске године која је предмет извештајног периода расписана су два јавна конкурса и
број извршилаца је повећан на 56 запослених на неодређено време, двоје запослених на одређено време и
два постављена лица.

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
У Сектору за социјалну и борачко-инвалидску заштиту - Одсеку за другостепене поступке у области
социјалне заштите, у извештајном периоду, према подацима из писарнице примљено је у рад 806 предмета.
До већег заостатка у решавању другостепених предмета по жалби долази још од почетка 2015. године када
је на страни запослених смањен број извршилаца који раде на доношењу другостепених одлука па је због
тога уочен и већи број нерешених предмета у односу на претходне године. Међутим, у току 2018. године
заостатак и даље постоји, с обзиром да је једном извршиоцу престао радни однос ради одласка у пензију.
Дужи временски период на предметима је радио само један извршилац. Запошљавањем једног извршиоца и
ангажовањем још једног извршиоца по уговору о привременим и повременим пословима, сматрамо да би се
заостатак у решавању предмета у наредном периоду могао смањити. Ближи подаци приказани су у
табелама:
ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
Предмети пренети из Предмети примљени у
2017 године
2018. години

Укупно у раду 2018.
године

Решавање по жалби

Предмети извршених
ревизија о признатом
праву

245

806

1.051

1.051

75

Укупно по жалби и
ревизији по признатом
пправу

Предмети из 2018.
године, поверни
послови

Предмети из 2018.
године, изворни
послови

Остало нерешено 2018

Остало нерешено ван
рока

1.125

477

275

343 + 30 ревизија

244

/

/

/

/

/

/

/

/

Одбијене жалбе
302
Поништено решења
175

Одбијене жалбе
187
Поништено решења
88

У Одсеку за борачко-инвалидску заштиту у 2018. години примљено је у рад 1.084 предмета, број
нерешених предмета из 2017. године износио је 26, што значи да се у извештајном периоду у раду налазило
1.110 предмета, од ког броја 1.018 предмета су се односила на ревизију решења о признатом праву, док су
се 92 предмета налазила на решавању по жалби. У 2018. години укупно је извршено 988 ревизија решења и
донето 36 решења по жалби. То значи да је остало нерешено укупно 60 предмета, од чега 23 предмета у
поступку ревизије права и 37 предмета у поступку по жалби. У табели испод даје се приказ кретања
предмета:
ПОСТУПЦИ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО –ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ - ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
Предмети примљени у
Предмети пренети из
Укупно у раду 2018.
Предмети ревизије
Предмети по жалби
2018. години 2017. године
године
права 2018.
2018.
ревизије и жалбе-)
26
1.084
1.110
1.018
92
Остало нерешено
Укупно по жалби и
Предмети из 2018.
Предмети из 2018. по
Остало нерешено
предмета по жалби из
ревизији права
ревизије права
жалби
ревизија права из 2017.
2017
1.110
1.011
73
7
19
Број потврђених
Број усвојених жалби
решења о праву по
Сви решени
Сви решени
на решење
ревизији
839
13
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Број поништено
Број одбијених жалби
решења о праву по
на решење
ревизији
149
23
Укупан број решених
Укупан број решених
предмета ревизије
предмета по жалби
права
988
36
Остало нерешено из
Остало нерешено из
2017. предмета
2017. предмета по
ревизије права
жалби
23
37

У Oдсеку за друге облике материјалне помоћи и подршке врше се послови везани за доделу
субвенција на комуналне услуге преко ЈКП „Инфостан технологије“, спроводи се поступак за стицање
статуса енергетски угроженог купца и поступак, у првом степену, за одређивање особа које могу остварити
право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима (паркинг
карта у форми налепнице).
ДРУГИ ОБЛИЦИ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ
Додела субвенција на комуналне услуге преко ЈКП „ Инфостан технологије“ - ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
Број примљених захтева
Број одобрених субвенција
Број одбијених захтева
Престанак права
1.142
935
60
147
Стицање статуса енергетски угроженог купца – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
Број решења о признавању Број решења којим је захтев Број решења којим је захтев
Број примљених захтева
статуса ЕУК
одбијен
одбачен
1.444
1.270
103
71
Поступак за одређивање особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места
(паркинг карте у форми налепнице) - ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
Број примљених захтева за
Број решења о признавању права на
признавање права на бесплатно
Број решења којима је захтев одбијен
бесплатно паркирање
паркирање
2.668
2.560 (8 по допуни пренето у 2019)
100

У Сектору, у оквиру пословног процеса: инспекцијски надзор, инспектор социјалне заштите у
извештајном периоду извршио је следеће надзоре:
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР- ИНСПЕКТОР СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
Број редовних
Број ванредних
Број контролних
Број стручних
инспекцијских надзора инспекцијских надзора инспекцијских надзора саветодавних посета
5

7

0

4

Број поступања по
представкама грађана
670

Поред наведеног инспектор је достављао и редовне месечне извештаје Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања као и Координационој комисији за инспекцијски надзор Градске
управе града Београда.
У Сектору су донета решења о додели проширене заштите цивилних инвалида рата и допунског
материјалног обезбеђења учесника НОР-а и чланова њихових породица, с тим да је у јануару 2018. године
било 110 корисника, а до децембра 2018. године број се смањио на 91 корисника. У току 2018. године број
корисника права на једнократну новчану помоћ породицама палих бораца од 1990. године износио је 1.241,
од тог броја 1.228 корисника остварило је право на помоћ у пуном износу од 7.237,00 динара, а 31 корисник
је остварио право у половини износа од 3.618,50 динара.
Такође, У Сектору се спроводе поступци израде нацрта општих правних аката из надлежности
Скупштине града, градоначелника и секретара Секретаријата, којим се регулишу права и услуге из области
социјалне заштите. Стављени су предлози за разрешење и именовање директора установа социјалне
заштите чији је оснивач Град.
333

У наведеном периоду измештена су два одељења Градског центра за социјални рад у Београду, у нове
адаптиране просторе, те је сада одељење Сурчин на адреси Војвођанска бр. 80, док је одељење Врачар у
улици Саве Текелије бр 10. Секретаријат за социјалну заштиту је са Секретаријатом за инвестиције
потписао протокол о реализацији пројекта реконструкције санације и адаптације „Прихватилишта за
одрасла и стара лица“, ул. Кумодрашка 226, ГО Вождовац.
У Сектору за остваривање права, везано за поверене послове табеларно се приказује кретање
предмета:
ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
Остваривање права на
накнаду зараде за време
породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге
детета и остале накнаде по
основу рођења и неге детета

Остваривање права на
накнаду зараде за време
одсуства са рада ради
посебне неге детета и на
остале накнаде по основу
посебне неге дететa

Остваривање права на
дечији додатак

Остваривање права на
родитељски додатак

поднето
захтева

донето решења

поднето
захтева

донето решења

поднето
захтева

донето решења

поднето
захтева

донето решења

19.648

21.420

18.500

19.673

19.245

19.824

10.328

9.291

У извештајном периоду, за остваривање свих права наведених у горњој табели, примљено је укупно
67.721 захтева и донето укупно 70.208 решења на основу којих је извршена исплата из буџета Републике
Србије.
У истом периоду, у Одељењу за обрачун накнада обрађено је укупно 100.352 НЗ-1 образаца (списак
за исплату накнада зарада) за око 12.000 корисника (просечно месечно), утврђено је 25.380 основица за
доношење решења о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге и
посебне неге детета, извршена је рефундација накнада зарада послодавцима и лицима која самостално
обављају делатност у износу од 13.087.970.019,88 динара на 142.725 налога за електронску уплату.
Сходно Уредби о енергетски угроженом купцу, у Сектору за остваривање права примљено је 1.477
захтева, а донето 1.540 решења за кориснике дечијег додатка којима се признаје статус енергетски
угроженог купца.
ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ

Новчано давање
незапосленој породиљи
по старој Одлуци

Једнократно новчано
давање запосленој
породиљи по старој
Одлуци

Једнократно новчано
давање породиљи у
износу од 10.000 динара
новчано давање
незапосленој породиљи
(по новој Одлуци од
08.07.2017. године)

Једнократно новчано
давање незапосленој
породиљи у износу
од 25.000 динара (по
новој Одлуци од
08.07.2017. године)

донето
донето
донето
позитивних
позитивних
позитивних
поднето
поднето
поднето
поднето
решења,
решења,
решења,
захтева у
захтева у
захтева у
захтева у
укључујући
укључујући
укључујући
2018.
2018.
2018.
2018.
и захтеве из
и захтеве из
и захтеве из
2017
2017
2017
4

42

50

29

1.484

2.433

263

донето
позитивни
х решења,
укључујућ
ии
захтеве из
2017
527

Обједињена новчана
давања породиљи
(новчано давање
породиљи, новчано
давање породиљи за
прворођено дете,
новчано давање
незапосленој
породиљи и новчано
давање породиљи за
трећерођено дете)
по Одлуци од
1.1.2018 и 10.7.2018.
год.
донето
позитивн
их
поднето
решења,
захтева у
укључују
2018.
ћи и
захтеве
из 2017
16.285
14.033

У 2018. години примљено је укупно 18.086 захтева за новчана давања породиљама са територије
града Београда. У тој години је на основу 17.210 решења из буџета Града Београда исплаћено укупно
334

303.555.000 динара. За још 740 решења донетих до 31.12.2018. године уплата у износу од 17.625.000 динара
ће бити извршена у јануару 2019. године.
У оквиру пословног процеса везаног за изворне послове, остварује се право на новогодишњу новчану
честитку мајкама прворођене девојчице и прворођеног дечака рођених 1. јануара. Мајци прворођеног
дечака рођеног 1. јануара 2018. године је на основу решења исплаћено 300.000 динара, а двема мајкама
прворођених девојчица рођених 1. јануара 2018. године исплаћено је по 150.000 динара.
Свакодневно се, на захтев странака, издају потврде о извршеним уплатама накнада зарада и уплатама
припадајућих пореза и доприноса за лица на породиљском одсуству која самостално обављају делатност,
ради уписа стажа, код Фонда ПИО, потврде ради овере здравствених књижица, потврде за остваривање
права у предшколским установама, као и потврде о оствареном или неоствареном праву на дечији и
родитељски додатак, ради остваривања ових права у иностранству. Такође, извршена је овера великог броја
иностраних образаца, потребних за остваривање права на дечији додатак у иностранству.
У Сектору за унапређење положаја Рома, током извештајног периода предузето је више активности
на пројекту „Саградимо дом заједно“ – друга фаза, а на основу Акционог плана за пресељење становника
новоформираних насеља Макиш 1, Макиш 2, Ресник, Јабучки рит и Кијево. Комисија за верификацију
куповине сеоских домаћинстава је током 2018. године, одобрила/верификовала куповину за 12 сеоских
домаћинстава и све породице пресељене су у своје нове домове. О свим пресељењима обавештене су све
надлежне службе. Када је у питању изградња социјалних станова у насељу Овча, град Београд,
Секретаријат за социјалну заштиту и ГО Палилула су у неколико наврата обавили консултације са
локалним становништвом насеља Овча, у складу са Методологијом за консултације са примајућом
заједницом усвојеном на седници Координационог тела у октобру 2017. год, међутим, оне нису протекле у
најбољем реду због чега је процедура изградње социјалних станова, у оквиру овог пројекта, обустављена.
Представници овог Секретаријата су на основу Мишљења заштитника грађана и постигнутог
договора са представницима ДЕУ у Републици Србији извршили консултације са корисничким породицама
које су том приликом упознате са моделом трајног стамбеног решења, куповином сеоских домаћинстава.
Крајем 2018. године, на оперативном састанку између УНОПСа, ДЕУ у Републици Србији, Дирекције и
овог Секретаријата, постигнут је договор да УНОПС и ДЕУ у наредном периоду изврше прерасподелу
новчаних средстава у оквиру пројекта тако да се уместо изградње вишепородичног објекта, новац усмери за
куповину сеоских домаћинстава. О свему наведеном обавештени су Национални савет ромске националне
мањине, Иницијални одбор локалне заједнице мештана Овча, Кабинет градоначелника града Београда и
Кабинет заменика градоначелника града Београда.
У 2018. години праћена је и реализација Акционог плана расељавања неформалног насеља у оквиру
пројекта изградње приступних путева ка мосту преко реке Саве, преко којег је збринуто 49 породица.
У протеклој години запослени у сектору редовно су обилазили шест новоформираних насеља на
територији града Београда. Новоформирано насеље у Сурчину, затворено је због изградње коридора, а
породице су пресељене у друга насеља на територији Београда.
Након пресељења породица у оквиру пројекта „Саградимо дом заједно“ друга фаза, већи број
мобилних стамбених јединица је девастиран, о чему су редовно обавештавани надлежни органи, а поднете
су и кривичне пријаве против починиоца. Такође, извршен је попис празних мобилних јединица, и попис
бесправно усељених мобилних стамбених јединица. Након пресељења мобилне стамбене јединице остају
празне, а с обзиром да Граду Београду, односно Секретаријату за социјалну заштиту нису биле неопходне
за вршење послова из своје надлежности и да је постојала потреба јавних комуналних предузећа, јединица
локалне самоуправе и других органа и организација за коришћењем истих, спроведен је поступак и
закључени су анекси уговора о привременом коришћењу мобилних стамбених јединица у циљу обављања
делатности из њихове надлежности. Током 2018. године по спроведеном поступку јавне набавке изабрани
понуђач је извршио услугу уклањање легалних прикључака са електро мреже са празних мобилних
стамбених јединица. Такође, спровела се и акција дератизације, дезинсекције и дезинфекције у
новоформираним насељима, сервисирање противпожарних апарата као и јавна набавка за превоз празних
мобилних стамбених и санитарних јединица из новоформираних насеља.
У 2018. години усвојен је План пресељења домаћинстава која живе у неформалнoм насељу на
локацији депоније Винча као и поновног успостављања извора прихода сакупљача секундарних сировина
на депонији Винча. Крајем децембара 2018. године насеље је расељено. Девет породица је стамбено
збринуто у социјалним становима града Београда, док је осам породица са пребивалиштем на територији
Републике Србије предато у надлежност локалним самоуправама према месту пријаве. Према договору са
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локалним самоуправама породицама ће бити пружена помоћ и заштита а у скалду са Законом о становању и
Законом о социјалној заштити.
Секретаријат je, у сарадњи са немачком организацијом за међународну сарадњу – ГИЗ, спроводио
током године пројекат сарадње „Основно снабдевање са пијаћом водом и санитарном опремом
неформалних насеља у Београду”. Корисници овог пројекта су становници неформалног насеља: „Антена“
– општина Нови Београд и неформалноg насељa „Миријевско брдо“ – општина Звездара. Циљ овог пројекта
је унапређење живота ромских породица које живе у овим насељима. Пројекат је инициран од стране Владе
Републике Србије која интензивно ради на спровођењу инклузије Рома.
Једном недељно одржавани су састанци са представницима новоформираних насеља. Редован пријем
странака, одговори на представке, израда дописа, уговора, анекса уговора као и предлога аката које доносе
градоначелник и Градско веће града Београда који се односе на рад сектора у оквиру својих надлежности.
Одржано је више састанака у Секретаријату за социјалну заштиту на тему проблема у насељима Камендин
1 и 2 као и у насељу Милеве Марић Ајнштајн на Новом Београду, састанку су присуствовали представници
Секретаријата за образовање, представници Градског центра за социјални рад, полицијске станице Земун,
Нови Београд и представници улаза навeдених насеља. Одржан је састанак са представницима Сталне
конференције градова и општина како би договорили активности на ширењу мреже ромских медијатора.
У Сектору за избеглицe, интерно расељенa лица и миграције су се, у периоду 2018. године,
извршавале активности унутар дефинисаних пословних процеса и то:
Спровођење јавних конкурса за доделу помоћи интерно расељеним лицима на територији града
Београда - Сектор је у извештајном периоду реализовао 7 (седам) Јавних конкурса која за предмет имају
стамбено збрињавање интерно расељених лица која бораве на територији града Београда и то путем
куповине сеоске куће са окућницом и доделом пакета грађевинског материјала за адаптацију недовршеног
објекта. Реализацијом наведених конкурса Сектор је, у посматраном периоду, збринуо укупно 69 породица
интерно расељених лица (276 корисника), које имају пребивалиште/боравиште на териотрији града
Београда. Реализоване су 2 (две) Јавне набавке које су за предмет имале набавку пакета грађевинског
материјала и столарије за адаптацију недовршених објеката, у износу од 10.302.660,67 динара.
Када је реч о пружању правне помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима у остваривању
својих права, свим заинтересованим лицима се континуирано пружала правна помоћ у погледу
остваривања права на стамбено збрињавање и то путем пријема странака и писаним путем, одговарањем на
дописе и мејлове које странке упућују ради решавања њихових стамбених потреба.
Сектор је активно радио на спровођењу поступка затварања неформалних колективних центара на
територији Београда где бораве интерно расељена лица са Косова и Метохије и избеглице из Босне и
Херцеговине и Хрватске, тако што су се периодично обилазили корисници који у њима бораве, упознавали
са условима за доделу помоћи из надлежности Сектора, мотивисали да конкуришу на јавне конкурсе Града
и на тај начин трајно реше своје стамбено питање. Сектор је сачинио нацрт Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији
који бораве на териотрији града Београда, а који укључује и план затварања неформалних колективних
центара.
Сектор је у посматраном периоду, конкурисао на 5 (пет) јавних позива Комесаријата за избеглице и
миграције РС која су за предмет имала доделу средстава намењених за помоћ при откупу сеоских кућа са
окућницом за интерно расељена лица која бораве на територији Београда.
Након анализе пристиглих пријава, Комесаријат за избеглице РС је Секретаријату за социјалну
заштиту, у току 2018. године, доделио средства за куповину 6 (шест) сеоских кућа са окућницом за интерно
расељена лица која бораве у неформалним колективним центрима и донео Одлуку о додели новчаних
средстава Граду, за куповину 5 (пет) сеоских кућа намењених за сва интерно расељена лица која бораве на
територији града Београда. Укупна вредност ових пројеката износи 15.400.000,00 динара.
Представници Сектора су, у циљу израде јединствене базе података о избеглицама и интерно
расељеним лицима, која живе у неформалним колективним центрима на територији града Београда,
излазили на терен, обилазили кориснике који бораве у неформалним колективним центрима, прикупљали
основне информације о корисницима, анкетирали кориснике о њиховим потребама, проблемима, пружали
потребне информације о врстама стамбеног збрињавања које нуди град Београд, као и све потребне
информације у вези конкурса за стамбено збрињавање.
У Сектору за развој услуга социјалне заштите, оствариване су активности унутар дефинисаних
пословних процеса. Припрема и дистрибуција оброка за социјални-материјално угрожене кориснике - У
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извештајном периоду детаљно је контролисана реализација права на бесплатне оброке за социјалноматеријално угрожене кориснике на територији града Београда, што је подразумевало континуирану
сарадњу са референтним установама, Градским центром за социјални рад у Београду, Градским заводом за
јавно здравље Београда у оквиру услуге превентивно-здравствене контроле оброка и објеката за припрему
и дистрибуцију оброка као и са добављачем „Лидо д.о.о.“ из Земуна. За реализацију бесплатних оброка из
буџета града Београда су у 2018. године утрошена средства у укупном износу од 614.431.741,54 динара.
Просечан број корисника овог права на месечном нивоу, на територији града Београда износио је 11.924
корисника. И током 2018. године нагласак је био на подизању нивоа неопходних санитарно-хигијенски
услова на пунктовима за дистрибуцију бесплатних оброка, те су са тим циљем потписани Споразуми о
сарадњи са 14 градских општина, реализивана је јавна набавка за хигијенско кречење 28 пунктова за поделу
бесплатних оброка, на којима је било услова за за ту врсту радова, те је закључен уговор са Заводом за
биоциде и медицинску екологију за услуге дератизације, дезинсекције и дефинфекције за редовне третмане
на пунктовима за дистрибуцију бесплатних оброка за социјално-материјално угрожене кориснике. Такође,
отворен је нови пункт за поделу бесплатних оброка на територији ГО Земун, на адреси Угриновачка 93, а
измештени су у условније просторије пунктови који се сада налазе на адресама Првомајска 118 ГО Земун,
Лоле Рибара 1в, насеље Мељак и Живорада Лукића 26, насеље Манић, ГО Барајево.
Квантитативни и квалитативни пријем услуга за праћење уговора у поступцима јавних набавки - У
складу са планом рада, редовно су одржаване седнице надлежних комисија за праћење квалитативног и
квантитативног пријема услуга лични пратилац детета и персоналне асистенције. И у 2018. години
настављен је тренд повећања броја корисника предметних услуга, те је током 2018. године укључено 50
нових корисника у услугу лични пратилац детета, док је број корисника услуге персоналне асистенције
повећан за 8. Тренутно услугу лични пратилац детета на месечном нивоу користи 400 деце и младих са
сметњама у развоју, док услугу персоналне асистенције користи 59 особа са инвалидитетом. За услугу
лични пратилац детета у 2018. години утрошена су средства у износу од 176.406.093,00 динара, за услугу
персоналне асистенције у 2018. години утрошена су средства у износу од 30.501.487,32 динара.
Праћење делатности установа социјалне заштите - Континуирано је праћена делатност Радне
јединице „Дневни центри и клубови“ при Геронтолошком центру Београд, установе социјалне заштите у
надлежности сектора. Током 2018. године за обављање делатности наведене радне јединице утошена су
средства у укупном износу од 440.899.381,80 динара. За ревитализацију клупске мреже, као и за отварање 2
нова клуба у 2018. години утрошено је 12.962.258,50 динара. Наиме, извршена је ревитализација клубова за
старија лица на територији ГО Земун и ГО Нови Београд, док су нови клубови отворени на општинама
Земун, насеље Батајница и Савски венац, на Аутокоманди.
У Сектору за сарадњу са удружењима, везано за пословни процес спровођења јавних конкурса за
финансирање удружења, сходно планираном програму рада сектора у 2018. години, у оквиру сарадње са
удружењима, а у складу са законским прописима, током 2018. године реализована су три јавна конкурса за
финансирање редовних програма удружења из области заштите особа са инвалидитетом и борачкоинвалидске заштите и пројеката удружења из области социјалне заштите. За укупно 54 одобрених програма
и пројеката удружења из наведених области из буџета града Београда опредељена су средства у укупном
износу од 81.578.484,65 динара. Кроз детаљну анализу достављаних извештаја, као и кроз реализацију
активног мониторинга, вршена је редовна контрола реализације програмских активности удружења.
Везано за квантитативни и квалитативни пријем услуга за праћење уговора у поступцима јавних
набавки, у складу са планом рада, редовно су одржаване седнице надлежних комисија за праћење
квалитативног и квантитативног пријема услуге прихватилишта за жене и децу жртве насиља у породици,
коју је током 2018. године остваривало 30 корисника на дневном нивоу. За реализацију услуге утрошена су
средства у укупном износу од 19.198.450,00 динара. У оквиру сектора континуирано је праћена услуга
организованог превоза специјализованим комби возилима особа са инвалидитетом, а на основу уговора
закљученог са ЈКП ГСП Београд. За наведену намену је током 2018. године утрошено укупно 68.272.948,23
динара, док се у просеку месечно превозило око 200 корисника.
У односу на праћење установа социјалне заштите, ова активност је континуирано спроведена за оне
које су у надлежности сектора, Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју и
Прихватилиште за децу Београда.
Током 2018. године опремљена су и отворена два нова дневна боравка за децу и младе са сметњама у
развоју и то на општинама Палилула (у Овчи, у оквиру стамбеног комплекса) и у Сопоту, капацитета од по
30 корисника, за чије опремање су утрошена средства у укупном износу од 5.149.868,00 динара. Током
2018. године у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања окончане су све активности на усаглашавању
пројектне документације за дневни боравак у Лазаревцу, након чега следи потписивање уговора. Са
337

Секретаријатом за инвестиције је потписан протокол о сарадњи којим је дефинисано да ће наведени
секретаријат предузети активности и радње на отклањању недостатака на објекту „Предах плус“, а радови
су у 2018. години били у току.
У сарадњи са Секретаријатом за инвестиције, окончани су радови на реконкструкцији и адаптацији
објекта за потребе Прихватилишта за децу Београда. Такође, Секретаријат за социјалну заштиту је, сходно
својим надлежностима, предузео све потребне активности, те је у 2018. години прибављена комплетна
опрема неопходна за функционисање установе у новом објекту. На седници Скупштине града Београда,
одржаној дана 30.11.2018. године основана је нова установа социјалне заштите „Прихватилиште за децу
Београда“, која ће своју делатност обављати у наведеном објекту, а Секретаријат за социјалну заштиту је
предузео све мере у циљу испуњавања неопходних услова за почетак рада установе. Поред прихватилишта,
установа ће пружати и услугу свратишта за децу, у складу са прописима.
У Сектору за економско-правне послове у Одељењу за финансијско-материјалне послове у
извештајном периоду извршени су следећи пословни процеси: У оквиру предлога и измена и допуна
Финансијског плана обављене су активности везане за припрему Одлуке о I и II ребалансу буџета града
Београда за 2018. годину. Припремљен је предлог и образложење Финансијског плана Секретаријата за
социјалну заштиту за 2019. годину, као и за трогодишњи период. Припремљено је укупно 2719 наредби за
закњижавање, исто толико решења о распореду средстава и захтева за плаћање. Проверена је и
комплетирана целокупна документација која чини прилог и саставни је део захтева за плаћање. Месечно су
сачињавани предлози квота, унети су у САП програм уз детаљна образложења истих, као и коначне квоте
по добијеним лимитима од стране Управе за трезор, укупно 40. Извршено је укупно 18 измена
Финансијског плана. У систему САП-а креирани су уговори према ММ модулу – укупно 4. Припремани су
извештаји о извршењу буџета са образложењима за период 01.01.-31.12.2017. године, као и редовни
квартални извештаји за 2018. годину. У оквиру припрема тромесечног плана прихода и примања сачињени
су предлози и исти унети у САП програм и достављени Сектору за буџет као и Управи за трезор (у
извештајном периоду за I, II, III квартал).
Учествовање у изради предлога закључака на начин обезбеђивања података о шифрама добављача и
позицијама у Финансијском плану као и у изради ПФЕ, ПЗ1 и ПЗ2 образаца; месечно су попуњавани
обрасци ПЛ1 и ПЛ2 о исплаћеним зарадама индиректних корисника овог Секретаријата и исти достављени
Сектору за буџет; служби начелника Градске управе достављени су извештаји за сваки месец у
извештајном периоду о броју запослених и радно ангажованих лица за установе социјалне заштите чији се
запослени финансирају из буџета града Београда.
У оквиру годишњег пописа за 2017. годину попуњене су и усаглашене пописне листе за обавезе и
потраживања и ванбилансну евиденцију; попуњене су задате табеле, сачињен је извештај о раду пописне
комисије, као и предлог одлуке исте. У оквиру годишњег пописа за 2018. годину извршене су све
припремне радње за обављање истог.
У књизи Улазних фактура унето је 2.897 рачуна и захтева. Успостављена електронска евиденција
истих свакодневно се ажурира, а ради лакшег праћења тока кретања наведеног. Од 01.03.2018. године врши
се провера евиденције рачуна у Централном регистру фактура. Такође, вршена је контрола достављених
финансијских извештаја удружења о реализованим програмима и пројектима по јавним конкурсима за
2017/2018. годину (24) и за 2018. годину (30). Израђени су различити извештаји и аналитички прегледи на
захтев Секретаријата за финансије. Редовно учешће у раду комисија.
Одељење за правне послове и послове јавних набавки: На дате предлоге, добијено је 352 закључака
Градоначелника града Београда, односно заменика градоначелника града Београда; спроведено је укупно 62
поступка јавних набавки/набавки на које се закон не примењује; закључено је укупно 58
уговора/наруџбеница, укупне реализоване вредности 1.027.525.995,86 динара са ПДВ-ом; извршено је
укупно 15 измена и допуна плана јавних набавки/ списка набавки на које се Закон о јавним набавкама не
примењује; обрађено је укупно 230 захтева установа социјалне заштите; учествовање у комисијама за јавне
набавке наручиоца Секретаријат за социјалну заштиту и код наручиоца установа социјалне заштите;
контрола плана набавки установа социјалне заштите и конкурсних документација за јавне набавке;
учествовање у комисијама из надлежности Сектора за избеглице, интерно расељена лица и миграције и
Сектора за унапређење положаја Рома; испитивање тржишта и израда плана потреба набавки за 2019.
годину; израда разних правних мишљења по захтевима и за потребе других сектора Секретаријата за
социјалну заштиту; израда разних извештаја по налогу непосредног руководиоца, руководилаца сектора и
заменика начелника Градске управе града Београда - секретара Секретаријата за социјалну заштиту.
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Приказ промена у делокругу рада (посебно изворни и поверени послови) са навођењем основа
за промене (закон и др. пропис) у извештајном периоду.
Дана 01.01.2018. године ступила је на снагу Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним
облицима заштите породиља на територији града Београда („Сл. лист града Београда“ број 102/17), којом је
поред већ постојећих права на новчана давања породиљама, утврђено и право на новчано давање породиљи
за прворођено дете у износу од 10.000,00 динара једнократно.
Дана 10.07.2018. године ступила је на снагу Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним
облицима заштите породиља на територији града Београда („Сл. лист града Београда“ број 64/18), којом је
поред већ постојећих права на новчана давања породиљама, утврђено и право на новчано давање породиљи
за трећерођено дете у износу од 30.000,00 динара једнократно.
Од 01.07.2018. године у примени је нови Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл.
гласник РС“ број 113/17 и 50/18) који предвиђа већи круг корисника права, као и низ значајних новина у
условима и поступку остваривања права, другачији начин обрачуна накнаде зараде, прикупљања података
потребних за одлучивање, као и другачији начин исплате.
У Секретаријату за социјалну заштиту је урађено више нацрта измена аката које доноси Скупштина
града, градоначелник и секретар Секретаријата. Радило се о Измени и допуни Одлуке о Градској управи
града Београда (Сл. лист града Београда“ бр. 119/18 од 21.12.2018), која је ступила на снагу 29.12. 2018.
године, у којој су извршене измене и допуне одредбе члана 49. Одлуке који се односи на надлежност
Секретаријата за социјалну заштиту, у Измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите
(„Сл. лист града Београда“ бр. 50/18 од 26.06.2018), која је ступила на снагу 04.07. 2018. године, извршене
су измене и допуне које се односе на програме од јавног интереса, у Измени и допуни Одлуке о правима и
услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда“ бр. 103/18 од 14.11.2018), која је ступила на снагу
22.11.2018. године извршене су измене одредби које се односе на услугу привременог смештаја у
Прихватилиште за жене жртве насиља у породици, уведена је услуга свратишта и услуга привременог
смештаја у прихватилиште за децу и младе, у Одлуци о утврђивању категорија корисника који плаћају
субвенционисану цену комуналних услуга („Сл. лист града Београда“ бр. 123/18 од 24.12.2018), која је
ступила на снагу 01.01.2019. године, извршене су измене и допуне Одлуке тако да је предвиђено вођење
управног поступка приликом одлучивања по захтеву и рок важења решења од три године, Изменама и
допунама Правилника о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених
паркинг места на јавним општим паркиралиштима („Сл. лист града Београда“ бр. 123/18 од 24.12.2018),
који је ступио на снагу 01.01.2019. године, уведено је јединствено управно место одлучивања по захтевима
и измењени су обрасци који су прилог Правилника. Такође је урађен нацрт Одлуке о одређивању
критеријума за доделу средстава за изградњу, одржавање, и опремање установа социјалне заштите које се
финансирају из буџета града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 119/18 од 21.12.2018. године), која је
ступила на снагу 29.12.2018. године, којом Одлуком су одређени критеријуми и начин доделе средстава за
изградњу, одржавање, и опремање установа социјалне заштите које се финансирају из буџета града
Београда.

ПРАВНИ ОСНОВ
У оквиру овог извештаја биће приказан правни основ за поступање појединачних сектора унутар
Секретаријата.
 Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту: Закон о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број 24/11); Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и
31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010) и Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС",
бр. 18/2016); Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“; бр. 111/09); Закон о пензијском и
инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, 34/03, 64/04, 84/04 и 85/05, 107/09, 101/10,
93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014,142/14 и 73/18); Одлука о правима и услугама социјалне заштите
(„Сл. лист града Београда”, бр. 55/2011, 8/2012 - испр., 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013,
37/2014, 82/2015, 4/2016, 37/2016,56/2016,114/16,102/17, 50/18 и 103/18); Уредба о примањима и
приходима који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ („Сл. гласник РС“,
бр. 36/11); Правилник о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ („Сл.
гласник РС“, бр. 39/11); Правилник о образовању и начину рада органа вештачења РФ ПИО („Сл.
гласник РС“, бр. 59/08...7/12); Правилник о утврђивању телесних оштећења („Сл. гласник РС“, бр.
105/03 и 120/08); Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној
заштити („Службени гласник РС”, бр. 36/93, 88/93, 20/94, 35/97, 61/2001, 99/2004, 100/2004,
10/2006); Правилник о мерилима и критеријумима о учешћу корисника и његових сродника
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обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући, дневног боравка, персоналне асистенције,
привременог смештаја и становања уз подршку („Сл. лист града Београда”, бр. 39/2007, 2/2012 и
61/2016), Решење о номиналним износима новчанe социјалне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 81/18);
Закон о општем управном поступку, („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС”, бр.
30/2010); Закон о управним споровима („Сл. гласник РС”, бр. 111/2009); Закон о основним правима
бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл. лист СРЈ”, бр. 24/98, 29/98 - испр. и 25/2000
- одлука СУС и „Сл. гласник РС”, бр. 101/2005 - др. закон и 111/2009 - др. закон); Закон о правима
бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Сл. гласник СРС”, бр. 54/89 и „Сл. гласник
РС”, бр. 137/2004 и 69/2012 - одлука УС); -Закон о правима цивилних инвалида рата („Сл. гласник
СРС”, бр.52/96); Закон о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, 24/2011); Закон о инспекцијском
надзору („Сл. гласник РС“,36/2015, 44/18- др. закон и 95/18); Кривични законик („Сл. гласник РС”,
бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014 и
94/16,); Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013,13/2016, 98/16- Одлука УС); Закон о
јавним службама („Сл. гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), Закон о запосленима у јавним службама („Сл.
гласник РС”, бр. 113/2017 и 25/2018), Закон о платама у државним органима и јавним службама
(„Сл. гласник РС”, бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони,
92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - др. закон); Закон о слободном
приступу информацијама од јавног значаја („Сл. глaсник РС”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и
36/2010), закон о заштити података о личности („Сл. глaсник РС”, бр. 87/ 18); Уредба о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС”, бр.
44/2001, 15/2002 - др. уредба*, .... 124/2012, 8/2013, 4/2014 и 58/2014); Закон о буџетском систему
(„Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015, 99/16,113/17 и 95/18); Правилник о лиценцирању
организација социјалне заштите („Сл. гласник РС”, бр. 42/2013), Одлука о правима и услугама
социјалне заштите („Сл. лист града Београда”, бр. 55/2011, 8/2012 - испр., 8/2012, 42/2012, 65/2012,
31/2013, 57/2013, 37/2014, 82/2015, 4/2016, 37/2016, 56/2016, 114/16,102/17, 50/18 и 103/2018),
Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда” 126/2016, 2/2017, 36/17,
92/2018, 103/2018 и 109/2018); Правилник о забрањеним поступањима у социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, бр. 8/2012); Уредба о мрежи установа социјалне заштите („Службени
гласник РС”, бр.16/2012 и 12/2013); Правилник о минимуму процеса рада за време штрајка у
установама социјалне заштите чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС”, бр. 2/2012);
Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспектора („Службени гласник РС”,
бр.81/2015); Правилник о стручним пословима у социјалној заштити („Службени гласник РС”, бр.
1/2012, 42/13); Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама
социјалне заштите у Београду („Сл. лист града Београда“, бр. 7/92, 27/92, 17/93 и 2/2012),
Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама
социјалне заштите („Службени гласник РС”, број 63/93, 10/06, 36/08, 59/08).
Сектор за остваривање права: Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.
33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010) и Закон о општем управном поступку („Сл. гласник
РС”, бр. 18/2016); Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“; бр. 111/09); Члан 41. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“ број 113/17 и 50/18), Члан 5. 7. и 8.
Уредбе о енергетски угроженом купцу („Сл. гласник РС“ број 113/15 и 59/18), Члан 8. Одлуке о
додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Сл. лист града Београда“
број 44/17, 102/17 и 64/18), Члан 8. Одлуке о праву на новогодишњу новчану честитку мајкама
прворођене девојчице прворођеног дечака рођених 1. јануара („Сл. лист града Београда“ број
126/16).
Сектор за унапређење положаја Рома: Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“,
бр. 22/09); Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11); Породични закон
(„Службени гласник РС“, бр. 18/05, 72/11 и 6/15); Закон о јавној својини („Службени гласник
Републике Србије”, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 и 108/2016); Закон о становању и
одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16); Закон о пребивалишту и боравишту
грађана („Службени гласник РС“, бр. 87/11); Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр.
53/95, „Службени лист СРЈ“, бр. 16/01 – одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09, 55/13 –
одлука УС и 106/16 – аутентично тумачење); Закон о основном образовању и васпитању
(„Службени гласник РС“, бр. 55/13); Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр.
107/05, 109/05 – испр., 57/11, 110/12 – одлука УС, 119/12, 99/14,123/14, 126/14 – одлука УС, 106/15 и
10/16 – др. закон); Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник
340









РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15); Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање листа реда
првенства за доделу станова по условима непрофитног закупа и социјалних станова у заштићеним
условима за кориснике пројекта побољшања животних услова за најугроженије ромске породице у
Београду - „Саградимо дом заједно“- друга фаза, број XIX-06-36-7/2017 од 04.10.2017. године;
Статут града Београда („Службени лист града Београда“, бр.39/08, 6/10 и 23/13); Одлука о Градској
управи града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.126/2016, 2/2017, 36/2017, 92/2018, 103/2018,
109/2018, 119/2018); Акциони план за расељавање нехигијенских насеља на територији града
Београда из 2009. године; Акциони план за расељавање нехигијенског насеља у оквиру пројекта
изградње приступних саобраћајница ка Мосту преко реке Саве, 2012. година; Акциони план за
пресељење становника новоформираних насеља Макиш1, Макиш2, Ресник, Јабучки рит и Кијево
2013. година; Акциони план расељавања породица које живе на подручју обухваћеном пројектом
изградње „Београд на води“; План пресељења домаћинстава која живе у неформалнoм насељу на
локацији депоније Винча као и поновног успостављања извора прихода сакупљача секундарних
сировина на депонији Винча.
Сектор за избеглицe, интерно расељенa лица и миграције: Закон о социјалној заштити („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2011); Закон о избеглицама („Сл. гласник РС“ бр.18/92, „Сл. лист СРЈ“
бр.42/2002-Одлука СУС и „Сл. гласник РС“ бр.30/2010); Закон о управљању миграцијама („Сл.
гласник РС“ бр.107/2012); Уредба о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за
решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС”, бр. 58/2011); Уредба о
збрињавању избеглица („Службени гласник РС”, бр. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95,
36/2004); Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за
период од 2015 до 2020. године коју је донела Влада Републике Србије 05 бр.019-7165/2015-2 од
10.07.2015. године; Одлука о начину реализације помоћи за побољшање услова становања интерно
расељених лица на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 4/16 и 126/16).
Сектор за развој услуга социјалне заштите: Закон о социјалној заштити („Сл. гласник РС”
24/2011); Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл.
гласник РС“ бр. 42/2013 и 89/2018); Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Службени
лист Града Београда”, бр. 55/11 ..... и 103/18); Правилник о начину припреме и дистрибуције
бесплатних оброка („Сл. лист града Београда” број 47/2011)
Сектор за сарадњу са удружењима: Закон о социјалној заштити („Сл. гласник РС” 24/2011); Закон
о удружењима („Службени гласник“ РС број 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон);
Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник
РС“ бр. 42/2013 и 89/2018); Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Службени лист Града
Београда”, бр. 55/11 ..... и 103/18); Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени
гласник РС“, број 16/18)
Сектор за економско-правне послове: Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018); Закон о буџету Републике Србије („Сл. гласник РС“
113/2017); Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр.125/2003 и 12/2006); Одлука о
финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда („Сл.
лист града Београда“ бр.43/2017); Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града
Београда“ бр.126/2016, 2/2017, 36/2017, 92/2018, 103/2018, 109/2018, 119/2018); Одлука о буџету
града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.95/2017, 64/2018, 92/2018 и 118/18); Правилник о
буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама („Сл. лист града Београда“ бр. 31/2011);
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015); Закон о порезу на
додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013,
6/2014-усклађени дин. изн., 68/2014-др. закон, 142/2014, 5/2015- усклађени дин. изн.,83/2015,
5/2016-усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017-усклађени дин. изн.,113/2017, 13/2018-усклађени дин.
изн., и 30/2018); Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989одлука УСЈ и 57/1989, „Сл. лист СРЈ“, бр.31/1993 и „Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003-Уставна повеља);
Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ 18/2016); Уредба о утврђивању општег
речника набавке („Сл. гласник РС“ 56/2014); Правилник о ближем уређивању поступка јавне
набавке организационих јединица Градске управе града Београда („Сл. лист града Београда“
бр.8/2015 и 58/2015); Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. („Сл. гласник РС“ 86/2015).
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СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
Управни поступци које води Секретаријат за социјалну заштиту усклађени су са „Моделима
административних поступака на локалном нивоу“. Наведеним моделима обухваћено је 6 од 9 управних
поступака/пословних процеса који се воде у Сектору за остваривање права и 1 од 9 у Сектору за социјалну
и борачко-инвалидску заштиту. Није подношена иницијатива за измену ни допуну модела.

РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Секретаријат за социјалну заштиту је, у оквиру Сектора за остваривање права је током целе 2018.
године прибављао податке по службеној дужности из базе података МУП-а, ПУ, МДУЛС-а, ФОНДА ПИО,
ЦРОСО-а, НЗС, РГЗ у складу са Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се
води службена евиденција („Службени гласник РС“, број 56/17).
Изузетно је мали проценат подносилаца захтева који не желе да се подаци прибављају електронски,
око 5% и углавном се ради о подносиоцима захтева који су неупућени или скептични у погледу брзине
решавања.
У Сектору за социјалну и борачко-инвалидску заштиту у оквиру пословног процеса вођења поступка
за одређивање особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на
јавним општим паркиралиштима (паркинг карта у форми налепнице) у значајном броју случајева је
тражена размена података, а мањи проценат корисника (до 10%) није желео да им се подаци прибављају по
службеној дужности.
У циљу спровођења јавних позива односно избора корисника, Сектор за избеглице, интерно раељена
лица размењује податке из базе трајних решења која се води при Комесаријату за избеглице и миграције
РС.

ПРЕДВИДИВОСТ
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), у члану 141. став 4,
успоставља обавезу да „образложење (управног акта) садржи и разлоге због којих је орган одступио од
решења која је раније доносио у истим или сличним управним стварима”. Секретаријат за социјалну
заштиту, у примени ове одредбе поступа на начин да таксативно набраја разлога због којих странка не
може да оствари право које јој је претходним решењем било признато.

ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО
Секретаријат за социјалну заштиту обавестио је крајем 2018. године Секретаријат за послове
начелника Градске управе о постојању потребе за успостављањем „јединственог управног места“ у
поступцима за остваривање права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на општим јавним
паркиралиштима на територији града Београда.

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду, у Секретаријату за социјалну заштиту није било иницирања покретања
поступка за заштиту од злостављања (на раду) обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за
покретање тог поступка.
Поступљено је по 9 захтева за приступ информацијама од јавног значаја.

ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА
Стратегија развоја града Београда1 и пратећи Акциони план2 уз ову стратегију препознају област
социјалне заштите у оквиру стратешког циља 7. Унапређена друштвена кохезија. кроз Приоритет 1.
Диверсификоване, доступне и квалитетне социјалне услуге и 3 Мере: МЕРА 1. Израда обједињене
евиденције корисника социјалних права и услуга; МЕРА 2. Подизање ефикасности система социјалне

Стратегија развоја града Београда до 2021. године, доступна на: http:
//www.beograd.rs/images/file/8482b593767213b8926a3fc6988eca50_1021365819.pdf
2 Акциони план уз Стратегију развоја града Београда до 2021. године, доступан на: http:
//www.beograd.rs/images/file/8f495140652830fb3c089672a9466f07_8015213843.pdf
1
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заштите; МЕРА 3. Формирање стамбене политике Града и унапређење политике социјалног становања Израда локалног акционог плана за унапређивање услова становања Рома и Ромкиња.
За активности Мера 2. и 3. Секретаријат нема опредељења средства, јер су иста обезбеђена из
донаторских фондова. За активности Мере 2. опредељена су средства у износу од 2.000.000,00 динара, док
се остала средства обезбеђују од стране донатора.

Заменик начелника Градске управе
– Секретар Секретаријата за
социјалну заштиту
Наташа Станисављевић
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ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
Кадровска питања:
И у 2019. години, као и у претходном периоду, један од приоритета у пословању Секретаријата за
социјалну заштиту свакако је попуњавање извршилачких радних места. Недостатак кадрова, односно
попуњавање недостајућих радних места битно утиче на испуњење Плана за 2019. годину, нарочито у делу
послова везаних за поверене послове државне управе (другостепени поступак у области социјалне заштите,
борачко-инвалидске заштите, финансијска подршка породици са децом и инспекцијски надзор у области
социјалне заштите) и изворне или пренете послове Граду (субвенције, енергетски угрожени купци, народне
кухиње и друго).
Уколико Секретаријат за социјалну заштиту, у складу са актом о систематизацији радних места,
употпуни кадровски капацитет, отклониће се настало кашњење у решавању у другостепеном управном
поступку и вршењу ревизије права из социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, и изворних послова
Града нарочито питање субвенција на трошкове комуналних услуга, имајући у виду да је последњим
изменама и допунама Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену
комуналних услуга („Службени лист града Београда”, бр. 31/2013, ... 126/16, 95/17 и 123/18), уведено
спровођење управног поступка и доношење решења, као и утврђивање статуса енергетски угроженог
купца, утврђивање права на бесплатно паркирање особа са инвалидитетом и др.
Важно је напоменути да одређен број запослених у скорије време, у складу са законским прописима
стиче услов за одлазак у пензију.
Полазећи од чињенице да су послови у Секретаријату сложени и разноврсни, уско стручни и да се у
њиховом обављању често користи стечено радно искуство, неопходно је да се за радна места која ће на тај
начин остати упражњена благовремено обуче нови запослени, што се може решити попуњавањем
систематизованих, а упражњених радних места или ангажовањем по основу уговора о привременим и
повременим пословима.
Активности на доношењу прописа:
У 2019. години планирано је доношење нове Одлуке о правима и услугама социјалне заштите као и
израда предлога или доношење других аката од утицаја на функционисање система социјалне заштите у
граду Београду.
Поверени послови државне управе и градска права:
Нови начин прикупљања и обезбеђивања података о висини зарада и дужина посматраног периода
релевантног за утврђивање висине основице за исплату накнада, који је утврђен новим Законом о
финансијској подршци породицама са децом изискује веће ангажовање, обимнију сарадњу са надлежним
институцијама (Централни регистар, Фонд ПИО, Пореска управа и др.). Очекује се и повећање броја
захтева за накнаде зарада за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, имајући у
виду нове категорије породиља предвиђених новим Законом о финансијској подршци породици са децом
(лица ангажована по уговорима о привременим и повременим пословима, уговорима о делу и власнице
пољопривредних газдинстава).
У циљу рационалног трошења градског буџета, Секретаријат ће у сарадњи са Градским центром за
социјални рад у Београду и у 2019. години редовно пратити реализацију права на бесплатне оброке за
социјално-материјално угрожене кориснике на територији града Београда, кроз контролу броја издатих и
преузетих оброка. Такође, у планираној динамици вршиће се контрола намирница и пунктова на којима се
врши подела оброка, а по потреби предузимаће се одговарајуће мере.
Увођењем права на посебно организовани превоз особа са инвалидитетом на територији града
Београда, стекли су се услови за унапређење и системско праћење организованог превоза ове категорије
корисника и у 2019. години.
Како се у Серетаријату одлучује по захтевима за новчана давања веома осетљивој групацији грађана,
најважнији циљ је обезбедити брзу и континуирану исплату, одржавањем постигнутог нивоа ажурности.
Установе социјалне заштите и пружање услуга:
У 2019. години обезбеђена су средства за несметано функционисање свих установа социјалне
заштите које се финансирају (у целости или делимично) средствима града Београда. Стога ће установе
социјалне заштите и у наредном периоду своју делатност реализовати у складу са дефинисаним плановима,
а у циљу задовољавања потреба корисника. Инвестиције, инвестиционо одржавање, као и обезбеђење
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потребне опреме у установама социјалне заштите реализоваће се у складу са одобреним финансијским
средствима, обезбеђеним у буџету града Београда.
Планом рада за 2019. годину предвиђене су активности на измештању Прихватилишта са прихватном
станицом из Завода за васпитање деце и омладине Београда, чиме ће се обезбедити услови за адекватан
смештај и одговарајући третман свих категорија корисника ове установе. У првом тромесечју 2019. године,
планирано је окончање завршних формалних процедура за пресељење установе „Прихватилиште за децу
Београда“ у нови објекат у ул. Живка Давидовића бр. 64.
Такође, и у 2019. години наставиће се активности на решавању имовинско – правних односа у корист
града Београда, као и других потребних радњи, у циљу трајног решавања недостајућих капацитета и
побољшања услова за смештај корисника у Прихватилишту за одрасла и стара лица, везано за
реконструкцију и адаптацију или изградњу новог објекта.
Током 2019. године, планирано је да Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС започне
изградњу дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју на територији ГО Лазаревац, док ће
Секретаријат за социјалну заштиту благовремено обезбедити опрему за наведени објекат.
У 2019. години наставиће се праћење и контрола дистрибуције бесплатних оброка за социјалноматеријално угрожене кориснике, у сарадњи са референтним установама, као и добављачем услуге.
Планирана је ревитализација и ширење мреже пунктова на којима се врши подела оброка, у складу са
потребама корисника, за шта су обезбеђена средства на разделу Секретаријата за социјалну заштиту.
У току је прибављање документације која се односи на пројекат изградње новог објекта у насељу Гај,
Градске општине Барајево, а за потребе Градског центра за социјални рад и Центра за смештај и дневни
боравак деце и омладине ометене у развоју, како би се иста предала Секретаријату за инвестиције. Након
комплетирања документације, потписаће се протокол о сарадњи са Секретаријатом за инвестиције, у циљу
адаптације објекта.
Наставиће се са спровођењем јавних набавки услуга социјалне заштите. Услуга лични пратилац
детета и даље ће се реализовати, за шта су обезбеђена средства у износу од 250.000.000,00 динара. Такође,
полазећи од реалних потреба особа са инвалидитетом, а у циљу пружања одговарајуће индивидуалне
практичне помоћи и подршке особама са инвалидитетом које воде активан живот и онима који такав живот
желе да воде, и даље ће се пружати услуга персоналне асистенције, за шта су у 2019. години обезбеђена
средства у износу од 50.000.000,00 динара.
Обезбеђена су средства и покренуте су процедуре за отварање новог клуба за старије у насељу
Железник, као и проширење клуба на адреси Војводе Степе 280, ГО Вождовац. Планирано је евентуално
отварање још једног новог клуба, у складу са потребама најстаријих суграђана града Београда.
Инспекцијски надзор:
Секретар Секретаријата донео је План инспекцијског надзора за 2019. годину, у који су укључене
одредбе Закона о инспекцијском надзору, као и одредбе Закона о социјалној заштити. Планом
инспекцијског надзора за 2019. годину предвиђено је вршење редовних и контролних инспекцијских
надзора (у установама социјалне заштите и код пружалаца услуга социјалне заштите), затим вршење
стручних саветодавних посета и редовно поступање по притужбама и поднесцима корисника права и
услуга, односно грађана. Планом инспекцијског надзора за 2019. годину предвиђено је вршење 6 редовних
инспекцијских надзора, 10 службених саветодавних посета као и редовно поступање по притужбама и
поднесцима.
Предвиђене су активности у складу са надлежношћу Секретаријата везане за планове рада које
доносе установе којима је оснивач град Београд (у обавези су да их донесу до краја јануара и да их усвоји
њихов управни одбор), као и редовна анализа активности установа.
Јавне набавке и економско-финансијски послови:
Секретаријат за социјалну заштиту планира обављање свих послова сходно Плану јавних набавки за
2019. годину, као и контролу набавки установа социјалне заштите и учешће у раду комисија јавних
набавки.
Наставиће се са спровођењем јавних набавки услуга социјалне заштите. Услуга лични пратилац
детета и даље ће се реализовати, за шта су обезбеђена средства у износу од 250.000.000,00 динара. Такође,
полазећи од реалних потреба особа са инвалидитетом, а у циљу пружања одговарајуће индивидуалне
практичне помоћи и подршке особама са инвалидитетом које воде активан живот и онима који такав живот
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желе да воде, и даље ће се пружати услуга персоналне асистенције, за шта су у 2019. години обезбеђена
средства у износу од 50.000.000,00 динара.
За услугу прихватилишта за жене и децу жртве насиља у породици спровешће се поступак јавне
набавке, како би се иста пружала у континуитету, за шта су обезбеђена средства у износу од 21.279.500,00
динара, како би се услуга и надаље континуирано пружала. За реализацију организованог превоза
специјализованим комби возилима особа са инвалидитетом обезбеђена су средства у износу од
63.824.525,17 динара.
Наставиће се свакодневна комуникација са установама социјалне заштите, давање упутстава и
препорука, пријем и рачуноводствена контола достављених захтева за пренос средстава и као и провера
пратеће документације. Вршиће се редовна припрема месечних извештаја (о исплаћеним зарадама
индиректних корисника, о броју запослених у установама социјалне заштите), кварталних и годишњих
извештаја, израда финансијских планова и почетком сваког месеца припрема плана квота са
образложењима.
Сарадња са удружењима:
У оквиру планиране сарадње са удружењима, Секретаријат за социјалну заштиту ће у 2019. години
спровести конкурсе за финансирање програма из области заштите особа са инвалидитетом и борачкоинвалидске заштите и пројеката из области социјалне заштите, за шта су обезбеђена средства у укупном
износу од 94.000.000,00 динара.
Унапређење положаја Рома, избеглица и интерно расељених лица:
У току 2019. године рад, Секретаријат ће спроводити бројне активности у циљу унапређења положаја
Рома. Наставиће се реализација пројекта „Саградимо дом заједно“ друга фаза, за који је Европска комисија
издвојила додатних 1,5 милиона евра. У оквиру тог пројекта, започеће се са применом Методологије за
консултативни процес, која обухвата редовна информисања и теренску посету корисничких породица
(једном недељно), обилазак локације за социјално становање и друго. Планирано је потписивање уговора о
привременом коришћењу мобилних стамбених јединица са предузећима и установама којима су оне дате на
привремено коришћење. Такође, у 2019. години наставиће се са активностима везаним за припрему
генералног Акционог плана за расељавање неформалних насеља на територији града Београда, које ће
усвојити Градско већа града Београда, а у складу са Стратегијом за социјано укључивање Рома и Ромкиња
у Републици Србији. Након извршене процене вредности 78 мобилних стамбених и санитарних јединица у
новоформираним насељима, у 2019. години, покренуће се процедура отуђења истих у складу са важећим
законима, подзаконским актима као и прописима Града Београда. Такође, планира се наставак одношења
мобилних стамбених јединица из новоформираних насеља које су ван употребе, чиме ће доћи до затварања
још неких новоформираних насеља. Након спровођења јавне набавке за уклањање како легалних тако и
нелегалних прикључака на електро мрежу приступиће се скидању истих према потреби. Такође, спровешће
се и акција дератизације, дезинсекције и дезинфекције у новоформираним насељима; сервисирање
противпожарних апарата као и јавна набака за одабир извођача који ће вршити поправке на водоводној и
канализационој мрежи током 2018. године у новоформираним насељима. Током 2019. године пратиће се
спровођење Плана пресељења породица са „депоније Винча“ и о томе извштавати Европска инвестициона
банка. Спроводиће се наставак активности у вези у расељавања породица из неформалног насеља
„Чукаричка шума“ на територији ГО Чукарица. И током 2019. године наставиће се унос података у „ЛБХТ
Базе података“ као и обилазак неформалних и новоформираних насеља на територији града Београда.
Планиране активности везано за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и лица
обухваћених миграцијама, у 2019. години обухватају збрињавање нових породица избеглица и интерно
расељених лица са територије града Београда, а на основу јавних позива. Представници Секретаријата ће и
у току 2019. године излазити на терен, обилазити кориснике који бораве у неформалним колективним
центрима, прикупљати основне информације о корисницима, анкетирати кориснике о њиховим потребама,
проблемима, пружати потребне информације о врстама стамбеног збрињавања које нуди град Београд, као
и све потребне информације у вези конкурса за стамбено збрињавање. Очекује се и усвајање Локалног
акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу
Споразума о реадмисији који бораве на територији града Београда, чији је нацрт већ припремљен.
Секретаријат ће још интензивније сарађивати са Комесаријатом за избеглице и миграције, у циљу добијања
средстава за стамбено збрињавање интерно расељених лица и избеглица на територији града Београда и
затварање неформалних центара на територији града Београда.
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Стручно усавршавање запослених:
У секретаријату за социјалну заштиту посебна пажња се поклања унапређењу компетенција
запослених, тако да се подржава упућивање на расположиве едукације, обуке и тренинге, било да су
организовани од стране Градске управе града Београда било од других организација, служби или донатора.
Подршка раду саветодавних тела Града:
Секретаријат ће и у 2019. години пружати административно-техничку подршку раду стручносаветодавних тела у Градској управи града Београда: Савету за миграције града Београда, Савету за права
детета, Савету за равноправност полова и Савету за унапређење положаја особа са инвалидитетом.
Планирано је формирање Савета за унапређење положаја Рома у чији рад ће поред преставника Градске
управе Града Београда, бити укључени, представници Ромског националног савета и невладиних
организација.

Заменик начелника Градске управе
– Секретар Секретаријата за
социјалну заштиту
Наташа Станисављевић
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА-СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО
ПОДСЕКРЕТАР
Административно-технички секретар
СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ, ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ,
ПРОГРАМЕ, ПРОЈЕКТЕ И АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ
РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА

Одељење за
организацију
здравствене службе и
здравствену заштиту

Одељење за програме, пројекте и анализу
инвестиција из области здравствене заштите

Одељење за правне
послове

Одљење за економске
послове

Одељење за
заштиту права
пацијената

Одељење за студијско-аналитичке и стручнооперативне послове у области заштите права
пацијената

Начелник одељења

Начелник одељења

Начелник одељења

Начелник одељења

Начелник одељења

Начелник одељења

Стручни
послови

Стручноопера тивни
послови

Студијскоа на литичк
и послови

Студијскоа на литички
послови
а на лизе и
реа лиза ције
пројека та из
обла сти
здра вствене
за штите

СтудијскоСтудијскоа на литички
а на литички
послови у
послови у
обла сти
обла сти
реконструкције
одржа ва ња
и са на ције

Опера тивни
Опера тивни и
Фина нсијскои
Норма тивни ста тистичкое
Са ветник за за штиту
ма терија лни ста тистичко
послови
виденциони
пра ва па цијена та
послови
евиденциони
послови
послови

СтудијскоСтручноОпера тивни,
а на литички и
опера тивни и
евиденциони,
стручни
ста тистичкоевиде документа циони
послови у
нциони послови у
и
обла сти
обла сти за штите а дминистра тивн
за штите
пра ва
отехнички
пра ва
па цијена та
послови
па цијена та

Одсек за административнотехничке послове
Шеф одсека
Администра тивно-технички
послови

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ:
Број систематизованих радних места у секретаријату је 49, а попуњено је. Тај број није мењан у 2018.
години.
Број извршилаца који су у 2018 години били ангажовани по основу уговора о привременим и
повременим пословима је 5 (пет). Од јануара до септембра било је 4 али се број од септембра увећао за
једног извршиоца.




Образовна структура запослених:
висока стручна спрема: 20
виша стручна спрема: 1
средња стручна спрема: 5

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ:
Послови у вези са обезбеђивањем средстава за вршење оснивачких права над здравственим
установама чији је оснивач град Београд, обухватили су следеће:
Припрема Финансијског плана Секретаријата за здравство за 2018., 2019. и 2020. годину. Измене
Финансијског плана. Први Ребаланс буџета града Београда за 2018, 2019. и 2020. год. Предлог Измене и
допуне Трогодишњег Финансијског плана за 2018-2020 год. у САП систему; Обавештење да овај
Секретаријат нема потреба за вишегодишњим финансирањем; Припрема Плана прихода за 2018. год., по
изворима финансирања - средства опортунитета; 2) Други Ребаланс буџета града Београда за 2018, 2019. и
2020. год. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава. Припрема и измена месечних квота.
Измена Финансијског плана Секретаријата за здравство обезбеђењем средстава из текуће буџетске резерве
(ТБР) – урађене су четири измене Финансијског плана: Припрема финансијских извештаја Секретаријата за
здравство. Израда интерног обрасца за позиције из Финансијског плана и Образаца ПЗ1 и ПЗ2 и обрасца
ПФЕ-Образац стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта и Образложења уз Предлог
закључка. Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки. Доношење Прикупљање података о
стању на буџетским и сопственим рачунима здравствених установа које су у надлежности града Београда.
Поступање по поднетим приговорима пацијената, давање савета и информација, предузимање мера у
заштити права пацијената и њихова реализација, Савет за здравље града Београда
Послови у вези са применом закона и других прописа из области здравствене заштите, непосредно
спровођење прописа Града, послови у вези са вршењем оснивачких права над здравственим установама
чији је оснивач град Београд, активности везане за именовање и разрешење директора, заменика директора
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управних и надзорних одбора здравствених установа које доноси Скупштина града, послови везани за
давање сагласности на статуте здравствених установа које доноси Скупштина града послови у вези одлука
и других аката у области здравства које доноси Скупштина града, послови у вези са обезбеђивањем
средстава за вршење оснивачких права над здравственим установама и припремање уговора који се
закључују са здравственим установама у вези са обављањем и финансирањем ових послова. Обезбеђење
рада мртвозорске службе на територији града и одређивање доктора медицине за стручно утврђивање
времена и узрока смрти умрлих изван здравствених установа и издавање потврда о смрти, активности
везане за спровођење поступака јавних набавки од стране здравствених установа чији је оснивач град, а за
које су средства обезбеђена у буџету града, активности везане за налоге за хитне интервенције које
достављају здравствене установе чији је оснивач града, реализација хитне медицинске помоћи, током
претходне године, особама непознатог пребивалишта, као и другим лицима која право на хитну
медицинску помоћ не остварују на другачији начин у складу са законом. Обрада предмета који се односе на
обезбеђивање средстава за вршење оснивачих права над здравственим установама, ради извршења обавеза
здравствених установа, а по извршеним судским одлукама, за обавезе које се не финансирају из обавезног
здравственог осигурања или на други начин у складу са законом, а за које обавезе здравствена установа не
може да обезбеди средства у финансијском плану.

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ:
Лице које је овлашћено за пријем информације од узбуњивача је потврдило да није имало било
каквих активности.
Од Овлашћеног лица за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја,
Начелника Градске управе и тражиоца информације, примљена су 4 захтева за приступ информацијама од
јавног значаја. По дописима, односно захтевима се поступило у складу са захтевима, односно одговорено је
овлашћеном лицу за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја.

ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА:
Стратегија развоја града Београда до 2021 године
http: //www.beograd.rs/images/file/8482b593767213b8926a3fc6988eca50_1021365819.pdf
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7. Унапређена друштвена кохезија; ПРИОРИТЕТ 1. Диверсификоване, доступне
и квалитетне социјалне услуге; МЕРА 5. Подизање квалитета организације и доступности здравствене
заштите, МЕРА 6. Спровођење јавно-здравствених политика
МЕРА 5. Подизање квалитета организације и доступности здравствене заштите Унапређење
квалитета система здравствене заштите, боља информисаност корисника и ефикасније реаговање у кризним
ситуацијама, реализоваће се кроз: А) Унапређење просторних капацитета и опремљености у здравственим
установама; Б) Унапређење кадровских капацитета у здравственим установама, квалитета рада
здравственог особља и процедура; В) Јачање системских капацитета у области заштите права пацијената и
обавештености корисника здравствених услуга; Г) Обезбеђивање услова за брзо реаговање здравствених
установа у елементарним и другим непогодама и ванредним приликама; Д) Развијање информатичкокомуникационих технологија и здравственоинформационог система.
МЕРА 6. Спровођење јавно-здравствених политика Мониторинг, евалуација и унапређење
здравственог стања становништва и рада служби, реализоваће се кроз: А) Праћење здравственог стања
становништва и рада здравствене службе и креирање и реализација мера за унапређење; Б) Промоцију
здравља и спровођење мера превенције, унапређења и очувања здравља, животне и радне околине; В)
Реализацију приоритетних јавно-здравствених програма и пројеката; Г) Побољшање механизама за брзе и
координисане реакције система на претње по здравље; Д) Спровођење мера спречавања и сузбијања
заразних болести на територији града Београда.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за здравство
Mr sc. med. dr Вера Дражић
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ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Послови у вези са применом закона и иницирањем измене законских прописа из области
здравствене заштите
 Примена закона и других прописа из области здравствене заштите, непосредно спровођење прописа
Града и иницирање и предлагање доношења и измене законских прописа и других аката у области
здравствене заштите.
2. Послови у вези са вршењем оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач
град Београд
 Припремање аката за оснивање здравствених установа које у складу са законом и планом мреже
здравствених установа оснива Град; припремање аката и предузимање активности везаних за
вршење оснивачих права над здравственим установама чији је град оснивач; припремање аката и
предузимање активности везаних за утврђивање радног времена здравствених установа чији је град
оснивач; активности везане за именовање и разрешење директора, заменика директора, управних и
надзорних одбора здравствених установа које доноси Скупштина града Београда; припремање
предлога решења за давање сагласности на статуте здравствених установа које доноси Скупштина
града Београда и припремање нацрта одлука и других аката у области здравствене заштите које
доноси Скупштина града Београда.




3. Послови у вези са праћењем пословања здравствених установа
Праћење рада здравствених установа, чији је оснивач град Београд, разматрањем њихових
годишњих програма рада и извештаја о раду и финансијском пословању; оцена планова рада
здравствених установа; израда анализа о извршењу планова рада здравствених установа; израда
анализа о финансијском пословању здравствених установа и израда анализа о имовинско – правном
статусу грађевинских објеката здравствених установа које оснива град Београд.
4. Послови у вези са обезбеђењем рада мртвозорске службе
Обезбеђење рада мртвозорске службе, односно праћење и предлагање организације вршења послова
стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствених установа; доношење
решења, како и измене решења, о именовању доктора медицине за вршење послова прегледа и
утврђивање времена и узорка смрти умрлих изван здравствених установа; припремање и израда
уговора који се закључују са здравственим установама у вези са обављањем и финансирањем ових
послова и финансијско-материјалне послове у вези праћења и обезбеђивања услова за вршење и
финасирање послова стручног утврђивања веремена и узрока смрти умрлих изван здравствених
установа.

5. Послови у вези са обезбеђивањем средстава за вршење оснивачих права над здравственим
установама чији је оснивач град Београд
 Праћење стања грађевинских објеката, медицинске и немедицинске опреме; израда плана
капиталних улагања, плана инвестиционо-техничког одржавања грађевинских објеката, медицинске
и немедицинске опреме, превозних средстава здравствених установа чији је оснивач град Београд;
анализа достављених потреба здравствених установа за израду предлога Годишњег финансијског
плана и утврђивање листе приоритета; израда предлога Годишњег финансијског плана; израда
Годишњег финансијског плана након доношења Одлуке о буџету града Београда; израда захтева за
измену висине апроријације; обрада документације која је основ за пренос финансијских средстава
здравственим установама; контрола и ажурирање закључака градоначелника града Београда; израда
захтева за плаћање, израда решења о распореду средстава за: услуге по уговору, специјализоване
услуге-пројекте, текуће и капиталне трансфере, новчане казне и пенали по решењу судова; израда
тромесечних, шестомесечних и годишњих извештаја о извршењу Финансијског плана; израда
информације и прегледа о одобреним финансијских средствима здравственим установама из буџета
града Београда; израда месечног плана извршења Финансијског плана Секретаријата за здравство –
квота са детаљним образложењем и друго.


6. Послови у вези са јавним набавкама
Обављање активности везаних за спровођење поступака јавних набавки за потребе здравствених
установа чији је оснивач град Београд, које спроводи Служба за централизиване јавне набавке и
контролу набавки, као тело за централизоване јавне набавке, за потребе Секретаријата за здравство,
као наручиоца, односно здравствних установа у надлежности града Београда као крајњих
корисника, обухвата следеће послове: анализа достављених потреба у вези медицинске и
немедицинске опреме здравствених установа чији је оснивач град Београд; израда Годишњег плана
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јавних набавки и Списка набавки на које се Закон не примењује Секретаријата за здравство, на
основу утврђених приоритета и исказаних потреба здравствених установа чији је оснивач град
Београд; координација са Службом у вези са пословима који се односе на спровођење поступка
јавних набавки и праћење реализације закључених уговора о додељеним јавним набавкама.
Обављање активности везаних за спровођење поступака јавних набавки, које спроводе здравствене
установе чији је оснивач град Београд, у својству наручиоца, обухвата следеће послове: израда
обавештења здравственим установама о опредељеним средствима у складу са Годишњим
финансијским планом Секретаријата за здравство која су намењена за спровођење поступака јавних
набавки; обрада документације здравствених установа за покретање поступка јавних набавки, и то:
захтева за обезбеђивање новчаних средстава, одлуке о покретању поступака, акта о образовању
Комисије за јавну набавку и спецификације предмета јавне набавке; израда решења о одређивању
представника Секретаријата за здравство за члана Комисије за јавне набавке и учешће у раду
Комисије за јавне набавке; израда предлога закључака за давање сагласности градоначелника на
захтев за обезбеђење новчаних средстава и одлуке о покретању поступка; израда предлога
закључака о измени и допуни закључака за давање сагласности градоначелника на обезбеђење
средстава за реализацију поступака јавних набавки; достављање закључака и закључака о измени и
допуни закључака градоначелника града Беорада о обезбеђивању новчаних средстава за спровођење
поступака јавних набавки здравственим установама за наставак поступка; обрада документације
коју је здравствена установа доставила Секретаријату за здравство након спроведеног поступка
јавне набавке (записник о отварању понуда, извештаја о оцени понуда, извештаја о додели уговора о
јавној набавки, одлуке о додели уговора о јавној набавци, обавештења о додели уговора о јавној
набавци, уговора закљученог са најповољнијим понуђачем, изјаве директора здравствене установе,
банкарске гаранције, менице, менична овлашћења и др.); израда уговора и анекса уговора о преносу
новчаних средстава које закључују Секретаријат за здравство и здравствена установа; израда
Решења о преносу новчаних средстава; остали стручни послови везани за спровођење поступка
јавне набавке (израда обавештења и упутства, вршење консултација, одржавање радних састанака у
вези поштовања процедуре спровођења поступка јавне набавке средствима из буџета града
Београда).

7. Послови у вези са пружањем помоћи грађанима у остваривању права из области здравствене
заштите
 Пружање правне помоћи грађанима у остваривању права из области здравствене заштите;
разматрање представки, притужби, петиција и предлога грађана, поступање по њима и
обавештавање грађана; разматрање представки и притужби запослених у здравственим установама
чији је оснивач град Београд и поступање по њима и обавештавање подносиоца истих и друго.
8. Послови у вези са припремањем анализа, информација и других стручно аналитичких
материјала
 Припремање анализа, информација и других стручно-аналитичких материјала за потребе
Секретаријата, градоначелника града Београда, Градског већа, Скупштине града и њених органа и
тела у области здравствене заштите и сачињавање информација поводом поднетих представки
грађана, здравствених установа и других институција упућених градоначелнику града Београда, а
које се односе на област здравства.
9. Послови у вези са радним телима Секретаријата и Скупштине града
 Израда решења о именовању и разрешењу чланова радних тела Секретаријата; присуствовање
састанцима радних тела и вођење записника; припремање информација за потребе радних тела
Секретаријата и Скупштине града, и то: Комисије за доделу Награде града Београда, Савета за
здравство, социјалну и дечију заштиту, борачка и инвалидска питања и друго и обављање осталих
административно-техничких послова.


10. Послови у вези са израдом правилника, решења и захтева из области радних односа
Израда Правилника о унутрашњем уређењу и сиситематизацији радних места у Градској управи
града Београда – Секретаријату за здравство; израда предлога распореда запослених Секретаријата
за здравство; Сачињавање Плана коришћења годишњих одмора; израда решења о одређивању
годишњих одмора за запослене Секретаријата; израда решења о одобравању одусуства са рада уз
накнаду зараде (плаећно одсуство); израда захтева за расписивање огласа и попуњавање радних
места у Секретаријату; израда захтева за продужење радног односа на одређено време; израда
захтева за пријем извршиоца посла по основу Уговора о обављању привремених и повремених
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псолова; израда предлога за увећање и умањење појединачно утврђеног којефицијента за обрачун и
исплату плата запослених у Секретаријату.




11. Послови у вези јавне својине града Београда
Одређивање од стране Секретаријата за здравство услова о давању на коришћење непокретности
које користе здравствене установе над којима град Београд врши оснивачка права, као и израда
аката у вези располагања покретном имовином које користе здравствене установе.
12. Остали правни и администативни послови
Сарадња са Градским јавнм правобранилаштвом у вези поднетих тужби против Секретаријата за
здравство; послови у вези прикупљања података о непокретностима здравствених установа чији је
оснивач град Београда на којима Град стиче јавну својину; сарадња са Министарством здравља,
Републичким заводом за здравствено осигурање, органима Градске управе града Београда,
здравственим установама и другим органима и организацијама (Црвени крст, Српско лекарско
друштво и др.) у извршавању послова из делокруга рада Секретаријата за здравство и
административним, дактилографски и други технички послови.

13. Јавни конкурс за финансирање програма здравствених установа из плана мреже на територији
града Београда у 2019. години за област - здравствена заштита мајке и детета– подршка имплементацији
мера популационе политике на територији града Београда.
14. Јавни конкурс за финансирање програма здравствених установа из плана мреже на територији
града Београда у 2019. Години, тематска област - здравствена едукација просветних радника и сарадника за
рад са ученицима основних школа на територији града Београда у циљу превенције злоупотребе
психоактивних супстанци.
15. Три програма Црвеног крста Београд:
 „Мотивација грађана за добровољно давање крви“,
 „Промоција здравља и унапређење здравља појединих групација становништва и превенција
болести зависности“ и
 „Организовање, обучавање и оспособљавање грађана за пружање прве помоћи“.
16. Координација доделе две Награде Града Београда за област медицине- за изузетно дело које
представља допринос развоју медицине и за рад или резултате изузетне вредности појединца којима је дао
значајан допринос развоју и унапређењу медицине за 2018. годину.
17. У оквиру послова анализе инвестиција планиране су активности праћења, процене и анализе
стања у коме се налазе објекти здравствених установа, као и предлагање мере за побољшање услова за
пружање здравствених услуга грађанима и услова за рад запослених, дефинисањем, припремом и
извођењем неопходних грађевинских радова на овим објектима.
18. Давање информација и савета пацијентима у вези са правима пацијената која су прописана
Законом о правима пацијената и другим прописима;
19. Израда месечног извештаја саветника пацијената који се доставља одговорном лицу даваоца
здравствене услуге, односно установи на коју се односио приговор по коме је поступао саветник
пацијената;
20. Сачињавање тромесечног, шестомесечног и годишњег извештаја саветника пацијената који се
доставља Савету за здравље.
21. Вођење „Eвиденције о подносиоцима приговора у поступку заштите права пацијената“ по
поднетим приговорима, као и датим саветима и информацијама. Евиденције које се воде биће коришћене за
информисање Савета за здравље;
22. Сарадња са здравственим установама, другим облицима здравствене службе - приватном праксом,
организационим јединицама високошколских установа здравствене струке које обављају здравствену
делатност и другим правним лицима који обављају одређене послове из здравствене делатности,
удружењима пацијената и другим органима и организацијама;
23. Сарадња са Сектором за инспекцијске послове при Министарству здравља, у вези са
недостављањем у року (5 радних дана) од стране директора установе или другог правног лица, саветнику за
заштиту права пацијената, обавештења о поступању и предузетим мерама у вези са приговором (члан 15.
Правилника о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за
заштиту права пацијената) и делу који се односи на прекршаје из Закона о заштити права пацијената;
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24. Сарадња са Републичким фондом за здравствено осигурање, посебно са заштитницима права
осигураних лица;
25. Сарадња са органима града и градским општинама;
26. Вршење стручних, оперативних и административно-техничких послова за потребе Савета за
здравље. Давање сугестија, информација, предлога и иницијатива Савету за здравље, све у циљу
унапређења здравствене заштите пацијената, односно заштите права пацијената;

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за здравство
Mr sc. med. dr Вера Дражић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Секретаријат за образовање и дечју обавља изворне послове Града и поверене послове државне
управе, сагласно делокругу утврђеном Одлуком о Градској управи града Београда.
Град Београд је оснивач 17 предшколских установа и Центра дечјих летовалишта и опоравилишта
града Београда. Одлуком о мрежи предшколских установа у Београду („Сл. лист града Београда”, бр.
62/14), обухваћено је 413 простора који се користе за рад и боравак предшколске деце. На подручју 17
београдских градских општина укупан број школа износи 290 (203 основнe и 87 средњих школа).
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи града
Београда – Секретаријату за образовање и дечју заштиту вршење послова из делогруга овог Секретаријата
уређено је кроз рад 8 сектора:
1. Сектор за делатност образовања
2. Сектор за делатност дечје заштите
3. Сектор за превентивну заштиту и контролу квалитета исхране
4. Сектор за студијско-аналитичке послове послове јавних набавки
5. Сектор за инвестиционе и студијско-аналитичке послове
6. Сектор за финансијско-материјалне послове
7. Сектор за управне и нормативне послове
8. Сектор за инспекцијски надзор
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату за образовање
и дечју заштиту систематизовано је 116 радних места, а попуњено је 63. Запослених са заснованим радним
односом на неодређено време са високом стручном спремом је 58, 3 са вишом стручном спремом и 3 са
средњом стручном спремом. Запослених са заснованим радним односом на одређено време са високом
стручном спремом 1 лице.
24 лица ангажовано је на основу уговора о привремено повременим пословима.

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
У области образовања, пословни процеси Секретаријата за образовање и дечју заштиту обухватају
следеће: оснивање основних школа и утврђивање броја и просторног распореда основних школа (мрежа
основних школа), планирање и реализација изградње нових школских објеката, реконструкција и
инвестиционо одржавање постојећих школских објеката и текуће одржавање средњих школа, предлагање
именовања и разрешења чланова школских одбора у сарадњи са представницима органа школа, градских
општина и града, спровођење поступака јавних набавки из надлежности секретаријата, стручно
усавршавање запослених у школама, реализација захтева за јубиларне награде и помоћ запосленима у
основној и средњој школи, превоз запослених, реализација конкурса за стипендирање средњошколаца и
студената и студената и средњошколаца са инвалидитетом, координација рада комисије за доделу награда
Града Београда у области образовања и стваралаштва младих и сарадња са другим надлежним установама и
организацијама.
Секретаријат у области образовања врши и послове који се односе на вођење првостепеног управног
поступка и доношење решења о утврђивању права на регресирање трошкова наставе у природи и трошкова
екскурзије.
У области дечје заштите, пословни процеси Секретаријата за образовање и дечју заштиту обухватају
следеће: оснивање предшколских установа, финансирање изградње, реконструкције, инвестиционог и
текућег одржавања и опремања објеката предшколских установа, доношење мреже предшколских установа
на територији града, праћење целокупног финансијског пословања предшколских установа, јавне набавке
из надлежности секретаријата, предлагање именовања и разрешења чланова управних одбора
предшколских установа у сарадњи са представницима органа предшколских установа, градских општина и
града, обезбеђивање простора и опреме за реализацију припремног предшколског програма у години пред
полазак у школу, праћење и обезбеђивање контроле исхране и превентивне здравствене заштите у
предшколским установама, вршење интерног санитарно-хигијенског надзора објеката предшколских
установа, финансирање осигурања деце, објеката и опреме предшколских установа и др.
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Секретаријат у области дечје заштите врши и послове који се односе на вођење првостепеног
управног поступка и доношење решења о праву на накнаду укупних и дела трошкова боравка деце у
предшколским установама.
Секретаријат у области образовања врши поверене послове инспекцијског надзора над радом
установа из области образовања и васпитања, као и друге послове државне управе које република повери
граду.
Секретаријат у области дечје заштите врши послове државне управе које република повери граду, а
који се односе на вођење првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на накнаду
трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју,
као и друге послове државне управе које република повери граду.

I СЕКТОР ЗА ДЕЛАТНОСТ ОБРАЗОВАЊА
У области делатности образовања превасходни циљ је да се обезбеде услови за оптимално
функционисање свих установа у интересу деце, при чему се има у виду да је делатност установа мултидисциплинарна, од посебног значаја и да обухвата: васпитно-образовну, превентивно-здравствену и
социјалну функцију.
У школској 2017/18. настављено је са реализацијом продуженог боравка у I и II и III и IV разреду.
Обезбеђена су финансијска средства за 79 београдских основних школа, односно 176 наставника разредне
наставе за III и IV разред и за 28 школа, односно 45 наставника за продужени боравак за I и II разред.
Традиционалним пријемом у Старом двору 26. јануара, Секретаријат за образовање и дечју заштиту
је обележио школску славу Светог Саву. Сектор је учествовао у реализацији хуманитарне акције
„Магични доручак”, у сарадњи са METRO Cash & Carry и Crédit Agricole банком, којом се обезбеђују
средства за помоћ школама коју похађају деца са посебним потребама.
Секретаријат за образовање и дечју заштиту традиционално је наградио најбоље ученике, односно
организовао свечану доделу награда ученицима генерације основних и средњих школа. Ученици основних
школа награђени су вредним комплетом књига, а ученици средњих школа лап топ рачунарима.
На основу Одлуке о условима и начину остваривања права на регересирање трошкова боравка
ученика на рекреативној настави и трошкова екскурзије („Сл. лист града Београда“ број 27/11 и 8/12),
град Београд обезбеђује регресирање трошкова наставе у природи за ученике од I до IV разреда основних
школа и екскурзија од V до VIII разреда у износу од 25%. У истом износу врши се и регресирање трошкова
екскурзије у завршним разредима за средњошколце. Право на регресирање трошкова имају родитељи који
сами врше родитељско право, усвојитељ, старатељ или хранитељ.
У оквиру пројекта сарадње градова Љубљане и Београда „Аутобус среће”, 20 ученика из Београда
провело је део летњег распуста, у периоду од 27. јула до 6. августа, у словеначком одмаралишту
Замбаратија у Хрватској.
Обезбеђена су средства у износу од 22 милиона динара и реализован је Конкурс за доделу 145
стипендија за ученике средњих школа и студенте високошколских установа града Београда у 2018. години,
као и Конкурс за доделу 45 стипендија за ученике са инвалидитетом средњих школа и студенте са
инвалидитетом високошколских установа града Београда за 2018. годину, а у складу са Одлуком у
ученичким и студентским стипендијама (Сл. Лист Београда 10/16). По завршетку Конкурса додељено је 111
стипендија студентима и 34 стипендије ученицима, као и 19 стипендија студентима са инвалидитетом и 5
стипендија за ученике са инвалидитетом.
Сектор је и ове године организовао и реализовао приредбу „Ти можеш” поводом Међународног дана
особа са инвалидитетом. Манифестација је реализована 4.12.2018. године, уз учешће ученика 13 школа које
похађају деца са посебним потеребама.
Сектор је учествовао у реализацији јавог часа српског знаковног језика „Са знаковним језиком смо
сви укључени”, у организацији Градске организације глувих Београда, поводом Међународне недеље
глувих и Дана знаковних језика града Београда.

II СЕКТОР ЗА ДЕЛАТНОСТ ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ
Град Београд је оснивач 17 предшколских установа. Број објеката у којима се обавља предшколска
делатност је 416 који се користе за рад и боравак предшколске деце заједно са објектима припремног
предшколског програма
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Према последњим подацима за 2018. године, у оквиру свих 17 предшколских установа укључено је
укупно 57.622 деце организованих у 2783,5 групе.
Од укупног броја, 11.776 деце је укључено у јасле (у оквиру 808 групе), 40.126 похађа вртић (у
оквиру 1643,5 група), 3.724 деце похађа припремну наставу за полазак у школу („мала школа“ 250 група),
93 деце је обухваћено у оквиру развојних група (у оквиру 19 група), а 1.903 је обухваћено предшколским
васпитањем и образовањем у оквиру болничких група (у оквиру 63 група).
На конкурсу за упис деце у 17 предшколских установа којима је оснивач Град Београд за радну
2018/19. годину су поднета 19.441 захтева. Захтеви су подношени за 7.512 слободних места за упис, од
тога је 5.377 деце уписано у јасле, 1.802 деце у вртић и 333 деце у целодневни припремни предшколски
програм.
Град Београд и Секретаријат за образовање и дечју заштиту од 2009. године, у сарадњи са Crédit
Agricole Bank Srbija, METRO Cash & Carry Srbija и Bankom Hrane, спроводи хуманитарну акцију
„Новогодишња кутија“ поводом новогодишњих и божићних празника. И ове године сектор је обезбедио
1.000 поклон пакетића деци из социјално угрожених породица која су укључена у похађање неке од
предшколских установа на територији града Београда.
У сарадњи са Сектором за образовање подржавана је реализација пројеката друштвено одговорних
компанија, удружења и организација цивилног друштва и међународних организација које се баве децом. У
партнерству са CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, METRO CASH&CARRY Д.O.O. и удружењем Банка
Хране реализован је Пројекат „Магични доручак“ у оквиру кога су реализоване активности на
прикупљању хране за свих 16 школа које похађају деца са сметњама у развоју.

III СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА
ИСХРАНЕ У ОКВИРУ СЕКТОРА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ИСХРАНЕ
У оквиру Сектора за превентивну заштиту и контролу квалитета исхране – обављани су следећи
послови:
 Санитарно-хигијенски надзор објеката ПУ у циљу контроле и одржавања адекватних санитарно
хигијенских услова за боравак деце предшколског узраста.
 Санитарно-хигијенски надзор oсновних и специјалних основних школа које располажу самосталним
кухињама и врше припрему оброка за децу која су на продуженом боравку
 Спровођење и контрола мера превентивне здравствене заштите у ПУ;
 Сарадња са стручним службама ГЗЗЈЗ;
 Сарадња са Министарством здравља РС, у циљу спречавања ширења болести морбила и
поступањем ПУ у вези пријема у колектвив невакцинисане деце;
 Вођење евиденције о појавама обољевања међу децом, повредама и другим одступањима у
здравственом стању деце, анализирање наведених појава и предлагање мера у циљу заштите деце
током боравка у ПУ;
 Сарадња са Заводом за биоциде и медицинску екологију - Прикупљање података, ажурирање
недељних јеловника, које достављају ПУ;
 Учествовање у праћењу и контроли набавки и испорука намирница за исхрану и средстава за
одржавање личне и опште хигијене у ПУ.

IV СЕКТОР ЗА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ
У 2018. години, у оквиру Сектора за студијско-аналитичке послове и послове јавних набавки
Секретаријата за образовање и дечју заштиту спроведене су следеће активности:
1. Израда годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се Закон о јавним
набавкама не примењује
2. Спровођење поступака јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не
примењује;
3. Закључивање и праћење реализације уговора о јавним набавкама;
4. Спровођење поступака обезбеђења финанасијских средстава по захтевима крањих
корисника;
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5. Учествовање у поступцима централизованих јавних набавки и јавних набавки које спроводе
крањи корисници.
Спровођење поступака контроле документације о поступцима јавних набавки које су
спроведене од стране крајњих корисника.

V СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕ И СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Инвестиције и инвестиционо одржавање објеката предшколских установа
У циљу трајног решења листе чекања у београдским вртићима предузете су следеће активности:
Нови објекти
Радови на изградњи објекта КДУ у насељу Алтина у Земуну су завршени. Пројектовани капацитет
објекта је за око 200 деце.
Адаптације и санције објеката:
У извештајном периоду вршене су активности на спровођењу закључака оптимизације Мреже
основних школа и предшколских установа, у циљу прерасподеле коришћења изграђеног школског
простора. У циљу проширења капацитета, планирана је адаптација основних школа за потребе
предшколских установа и то:
 ОШ „Сутјеска”, Земун – у току је израда техничке документације
 ОШ „Јован Цвијић”, Палилула – радови су у завршној фази
 Адаптација старе школе, у улици Косовска 2, ГО Сурчин, за потребе ПУ Сурчин. На основу
потписаног протокола о релизацији пројеката, Секретаријат за инвестиције је планирао средства за
извођење радова.
Инвестиције и инвестиционо одржавање школских објеката
Нови објекти:
 Изградња објекта ОШ „Никола Тесла“ у Лештанима
 Доградње објеката:
 Завршено је извођење радова на доградњи ОШ „Павле Савић“ у Миријеву, ГО Звездара –
инвестициона вредност износи 14.000.000,00 динара – у току је припрема документације за
завршетак радова по налогу МУП-а.
На основу Протокола о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког развоја, „ЈУП
Истраживање и развој“ и Града Београда, завршени су радови:
 Изградња новог крила ОШ „Војвода Степа“, Вojвoдe Стeпe 520, ГО Вoждoвaц, са фискултурном
салом, у насељу Кумодраж - инвестициона вредност око 189.000.000,00 динара. У току је технички
преглед објекта.
 На доградњи објекта ОШ „Светозар Марковић“, Хaџи Mилeнтиjeвa бр. 62, ГО Врaчaр инвестициона
вредност око 91.500.000,00 динара. У току је технички преглед објекта.
У складу са потписаним Протоколом о реализацији пројеката са Секретаријатом за инвестиције:
1. У комплексу ОШ „Душан Вукасовић Диоген“ у завршној фази изградња фискултурне сала.
2. У току је изградња фискултурне сале у комплексу ОШ „Доситеј Обрадовић“, Умка
3. За планирану је реконструкцију и доградњу ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ у Батајници, у
Земуну добијена је грађевинска дозвола
4. Планиран је завршетак изградње фискултурне сале ОШ „Стеван Сремац“ у Добановцима
Инвестиционо одржавање, реконструкције, санације и адаптације објеката:
Извршена је санација објекта „ОШ Мића Стојковић“ Умчари, издвојено одљење у Дражњу инвестициона вредност 35.000.000,00 динара. У току је технички преглед објекта
У складу са Протоколом о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
„ЈУП Истраживање и развој“ и Града Београда:
 Радови на ревитализацији-санацији фасаде објекта школске радионице Угоститељско-туристичке
школе, Toпличин вeнaц 23, ГО Савски венац (планирани завршетак радова је у 2019. години)
 Инвестиционо одржавање уличне и дворишне фасаде објекта Угоститељско-туристичке школе, Југ
Богданова 28, ГО Савски венац – радови су завршени крајем августа 2018. године.
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Крајем маја 2018. године завршена је санација уличне и дворишне фасаде, унутрашњих просторија,
крова и кровне конструкције Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, ГО Савски венац.
Марта 2018. године завршени су радови на санацији крова и санитарних чворова Школе за дизајн
ГО Савски венац;
Санација крова, фасаде и хола објекта XII београдске гимназије, ГО Вождовац – радови отпочели
28.7.2017. године, а завршени у јуну 2018. године.
Адаптацији објекта ОШ „Лаза Костић“, ГО Нови Београд је завршној фази.

Закључен је Споразум о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког развоја, „ЈУП
Истраживање и развој“ и Града Београда којим су обухваћени радови на:
 Реконструкцији и доградњи објекта издвојеног одељења ОШ „Јован Јовановић Змај“ у насељу
Звечка, ГО Обреновац;
 Реконструкцији и доградњи-надзиђивању зграде средњег образовања Пете економске школе
„Раковица“, ГО Раковица
У сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима завршена је санација објекта ОШ „Иво
Лола Рибар“, Бегаљица, који је изгорео у пожару - вредност изведених радова 65.800.000,00 динара.
Примопредаја изведених радова је завршена 22.05.2008. године.
У складу са потписаним Протоколом о реализацији пројеката са Секретаријатом за инвестиције:
1. Завршени су радови на реконструкцији спрата и санацији електроинсталација на објекту Техничка
школе у Младеновцу, јуна 2018. године,
2. У току су радови на санацији фасаде V београдске гимназије.
Завршени су радови на следећим објектима:
1. ОШ „Бора Станковић“ завршени су радови на замену фасадне столарије. Вредност радова износи
30.000.000,00 динара,
2. ОШ „Вук Караџић“ Сурчин завршени су радови на замену фасадне столарије. Вредност радова
износи 24.000.000,00 динара,
3. ОШ „Милан Ракић“ – Завршена је адаптација мокрих чворова. Вредност радова износи
5.000.000,00 динара,
4. Живојин Перић, Стублине, реконструкција, адаптација и санација- прилагођавање зграде за
несметано кретање особа са инвали. (2 рампе) Вредност радова износи 2.000.000,00 динара,
У току је извођење радова на следећим школским објектима:
1. ОШ „Никола Тесла“, ГО Раковица, реконструкција фасаде дела школе. Вредност радова
5,105,430,00 динара
2. ОШ „Петар Кочић“, санација фасаде новог дела објекта и санација кишне канализације и уређење
школског дворишта. Вредност радова 31,000,000,00 динара.
3. ОШ „Карађорђе“ - Санација фасаде старог објекта прилазних стаза и спољашњег степеништа.
Вредност радова 9.250.000,00 динара
4. ОШ „Марија Бурсаћ“ - Санација фасаде. Вредност радова 11.500.000,00 динара
5. Гимназија Свети Сава, санација фасаде. Вредност радова 9.500.000,00 динара
Обезбеђена су средства за извођење радова на следећим школама:
1. ОШ „Младост“ – радови на замени фасадне столарије 26,574,392.40 дин.
2. ОШ „Бранко Радичевић“- извођење радова на енергетској санацији фасаде. Вредност радова
38.000.000,00 динара.
3. ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић“, извођења радова на адаптацији и санацији објекта. Вредност
радова 35.000.000,00 динара.
4. ОШ „14. Октобар“ Раковица су обезбеђена средства у износу од 15.000.000,00 динара за завршетак
радова на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта,
Обезбеђена су средства за израду техниче документације за радове на следћим школама:
1. Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију ОШ „Владислав
Рибникар“ и ОШ „Свети Сава“, додељен је уговор групи понуђача коју чине: „Бео потез“ доо Београд, ул.
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Јове Илића бр. 87., као носилац посла и „Крип инжењеринг“ доо Београд, ул. Булевар Маршала Толбухина
бр. 40, као члан групе понуђача, са ценом у укупном износу од 34.618.800,00 динара са ПДВ-ом.
2. Ваздухопловна академија -израда техничке документације за реконструкцију објекта – 6.000.000,00
динара
3. ОШ „Иван Милутиновић” – израда техничке документације за озакоњење објекта -1.700.000, дин
4. Гимназија Младеновац - израда техничке документације за изградњу, доградњу, реконструкцију и
адаптацију објекта- 2.000.000,00
5. Гимназија Младеновац - израда техничке документације за озакоњење објекта фискултурне сале
600.000,00

VI СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за финансијско-материјалне послове обавља стручно-оперативне, финансијско-евиденционе и
студијско-аналитичке послове који се односе на:
 планирање буџета и израду предлога финансијског плана у складу са законом који уређује буџетски
систем;
 финансирање делатности установа и пренос средстава корисницима у складу са одредбама Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.88/17);
 праћење реализације и извршења буџетских средстава.
Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину („Службени лист града Београда“ број (118/18)
Секретаријату за образовање и дечју заштиту су опредељена средства за реализацију делатности основног и
средњег образовања и програма рада у установама дечје заштите чији је оснивач град Београд на следећим
функцијама:
За наведени период обрађивана су документа, вршен је обрачун и трансфер средстава за измирење
следећих обавеза:
 за рефундацију средстава корсницима услуга боравка деце у предшколским установама чији је
оснивач друго правно или физичко лице, а у складу са Одлуком о праву на накнаду дела трошкова
боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице;
 за специјализоване - медицинске услуге у циљу превентивне заштите у предшколским установама,
основном и средњом школама. Специјализоване услуге превентивне заштите спорводио је Градски
завод за јавно здравље;
 за расходе настале на име испоручених намирница за исхрану деце у предшколским установама, као
и папирне конфекције, средстава и прибора за одржавање хигијене;
 за расходе по закљученим уговорима између основних и средњих школа и спортских центара за
одржавање наставе физичког образовања;
 за рефундацију расхода учешћа ученика и наставника на такмичењима и међународним скуповима
као и организацији домаћих и међународних скупова и сарадњи;
 за рефундацију расхода сручног усавршавања наставника и стручних сарадника, полагања стручног
испира за приправнике.
 за рефундацију трошкова боравка деце из предшколских установа на име зимовања у објектима
Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда.
У извештајном периоду извршена је обрада финансијске документације, плаћање рачуна,
привремених и окончаних ситуација на име инвестиција, инвестиционог одржавања и опремања објеката
предшколских установа, основних и средњих школа.

VII СЕКТОР ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ И НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
У оквиру сектора обављани су следећи послови из делокруга изворних послова Града:
У оквиру управно-правних послова реализовано је следеће:
Послови вођења првостепеног управног поступка и доношења решења о праву на накнаду укупних
трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач Град Београд: вршен унос података у
електронску базу података и донето 4.493 решења која су достављана корисницима услуга и предшколским
установама; упућено 527 позива за уређење поднеска; уложено 4.150 предмета у архиву; разврстано 4.400
повратница у омоте списа,...
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Право на накнаду укупних трошкова боравка у предшколским установама чији је оснивач Град
Београд остварује укупно 5.097 деце, од којих: треће и свако наредно дете у породици – 4.691дете, деца
корисника права на новчану социјалну помоћ – 78 деце, деца са сметњама у развоју – 365 деце, деца без
родитељског старања – 55 деце и деца која бораве у сигурној кући – 1 дете.
Право на регресирање трошкова боравка у предшколским установама чији је оснивач Град Београд за
децу из материјално угрожених породица остварује 114 деце.
Послови вођења првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на накнаду дела
трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватне
предшколске установе): вршен унос података у електронску базу података и донето 20.738 решења која су
достављана корисницима услуга на кућну адресу; уложено 9.620 предмета у архиву; разврстано 15.950
повратница у омоте списа, упућено 100 позива за уређење поднеска.
Право на накнаду дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама остварује око
17.000 деце, која бораве у 342 објекта вртића.
У циљу обезбеђења неопходних услова за примену одредаба Закона о општем управном поступку,
иновирани су типски обрасци свих решења, закључака и захтева који се односе на 7 управних поступака
који се воде у сектору и иницирана израда допуне софтвера и апликација у сврху доношења решења.














У оквиру нормативних послова реализовано је следеће:
урађена 5 предлога Решења о измени решења о образовању комисија за процену потреба за
пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику;
припремљена 54 Уговора о делу за обављање послова и задатака у својству члана Комисија за
процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и
ученику у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године и послата на оверу и потписивање;
урађен предлог Закључка о обезбеђењу средстава за финансирање накнаде за рад чланова Комисија
за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и
ученику у 2018. години и предлог Закључака о измени Закључака;
урађени годишњи и периодични извештаји о раду сектора и План рада за 2018. годину;
израда и ажурирање 5 образаца Захтева за приступање службеној евиденцији – ЗПСЕ обрасци, који
су достављени Секретаријату за послове начелника Градске управе;
редовно ажурирање у софтверу, списка верификованих приватних предшколских установа;
урађено је ажурирање Каталога услуга града Београда, у вези управних поступака који се воде у
сектору, за успостављање електронских услуга на националном порталу еУправа;
попуњени обрасци - спецификације радних циљева, за запослене у сектору;
са овлашћеним представницима Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и
образовања Београда и Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, постигнут је
споразум да се продужи рок важења Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је
оснивач град Београд за период од наредних годину дана, односно до 6. јуна 2019. године и сачињен
предлог Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за предшколске
установе чији је оснивач град Београд, који је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 31/2018.
сачињен нацрт Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи
чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда за радну 2018/2019
годину („Сл. лист града Београда“, бр. 50/2018) и типски обрасци свих решења и закључака;
сачињен нацрт Одлуке о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на
територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 85/18), типски обрасци свих решења и
закључака и иницирана израда допуне софтвера и апликација у сврху доношења решења;
обављене све неопходне припреме за примену новог Правилника о ближим условима и начину
остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 58/18), за
права о којима у првом степену решава Секретаријат за образовање и дечју заштиту, као поверене
послове државне управе: накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без
родитељског старања, за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом и за децу корисника
новчане социјалне помоћи.

Из делокруга поверених послова државне управе у области дечје заштите, обављани су послови
вођења првостепеног управног поступка и доношења решења о праву на накнаду трошкова боравка у
предшколској установи за децу без родитељског старања, за децу са сметњама у развоју и децу са
инвалидитетом и за децу корисника новчане социјалне помоћи – донето 285 решења.
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VIII СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Број предмета поступања просветних инспектора у основним школама, предшколским
установама, школама за ученике са сметњама у развоју, средњим школама, уметничким школама и
школама за основно образовање одраслих
Извршена су 110 редовна инспекцијска надзора.
Извршена је укупно 533 ванредних инспекцијских надзора
За утврђене неправилности наложено је 138 мера.
По свим предметима по којима је поступано сачињени су записници, извештаји и познатим
подносиоцима упућени одговори о утврђеном чињеничном стању. За утврђивање чињеничног стања које
није у надлежности Сектора за инспекцијски надзор извршено је прослеђивање надлежном органу.
Од дана примене Закона о инспекцијском надзору просветни инспектори сачињавају обавештења
надзираном субјекту о датуму и времену започињања инспекцијског надзора, као и сачињавање налога за
вршење надзора.

ПРАВНИ ОСНОВ
У извештајном периоду досло је до измене Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл.
гласник РС“, бр. 113/2017 i 50/2018) на основу којег је успостављена надлежност за поступање.

СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
Управни поступци које се воде у Секретаријату за образовање и дечју заштиту усклађени су са
„Моделима административних поступака на локалном нивоу“. Наведеним моделима је обухваћено свих 5
управних поступака који се воде у секретаријату - 5 од 5 = 5/5.
Иницијатива за допуну или измену модела није подношена.

РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Размена података врши се у складу са Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама о
којима се води службена евиденција („Службени гласник РС“, број 56/17).
Око 20% странака не жели да се подаци прибављају електронским путем.

ПРЕДВИДИВОСТ
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), у члану 141. став 4,
успоставља обавезу да „образложење (управног акта) садржи и разлоге због којих је орган одступио од
решења која је раније доносио у истим или сличним управним стварима.“ Секретаријат у својим решењима
које доноси у образложењу наводи разлоге за доношење предметног решења, са позивањем на правни
основ.

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У Секретаријату за образовање и дечју заштиту у извештајном периоду, није било иницирања
покретања поступка за заштиту од злостављања (на раду) обавештавањем лица овлашћеног за подношење
захтева за покретање тог поступка.
У Секретаријату за образовање и дечју заштиту у извештајном периоду, није било примљених
информација од узбуњивача
У Секретаријату за образовање и дечју заштиту у извештајном периоду било је захтева за приступ
информацијама од јавног значаја, по којима се у законски предвиђеном року поступало.
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РИЗИЦИ У СПРОВОЂЕЊУ ДЈП
За пословне процесе предвиђене Правилником о организацији и систематизацији радних места у
Градској управи града Београда Секретаријат је у складу са Стратегијом за увођење и развој финансијског
управљања и контроле у граду Београду утврдио начин на који се обављају. У складу са наведеним,
Секретаријат је усвојио Мапу пословних процеса и Регистар ризика Секретаријата за образовање и дечју
заштиту. Секретаријат је идентификовао следеће ризике као ризике највишег ранга:
 Немогућност благовременог покретања и спровођења поступака јавних набавки, услед
неблаговременог доношења плана јавних набавки;
 Немогућност закључења уговора о јавној набавци због обуставе поступка или поднетих захтева за
заштиту права у поступцима јавних набавки;
 Немогућност детектовања места квара, што доводи до неотклањања квара и угрожавања
функционисања објекта;
 Неблаговремена интервенција извођача радова што угрожава функционисање објекта;
 Неприступачност месту хаварије што доводи до неотклањања квара и угрожавања функционисања
објекта.
Секретаријат свакодневно предузима активности на управљању ризицима и смањењу вероватноће
њиховог појављивања.
На основу података индиректних буџетских корисника о реализацији количина добара/услуга/радова
који су предмет јавне набавке из претходне буџетске године, утрошеним финансијским средствима за ту
намену у току претходне буџетске године, као и података о спроведеном истраживању тржишта за набавке
које су планиране у наредној буџетској години, врши се контрола оправданости спровођења јавних
набавки.
Сачињено је Упутство о начину праћења предузетих радњи и донетих аката у поступцима јавних
набавки, у којима су утврђене радње, као и рокови у којима обрађивачи морају да поступају у свим фазама
поступка јавне набавке. Поступање у складу са наведеним Упутством, тј. поштовање утврђених рокова би
требало да спречи сва могућа одступања у поступцима јавних набавки које би могле да доведу до кашњења
у закључењу уговора о јавним набавкама.
Остварена је сарадња са надлежним јавно-комуналним предузећима са којима је склопљен уговор за
извршавање хитних интервенција на објектима у надлежности Секретаријата. Такође, набављен је апарат
детекцију места кварова за потребе стручних служби Секретаријата и извршена обука стручних лица. У
циљу смањења ризика потребно је извршити набавку адекватне опреме у установама корисника, као и
спровести обуку техничких служби у овим установама.
У ситуацијама када се захтева интервенција већег обима, Секретаријат у сарадњи са установом
(вртићем, школом) координира мере за обезбеђење корисника објеката – евентуални привремени прекид
рада и делимично или потпуно дислоцирање корисника.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за образовање и
дечју заштиту
Славко Гак
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ПЛАН РАДА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
ЗА 2019. ГОДИНУ
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ПЛАН РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ
Секретаријат за образовање и дечју обавља изворне послове Града и поверене послове државне
управе, сагласно делокругу утврђеном Одлуком о Градској управи града Београда.
Град Београд је оснивач 17 предшколских установа и Центра дечјих летовалишта и опоравилишта
града Београда. Одлуком о мрежи предшколских установа у Београду („Сл. лист града Београда”, бр.
62/14), обухваћено је 413 простора који се користе за рад и боравак предшколске деце. На подручју 17
београдских градских општина укупан број школа износи 290 (203 основнe и 87 средњих школа).
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи града
Београда – Секретаријату за образовање и дечју заштиту вршење послова из делогруга овог Секретаријата
уређено је кроз рад 8 сектора:
1. Сектор за делатност образовања
2. Сектор за делатност дечје заштите
3. Сектор за превентивну заштиту и контролу квалитета исхране
4. Сектор за студијско-аналитичке послове послове јавних набавки
5. Сектор за инвестиционе и студијско-аналитичке послове
6. Сектор за финансијско-материјалне послове
7. Сектор за управне и нормативне послове
8. Сектор за инспекцијски надзор

I СЕКТОР ЗА ДЕЛАТНОСТ ОБРАЗОВАЊА
У области делатности образовања превасходни циљ је да се обезбеде услови за оптимално
функционисање свих установа у интересу деце, при чему се има у виду да је делатност установа мултидисциплинарна, од посебног значаја и да обухвата: васпитно-образовну, превентивно-здравствену и
социјалну функцију.
У 2019. години наставиће се са реализацијом продуженог боравка у I и II и III и IV разреду.
Обезбеђена су финансијска средства за 81 београдску основну школу, односно 172 наставника разредне
наставе за III и IV разред и за 23 школе, односно 32 наставника за продужени боравак за I и II разред.
Традиционалним пријемом у Старом двору 25. јануара, Секретаријат за образовање и дечју заштиту
обележиће школску славу Свети Сава.
Секретаријат за образовање и дечју заштиту и ове године планира да традиционално награди најбоље
ученике, односно да организује свечану доделу награда ученицима генерације основних и средњих школа.
И ове године Секртаријат, ће да на основу Одлуке о условима и начину остваривања права на
регересирање трошкова боравка ученика на рекреативној настави и трошкова екскурзије („Сл. лист града
Београда“ број 27/11 и 8/12), обезбедити регресирање трошкова наставе у природи за ученике од I до IV
разреда основних школа и екскурзија од V до VIII разреда у износу од 25%.
У истом износу врши ће се и регресирање трошкова екскурзије у завршним разредима за
средњошколце. Право на регресирање трошкова имају родитељи који сами врше родитељско право,
усвојитељ, старатељ или хранитељ.
Секретаријат ће и ове године реализовати пројекат „Аутобус среће“ (сарадња градова Београда и
Љубљане) и манифестацију „Ти можеш“ поводом Међународног дана особа са инвелидитетом.
Секретаријат за образовање и дечју заштиту планира да спроведе Конкурс за доделу стипендија
ученицима средњих школа и студентима високшколских установа града Београда;

II СЕКТОР ЗА ДЕЛАТНОСТ ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ
Град Београд је оснивач 17 предшколских установа. Број објеката у којима се обавља предшколска
делатност је 416 који се користе за рад и боравак предшколске деце заједно са објектима припремног
предшколског програма.
У априлу-мају 2019. године, планиран је Конкурс за упис деце у у 17 предшколских установа којима
је оснивач Град Београд за радну 2019/20. годину
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III СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА
ИСХРАНЕ У ОКВИРУ СЕКТОРА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ИСХРАНЕ








У 2019. години планирани су следећи послови:
Сарадња са Градским заводом за јавно здравље, у вези обављања контроле спровођења здравствене
заштите и контроле квалитета исхране деце у државним предшколским установама;
Учествовање у праћењу и контроли набавки и испорука намирница за исхрану и средстава за
одржавање личне и опште хигијене у предшколским установама.
Учешће у раду Комисијe за праћење, контролу и унапређење исхране деце и Комисије за праћење,
контролу и унапређење хигијене у предшколским установама града Београда;
Прикупљање, ажурирање недељних јеловника, које достављају предшколске установе;
Спровођење и контрола свих мера превентивне здравствене заштите у предшколским установама на
територији града Београда;
Свакодневни, санитарно хигијенски надзор објеката 17 предшколских установа у циљу контроле и
одржавања адекватних санитарно хигијенских услова за боравак деце предшколског узраста.
Редовни санитарно-хигијенски надзор 12 школска објекта, које располажу самосталним кухињама и
врше припрему оброка за децу која су на продуженом боравку, као и 7 специјалних основних
школа, у циљу контроле и одржавања адекватних санитарно хигијенских услова за припрему оброка
и боравак деце школског узраста.

IV СЕКТОР ЗА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ
















У 2019. години ланирано је спровођење поступака следећих јавних набавки:
Куповина лаптопова за ученике генерације средњих школа и таблета за ученике генерације
основних школа на територији града Београда;
Куповина књига као поклон ученицима генерација основних и средњих школа на територији града
Београда;
Осигурање имовине предшколских установа, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта,
основних и средњих школа града Београда за период од годину дана;
Осигурање деце уписане у вртиће града Београда и ученика београдских средњих школа за време
практичне наставе, 66511000-5 – услуге животног осигурања,
Сушени лигнит, пелет, течни нафтни гас и мрки угаљ за потребе предшколских установа, Центра
дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, основних и средњих школа града Београда;
Спровођење послова из области превентивне здравствене заштите деце у предшколским установама
града Београда за период од годину дана;
Куповина намештаја за потребе предшколсих установа града Београда;
Куповина радне одеће за потребе предшколских установа града Београда;
Куповина дидактичке опреме за потребе предшколских установа града Београда;
Извођење радова на изградња објекта ОШ „Никола Тесла“ у насељу Лештане;
Стручни надзор за извођење радова на изградњи ОШ „Никола Тесла“ у насељу Лештане;
Техничка заштита предшколских установа (видео надзор, систем контроле приступа, систем
противпровалне заштите, систем аутоматске сетекције и дојаве пожара и монниторинг центар);
Извођење радова на реконструкцији и санацији ОШ „Владислав Рибникар“;
Извођење радова на реконструкцији и санацији ОШ „Свети Сава“;
Извођење радова на

Планиране набавке на које се Законе не примењује у 2019. години су:
Извођење радова на хитним интервенцијама на термо техничким инсталацијама насталих услед
непредвиђених догађаја, несрећа или хаварија, ради њиховог спречавања или ублажавања штетног,
као и ради отклањања штетних последица непосредно после њиховог наступања на објектима
предшколских установа и средњих школа на територији града;
 Извођење радова на хитним интервенцијама на електро инсталацијама насталих услед
непредвиђених догађаја, несрећа или хаварија, ради њиховог спречавања или ублажавања штетног,
као и ради отклањања штетних последица непосредно после њиховог наступања на објектима
предшколских установа;
 Извођење радова на хитним интервенцијама на инсталацијама водовода и канализације насталих
услед непредвиђених догађаја, несрећа или хаварија, ради њиховог спречавања или ублажавања
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штетног, као и ради отклањања штетних последица непосредно после њиховог наступања на
објектима предшколских установа и средњих школа на територији града Београда
Услуга дератизације у предшколсим установама града Београда
Закуп сале за одржавање новогодишње дечје представе
Лабораторијске услуге за испитивање квалитета намирница, средстства и прибора за одржавање
хигијене

Учествовање у припреми Конкурсне документације и других аката у складу са Законом о јавним
набавкама као чланови Комисије у поступцима централизованих јавних набавки и то за следеће јавне
набавке:
 Колонијална роба за потребе предшколских установа града Београда;
 Месне прерађевине за потребе предшколских установа града Београда;
 Смрзнуто воће и смрзнуто поврће за потребе предшколских установа града Београда;
 Млеко и млечни производи за потребе предшколских установа града Београда;
 Свеже месо за потребе предшколских установа града Београда;
 Смрзнута риба за потребе предшколских установа града Београда;
 Прибор за одржавање хигијене за потребе предшколских установа града Београда;
 Средства за одржавање хигијене за потребе предшколских установа града Београда;
 Папирна галантерија за потребе предшколских установа града Београда;

V СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕ И СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Предшколске установе
Инвестиције и инвестиционо одражавање:
На основу потписаног протокола о сарадњи са Секретаријатом за инвестиције у плану је реализација
следећих пројеката:
Програмске активности:
1. Изградња објекта КДУ на Бањици
2. Изградња монтажног објекта КДУ у насељу Алтина, на КП 478, КО Земун поље, ГО Земун
Пројекти:
1. Извођење радова на адаптацији објекта старе школе у ул. Косовска 2, ПУ Сурчин за потребе
предшколске установе
2. Извођење радова на адаптацији приземља објекта ОШ „Сутјеска“ за потребе ПУ „Др Сима
Милошевић“, Земун
3. Израда пројекта изградње објекта КДУ са централном кухињом у насељу Овча, ГО Палилула
Решењем Градоначелника града Београда образована је Радна група за сарадњу са фондацијом Новак
Ђоковић на изградњи дечијег вртића у насељу „Степа Степановић“.





Планирана су средства за израду студије изводљивости, односно студије оправданости за:
изградњу новог објекта у Илије Стојадиновића на КП 1991/8 КО Чукарица
адаптацију објекта ПУ 11. април - објекат Славуј и ЦК Маја
адаптације објекта ОШ „Сутјеска” за потребе ПУ
доградњу дечије установа Цврчак КП 5588 и део 5585 КО Палилула
Основне и средње школе

На основу потписаног протокола о сарадњи са Секретаријатом за инвестиције у плану је реализација
следећих пројеката:
Програмске активности:
1. Изградња објекта школе на Чукаричкој падини
2. Реконструкција и санација објекта ОШ 14. октобар, Кнежевац, ГО Раковица
Пројекти:
1. Изградња фискултурне сале ОШ „Душан Вукасовић Диоген“, ГО Сурчин;
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2. Завршетак изградње фискултурне сале ОШ „Стеван Сремац“, Добановци – ГО Сурчин;
3. Реконструкција и доградња ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ у Батајници, ГО Земун;
4. Изградња фискултурне сале и реконструкција и адаптација постојећег објекта ОШ „Доситеј
Обрадовић“, Умка, ГО Чукарица;
5. Изградњу фискултурне сале у комплексу ОШ „Карађорђе“ Остружница, ГО Чукарица;
6. Санација фасаде V београдске гимназије;
У сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања планирана је изградња објекта ОШ „Никола Тесла“ у
Лештанима
Инвестиције и инвестиционо одржавање;
Секретаријат за образовање и дечију заштиту је за 2019. годину планирао извођење радова на
следећим објектима:
 ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић“, ГО Врачар - извођења радова на адаптацији и санацији објекта;
 ОШ „14. Октобар“ ГО Раковица - завршетак радова на реконструкцији, адаптацији и санацији
објекта;
 ОШ „Никола Тесла“, ГО Раковица, завршетак реконструкције фасаде дела школе;
 ОШ „Петар Кочић“, ГО Земун, завршетак санације фасаде новог дела објекта и санације кишне
канализације и уређења школског дворишта;
 ОШ „Карађорђе“ ГО Вождовац – Завршетак радова на санацији фасаде старог објекта прилазних
стаза и спољашњег степеништа;
 ОШ „Марија Бурсаћ“, ГО Звездара - – Завршетак радова на санацији фасаде;
 Гимназија Свети Сава, ГО Врачар,- Завршетак радова на санацији фасаде;
 ОШ „Књегиња Милица“, ГО Нови Београд - Санација тоалета и санација спољне кишне и фекалне
канализације;
 Ваздухопловна академија – санација и адаптација унутрашње дворишне зграде;
 ОШ „Исидора Секулић“, ГО Савски венац - адаптација хидрантске мреже по налогу МУП-а;
 ОШ „Гаврило Принцип”, ГО Земун - Извођење радова на изради кишне канализације и ојачању
темеља;
 ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, ГО Вождовац - Адаптација тоалета за особе са инвалидитетом;
 8. београдска гимназија ГО Вождовац- Санација објекта;
 ОШ „Бранко Радичевић”, ГО Нови Београд- извођење радова на замени фасадне столарије на
објекту П+2;
 ОШ „Влада обраадовић Камени“ - извођење радова на енергетској санацији школе;
 XIV београдска гимназија - санација крова и адаптације телекомуникационих инсталација;
 ОШ „Јован Стерија Поповић“ - реконструкција електроинсталација и санација подрумских
просторија;
 ОШ „Раде Драинац“ - радови на уградњи прозора и санирање крова и радови на адаптацији и
инсталације радијаторског грејања;
 ОШ „Раде Кончар“ - санација и уређење слободних површина, фасаде и спољног система
канализације;
 ОШ „Радојка Лакић“ - санација темеља и регулације површинских вода у дворишту школе
 Техноарт – извођење радова на реконструкцији и адаптацији подрумског-сутеренског простора
 ОШ „Јован Миодраговић“ – Реконструкција, адаптација и санација дела објекта,
 Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић” – уређење сензомоторног врта
 Техничка школа „Дрво арт” санација и реконсрукције фасаде
 Четврта гимназија - Инвестиционо одржавање и спољно уређење






У плану је финансирање израде следећих пројеката:
ОШ „Владислав Рибникар“, ГО Врачар - техничка документација за реконструкцију, санацију и
адаптацију школе;
ОШ „Свети Сава“, ГО Врачар – израда техничка документација за реконструкцију, санацију и
адаптацију школе;
ОШ „Бранко Радичевић”, ГО Нови Београд – израда пројекта санације објекта школе;
10 гимназија „Михајло Пупин“ – израда пројекта доградње објекта;
Трговачка школа - израда пројекта санације адаптације и реконструкције објекта школе;
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Комисија састављена од стручних лица из Секретаријата за заштиту животне средине,
Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Шумарског факултета и Института за шумарство
након утврђене коначне ранг листе, одлучила је да ће се у овој фази финансирати израда пројектнотехничке за уређење школских дворишта за првих десет рангираних школа.
Планирана је израда студије изводљивости, односно студије оправданости за изградњу:
Основне школе на Чукаричкој падини
Основне школе у насељу Алтина
Основне школе у блоку 67
Основне школе у блоку 71 и 72
Основне школе у Миријеву

На основу потписаног Споразума о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, „ЈУП Истраживање и развој“ и Града Београда, биће изведени следећи радови:
 Реконструкција и доградња објекта издвојеног одељења ОШ „Јован Јовановић Змај“ у насељу
Звечка, ГО Обреновац;
 Реконструкција и доградња-надзиђивање зграде средњег образовања Пете економске школе
„Раковица“, ГО Раковица
Набавка опреме
Планирају се средства за набавку недостајуће опреме (намештај, наставна средства, опрема за кухиње
и фискултурне сале)
У оквиру радне групе Завода за унапређење образовања и васпитања оствариће се сарадња на изради
стручне основе за нацрт Правилника о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за
основну школу.
Предвиђене активности везане за енергенте и праћење стања термотехничких инсталација:
праћење динамика требовања енергената;
пресек стања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама након завршетка
грејне сезоне и извођење радова на ремонту;
 координација са ЈКП „Београдске електране“ везаних за грејање школа и ПУ;
 координација са добављачима енергената;
 праћење реализације послова дефинисаних Правилником о дистрибуцији, пријему, складиштењу и
чувању чврстих и течних енергената.



У плану Сектора је учествовање у раду Стручног радног тела које је формирано Решењем
градоначелника, за одабир приоритетних објеката јавне намене за гашење котларница, ради прикључења
грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса.
У плану Сектора је координација рада и активности са надлежним службама - Секретаријатом за
заштиту животне средине, Рател-ом, Секретаријатом за енергетику и др., а све у циљу обезбеђивања што
бољих услова за функционисање ПУ, ОШ и СШ.
У плану Сектора је предузимање активности по свим захтевима предшколских установа и средњих
школа за хитне интервенције.
У оквиру овог Сектора разматраће се сви захтеви за капитално и инвестиционо одржавање и
планирати улагања у предшколске установе, основне и средње школе.
У оквиру овог Сектора разматраће се поднети захтеви предузећа овлашћених за израду
урбанистичких планова и дати услови за планове у изради у складу са надлежношћу Секретаријата за
образовање и дечју заштиту.

IV СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину („Службени лист града Београда“ бр.118/18)
Секретаријату за образовање и дечју заштиту су опредељена средства за реализацију делатности основног и
средњег образовања и програма рада у установама дечје заштите чији је оснивач град Београд у износу од
22.402.729,838 динара од тога распоређени приходи и расходи из извора 01 – приходи из буџета износе
21,192,796,769 динара, из извора 13- Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 300,000,000 динара.
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VII СЕКТОР ЗА УПРАВНЕ И НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
У оквиру управних послова реализовaће се следеће:
 Послови вођења првостепеног управног поступка и доношења решења о праву на накнаду укупних
трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач град Београд:
 Послови вођења првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на накнаду дела
трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
(приватне предшколске установе):
 Послови вођења првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на регресирање
трошкова наставe у природи и трошкова екскурзије – обрада захтева и доношење решења о
регресирању 25% трошкова наставе у природи и екскурзија







У оквиру студијско-аналитичких и нормативних послова реализоваће се следеће:
Сарадња са Градским правобранилаштвом у циљу заступања Града, пo тужбaма поднетих против
Града и предшколских установа по основу цене услуге у предшколским установама, које су у
извештајном периоду прослеђене овом секретаријату
Учешће у раду Комисије за праћење примене, спорна питања и давање мишљења о примени
одредаба Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач град Београд и
израда мишљења и записника са седнице Комисије
Достављање обавештења овлашћеном лицу за поступање по захтеву за слободан приступ
информацијама од јавног значаја;
Обрада захтева школа, који се односе на давање на коришћење непокретности, сагласности за
издавање дела школског простора и за извођење радова и за постављање балон хала у школском
дворишту;
Предузимање правних радњи у поступцима укњижбе школских објеката;
ангажовање у поступцима озакоњења објеката школа, пред Секретаријатом за легализацију;

Из делокруга поверених послова државне управе у области дечје заштите
 Послови вођења првостепеног управног поступка и доношења решења о праву на накнаду трошкова
боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и за децу са сметњама у развоју

VIII СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР





У Сектору за инспекцијски надзор обављаће се следеће:
Редован инспекцијски надзор
Ванредни инспекцијски надзор
Верификације приватних предшколских установа
Налагање мера услед евентуалних неправилностинеправилности

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за образовање и
дечју заштиту
Славко Гак
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ – СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ

ПОДСЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА
ЕКОНОМСКЕ
ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА КУЛТУРНО
НАСЛЕЂЕ И САВРЕМЕНО
КУЛТУРНО И
УМЕТНИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА

РУКОВОДИЛАЦ
СЕКТОРА

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА

Одељење за правне послове

Одељење за правне
послове

Одељење за културно
наслеђе и савремено
културно и уметничко
стваралаштво

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА
НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ
УСКЛАЂЕНОСТИ РАДА
УСТАНОВА КУЛТУРЕ

ПОСЛОВИ
ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА УСТАНОВА
КУЛТУРЕ

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
САМОСТАЛНИХ
УМЕТНИКА

ПОСЛОВИ
ПЛАНИРАЊА
БУЏЕТА

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
БИБЛИОТЕЧКОИНФОРМАЦИОНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПОСЛОВИ
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
САВРЕМЕНОГ КУЛТУРНОГ
И УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА

ПРАВНИ ПОСЛОВИ НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ КОНКУРСА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАРА У КУЛТУРИ

ПОСЛОВИ
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
САВРЕМЕНОГ КУЛТУРНОГ
И УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА
ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
САВРЕМЕНОГ КУЛТУРНОГ
И УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА

СТРУЧНИ И ОПЕРАТИВНИ
ПОСЛОВИ
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ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА,
ЕВИДЕНЦИЈЕ И
ОДЛАГАЊА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
САВРЕМЕНОГ КУЛТУРНОГ
И УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА

ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА,
ЕВИДЕНЦИЈЕ И
ОДЛАГАЊА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
МАНИФЕСТАЦИЈА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД
БЕОГРАД
ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ
КОМИСИЈА И САВЕТА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
БЕОГРАДА

У Секретаријату за културу систематизовано је укупно 27 радних места, и то:
Звање

Број радних места

Број службеника

Службеник на положају:

2 радна места

2 службеника

Службеници – извршиоци:

25 радних места

25 службеника

Виши саветник

3 радна места

3 службеника

Самостални саветник

3 радна места

3 службеника

Саветник

11 радних места

11 службеника

Млађи саветник

5 радних места

5 службеника

Сарадник

1 радно место

1 службеник

Виши референт

2 радна места

2 службеника

Укупно:

27 радних места

27 службеника

Од 27 радних места систематизованих у Секретаријату за културу, у 2018. години, било је попуњено
20 радних места до 26. децембра 2018. године, а од тада је попуњено 19 радних места и по основу уговора
ангажована су 4 извршиоца до септембра 2018. године, а од септембра 2018. године ангажована су 3
извршиоца.
Образовна структура (19) запослених у Секретаријату за културу је следећа:
18 запослених са стеченим високим образовањем (17 у обиму од најмање 240 ЕСПБ и 1 у обиму од
најмање 180 ЕСПБ) и
 1 запослени са стеченим средњим образовањем (у четворогодишњем трајању).


Секретаријат за културу је 2018. годину започео са, укупно 19 запослених (од чега је 18 запослених
било са стеченим високим образовањем: 17 запослених у обиму од најмање 240 ЕСПБ и 1 запослени у
обиму од најмање 180 ЕСПБ) и 1 запослени са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем
трајању. Од 26. марта 2018. године и 3. септембра 2018. године број запослених се увећао за укупно 2
запослена са стеченим високим образовањем у обиму најмање 240 ЕСПБ и тада је број запослених износио
21 запослени. Од 15. септембра 2018. године и 26. децембра 2018. године број запослених у Секретаријату
за културу се смањио за 2 извршиоца са стеченим високим образовањем у обиму од 240 ЕСПБ.

376

Секретаријат за културу, обавља послове локалне самоуправе у области културе утврђене законом и
Статутом града Београда, стара се о задовољавању потреба грађана у култури на територији Града
Београда, уређује поједина питања од интереса за грађане, као и начин остваривања и у складу са тим врши
послове који се односе на: општи интерес у култури у складу са законом; доношење плана развоја културе
у складу са законом и стратегијом, а за који се средства за финансирање обезбеђују у буџету Града
Београда; финансирање и суфинансирање културних програма и пројеката; оснивање, обезбеђење услова за
рад и вршење надзора над радом, установа и других субјеката у култури који, у складу са законом, обављају
културну делатност, а према којим права оснивача врши Град Београд; уплату доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица које
самостално, у виду занимања, обављају уметничку или другу делатност у области културе; остваривање
културних програма од значаја за Град Београд; подизање и одржавање споменика и спомен-обележја;
одређивање назива тргова и улица; додељивање награда и признања у области уметности; спровођење
поступка јавних набавки за потребе установа и јавних предузећа из области културе чији је оснивач Град
Београд; обављање послове који се односе на извођење радова који се врше непосредно пред наступање
или за време елементарних непогода или других непредвиђених догађаја, несрећа и хаварија, ради њиховог
спречавања или ублажавања штетног дејства, као и ради отклањања штетних последица од непогода,
непосредно после њиховог наступања (хитне интервенције), на објектима установа културе чији је оснивач
Град Београд; одређивање услова за прихватање поклона у области културе Граду Београду; старање о
легатима Града Београда у области културе; поверавање поклона и легата у области културе на чување,
коришћење и презентацију; обавља и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом и другим
прописима.
Секретаријат за културу, у оквиру послова које обавља, нама поврене послове.
За обављање послова локалне самоуправе у области културе утврђених законом, Статутом града
Београда и Oдлуком о Градској управи града Београда, у Секретаријату за културу образују се три
унутрашње целине:
1. Сектор за правне послове, у оквиру кога се образује Одељење за правне послове,
2. Сектор за економске послове, у оквиру кога се образује Одељење за економске послове,
3. Сектор за културно наслеђе и савремено културно и уметничко стваралаштво, у оквиру кога се
образује Одељење за културно наслеђе и савремено културно и уметничко стваралаштво.
Сектор за правне послове, у оквиру кога се образује Одељење за правне послове обухвата послове
који се односе на: послове локалне самоуправе у области културе који су утврђени законом и Статутом
града Београда; уређивање појединих питања од интереса за грађане у складу са општим интересом у
култури у складу са законом; оснивања, обезбеђивања услова за рад и вршење надзора над радом, установа
и других субјеката у култури који, у складу са законом, обављају културну делатност, а према којим права
оснивача врши Град Београд; уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за
здравствено осигурање лица која су стекла статус лица које самостално, у виду занимања, обављају
уметничку или другу делатност у области културе; спровођење поступка јавних набавки за потребе
установа и јавних предузећа из области културе чији је оснивач Град Београд; као и други сродни послови.
Сектор за економске послове у оквиру кога се образује Одељење за економске послове обухвата
послове који се односе на: планирање и извршење буџетских средстава која су опредељена за Секретаријат
за културу; подстицање и усмеравање економског развоја индиректних буџетских корисника у области
културе; припрему, усвајање и праћење реализације програма рада јавних предузећа у области културе;
припрему и усвајање финансијских планова индиректних буџетских корисника, као и праћење и контролу
наменског коришћења опредељених средстава као и други сродни послови.
Сектор за културно наслеђе и савремено културно и уметничко стваралаштво у оквиру кога се
образује Одељење за културно наслеђе и савремено културно и уметничко стваралаштво обухвата послове
који се односе на: доношење плана развоја културе у складу са законом и стратегијом, а за који се средства
за финансирање обезбеђују у буџету Града Београда; послови који се односе на задовољавање потреба
грађана у култури на територији Града Београда; остваривање културних програма од значаја за Град
Београд; обављање послове који се односе на извођење радова који се врше непосредно пред наступање
или за време елементарних непогода или других непредвиђених догађаја, несрећа и хаварија, ради њиховог
спречавања или ублажавања штетног дејства, као и ради отклањања штетних последица од непогода,
непосредно после њиховог наступања (хитне интервенције), на објектима установа културе чији је оснивач
Град Београд; подизање и одржавање споменика и спомен-обележја; одређивање назива тргова и улица;
додељивање награда и признања у области уметности; одређивање услова за прихватање поклона у области
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културе Граду Београду; старање о легатима Града Београда у области културе; поверавање поклона и
легата у области културе на чување, коришћење и презентацију; као и други сродни послови.
У извештајном периоду (од 1.1.-31.12.2018. године), имајући у виду недостатак запослених у Сектору
за економске послове, као и у Сектору за правне послове, није постојала могућност за стриктну поделу
послова између Сектора који су образовани и запослених који су распоређени унутар Сектора, већ се
заједничком сарадњом између свих запослених у Секретаријату за културу реализовао предвиђени План
рада Секретаријата за културу за 2018. годину, који је у потпуности испуњен.
У извештајном периоду, од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, нису донети нови прописи којим
би била установљена нова надлежност за поступање Секретаријата за културу.
Секретаријат за културу не води управне поступке.
У Секретаријату за културу, у извештајном периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, није
било иницирања покретања поступака за заштиту од злостављања (на раду) обавештавањем лица
овлашћеног за подношење захтева за покретање тог поступка.
У извештајном периоду, од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, примљено је 7 захтева за приступ
информацијама од јавног значаја. Секретаријат за културу је, на део захтева доставио одговоре, а на део
захтева припремио документацију и одговоре који могу у наредном периоду бити достављени тражиоцима
информација.
У извештајном периоду, Секретаријат за културу је извршио припрему 30 стручних служби установа
култура за доношење нових Правилника о систематизацији послова у складу са поступком који је
предвиђен законом о запосленима у јавним службама; припремљен је модел правилника за установе које
имају јединствену организацију и за установе које имају образоваане унутрашње организационе целине;
пружена је стручна помоћ за избор радних места из Каталога радних места за нове правилнике и до краја
208. године 28 установа културе донело је нове Правилнике о систематизацији послова.
На месечном нивоу вођена је евиденцију о броју запослених и радно ангажованих извршилаца у
установама културе, обрађивао је захтеве установа за заснивање радног односа и прослеђивао их
надлежним органима на разматрање.
Пружана је стручна помоћ и обрађивани су захтеви установа који се односе на реализацију јавних
набавки чији су наручиоци установе културе чији је оснивач град Београд.
Припремљена је документација и извршено је именовање 18 вршилаца дужности директора, 27
управних и 28 надзорних одбора, једног броја уметничких директора и Одбора манифестација, као и
именовање 7 директора на основу спроведеног јавног конкурса.
Примењена је Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне
самоуправе на основу које је расписан јавни конкурс, припремљени су Пословници о раду стручних
Комисија, образоване су стручне Комисије и реализован је јавни конкурс за избор пројеката у култури који
су се, по потписивању уговора финансирали средствима из буџета града Београда у 2018. години.
Праћена је примена Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град Београд;
усаглашена је одлука о продужетку важења колективног уговора; вођени су преговори и закључен је Анекс
1. колективног уговора и започети су преговори о новом тексту Посебног колективног уговора за установе
културе чији је оснивач Град Београд.
Прикупљени су подаци о запосленим у установама културе који су током 2018. године стекли право
на јубиларну награду, обезбеђена су средства из буџета града Београда и благовремено су пренета средства
установама културе за наведене намене.
У извештајном периоду, су предузете активности које су за резултат имале контролу реализације
средстава намењених за учешће Града Београда у плаћању доприноса за обавезно социјално осигурање
самосталних уметника и, по први пут, започет је поступак скенирања целокупне документације којом
располаже Секретаријат а која се односи на учешће Града Београда у плаћању доприноса за самосталне
уметнике (скенирана је документација која се односи на период од 2015. до 1. јула 2018. године). Пренета
су средстава репрезентативним удружењима на име учешћа Града Београда у плаћању доприноса за
обавезно социјално осигурање самосталних уметника у 2018. години у укупном износу од 201.264.540,24
динара, и то: за први квартал 2018. године износ од 50.209.440,00 динара за уплату аконтативног износа
доприноса на најнижу месечну основицу доприноса за 2000 самосталних уметника; за други квартал 2018.
године износ од 49.983.497,52 динара за 1991 самосталног уметника; за трећи квартал 2018. године износ од
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50.435.382,48 динара за 2009 самосталних уметника и за четврти квартал 2018. године износ од
50.636.220,24 динара за 2017 самосталних уметника. Кабинету премијерке Републике Србије достављена је
тражена документација која се односи на доприносе за обавезно социјално осигурање самосталних
уметника, као и предлози који би могли да допринесу унапређењу реализације и контроле плаћања
доприноса за обавезно социјално осигурање самосталних уметника.
Укупан планирани буџет Секретаријата за културу за 2018. годину на извору 01 је био
2.788.500.000,00 динара, а реализована су средства у износу од 2.664.368.103,00 динара, што у процентима
износи 95,55%.
У оквиру програмске активности - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва на
разделу - Секретаријат за културу за 2018. годину, планирана су средства у укупном износу од
285.200.000,00 динара, реализована су средства у износу од 278.470.283,00 динара, што у процентима
износи 97,64%.
У оквиру програмских активности - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва на
разделу и Функционисање локалних установа културе - Установе културе Београд за 2018. годину
планирана су средства у укупном износу од 2.503.300.000,00 динара, а реализована су средства у износу од
2.385.897.820,00 динара, што у процентима износи 95,31%.
И током 2018. године, континуирано је настављен рад на изради пројектне документације за
реконструкцију, доградњу и пренамену објекта Старе војне академије у Ресавској 40б, у Музеј града
Београда. У сарадњи са Секретаријатом за инвестиције и становање, урађено је Идејно решење са разрадом
првонаграђеног конкурсног решења, и спроведена јавна набавка за израду Урбанистичког пројекта.
За потребе изградње објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу урађен је Пројекат
препарцелације ширег подручја око објекта и извршена припрема за експропријацију земљишта и објеката.
Припремљена је конкурсна документа и покренута јавна набавка за избор пројектанта изградње новог
објекта, чијом реализцијом ће тај део видиковца на Косанчићевом венцу добити модеран и урбан изглед.
Један од приоритетних пројеката Секретаријата за културу 2018. године био је и Реконструкција
Позоришта „Бошко Буха”. У сарадњи са Министарством за грађевину, Секретаријатом за инвестиције и
надлежном службом заштите обављене су значајне консултације, које су створиле услове за закључење
уговора за израду комплексног Пројекта реконструкције и доградње објекта.
Као предкорак изради Пројекта изградње Театра Бојана Ступице, урађен је План детаљне регулације
за Југословенско драмско позориште.
У сарадњи са Секретаријатом за инвестиције, завршен је Пројекат климатизације и вентилације
депоа, микроклиме и осветљења депоа, са системом за стабилно гашење пожара у Историјском архиву
Београда.
Завршени су обимни радови на санацији и реконструкцији Музеја у Младеновцу, који су реализовани
у сарадњи са Министарством за привреду и Секретаријатом за инвестиције.
Након више неуспелих покушаја поступака јавних набавки, током прошле године отпочели су и
радови на санацији интарзираног паркета у Завичајном музеју Земуна –Спиртина кућа, као и радови на
санацији објекта од влаге, реконструкцији централног грејања у изложбеном простору и поправци крова.
Позориште Бошко Буха извело је радове на санацији дела крова у радионицама у Дунавској улици,
као и радове на инсталацијама вентилације.
У Историјском архиву Београда изведени су радови на инвестиционом одржавању преосталог дела
равног крова а у Центру за ликовно образовање радови на санацији лименог крова
У Педагошком музеју, у изложбеном делу, обављени су молерски, гипсарски и изолатерски радови.
Библиотека града Београда извела је грађевинско занатске радове замени прозора и излога у мрежи
својих огранака, у одељењу уметности извршена је замена дела плафонске расвете а у огранку Галеника у
Земуну и централној библиотеци на Вождовцу замењена је фасадна столарија. У дечјем одељењу у Змај
Јовиној изведени су молерско фарбарски радови.
У Београдском драмском позоришту набављена је опрема за видео надзор и контролу приступа, и
изведени су радови на монтажи система.
У Малом позоришту Душко Радовић обављено је тапацирање седишта у сали.
У Атељеу 2012 изведени су радови на постављању изолације машинских инсталација, грађевинско
занатски и инсталатерски радови у гардеробама, шминкерници и тоалетима.
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Завод за заштиту споменика културе града Београда извео је обимне радове на адаптацији и уређењу
свог објекта на Калемегдану; преко ове установе урађен је и Пројекат статичке санације споменика
Победник на Калемегдану.
За многе установе културе набављена је рачунарска опрема: Позориште Бошко Буха, Центар
београдских фестивала, Историјски архив Београда, Југословенско драмско позориште, Дом омладине
Београда, Библиотека града Београда, Културни центар Београда, Звездара театар. Позориште Атеље 2012
реализовало је набавку дигиталних димерских ормана дела система сценске расвете а Југословенско
драмско позориште обавило је сервис система сценске механике, сервис опреме сценске расвете, набавку и
замену делова противпожарне централе и набавку инспицијентског пулта и рефлектора. За Позориште на
Теразијама набављена је опрема за сценску механику и микрофонски системи а за установу „Вук
Стефановић Караџић”, где простор истовремено користи и Позориште „Бошко Буха”, набављена је
расхладна опрема-чилер, и извршени радови на монтажи. За Музеј града Београда и Музеј афричке
уметности набављена је канцеларијска опрема, део намештаја као и опрема за депое, а за Дом омладине
Београда клима уређаја са инвертором. Позориште „Бошко Буха” реализовало је набавку комбиноване
столарске машине, сијалица и филтера за рефлекторе и дела аудио опреме. За Центар београдских
фестивала набављена је светлосна опрема и канцеларијски намештај, а за Позориште „Звездара театар”
набавка рефлектора и мобилних телефона. Библиотека града Београда реализовала је набавку
микрофонског система за матични објекат и набавку библиотечког намештаја и усисивача за мрежу
огранака. За многе установе набављени су софтвери за књиговодствене послове и лиценце.
У 2018. години одржана је конститутивна седница Савета за културу Скупштине града Београда.
Комисија за споменике и називе тргова и улица Скупштине града Београда у 2018. години разматрала
је предлоге за постављање споменика, спомен-плоча и именовање улица - одржано је 6 редовних седницa
Комисије.
У 2018. години постављено је 5 споменика: споменик глумцу Карлу Малдену на згради Југословенске
кинотеке, споменик утемељивачима српске кошарке, споменик Патријарху Павлу, спомен-обележје
полицијским службеницима који су жртвовали своје животе обављајући службену дужност зарад мира и
безбедности Републике Србије, споменик Јурију Гагарину /тренутно уклоњен зарад новог решења/. Донете
су Одлуке о постављању 4 споменика: Јернеју Копитару, Милану Младеновићу, Васку Попи, краљу
Александр I Карађорђевићу и Одлука о постављању 8 споменичких фигура Олге Јеврић. У 2018. години
постављене су 4 спомен–плоче: јеврејског друштва Мазал, песнику Раши Ливади, социјалном раднику
Драгољубу Вукотићу и доктору Платону Папакостополису.
У 2018. години донета су решења за именовање 1 улице, 1 сквера и 1754 збирна решења за
именовање улица на територији 6 градских општина и то: појединачна решења Јанису Јанулису на
територији ГО Вождовац, сквер Косте Шонде на територији ГО Стари град. У оквиру Пројекта ажурирања
адресног регистра донето је укупно 1754 назива улица и то ГО Палилула /385/, ГО Вождовац /443/, ГО
Звездара / 159/, ГО Раковица /236/, ГО Савски венац /7/ и ГО Гроцка /524/.
Секретаријат за културу задужен је за административне послове у раду Комисија за доделу Награда
града Београда за: Књижевност и преводно стваралаштво, Позоришно стваралаштво, Филм и радиотелевизијско стваралаштво, Ликовно и примењено стваралаштво, визуелне и проширене медије, Музичко и
музичко-сценско стваралаштво, Херојско дело, Дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града
Београда, као и Специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град
Београд.
Реализација програма установа културе - свих 30 установа културе којима је оснивач Град,
реализовало је програме и манифестације дефинисане уговорима који су потписани почетком године, као и
анексима уговора, који су потписани након Ребаланса 1 и Ребаланса 2 буџета Града Београда.
Годину је обележила висока реализација плана уговорених програма и манифестација установа
културе. Реализовано је 97,20% плана програма установа културе, као и 97,07% плана програма
манифестација од значаја за град Београд, што представља најбољи резултат у претходном периоду.
Средства за програме и манифестације од значаја за град Београд су у 2018. била повећана у односу на
2017. годину.
У јануару је расписан Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање,
из буџета града Београда, пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури (у даљем тексту: пројекти), чија је реализација предвиђена у 2018. години. Конкурс
је усклађен са Уредбом Владе Републике Србије, те су предлози пројеката стизали у 13 области које су
прописане Уредбом. Током Конкурса, пристигло је 1216 предлога пројеката, које је разматрало 5 стручних
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комисија, након чега су донесене Одлуке о финансирању и суфинансирању 412 пројекта, од којих је
реализовано 403, у укупној вредности од 114.578.190,20 динара.
Библиотеке – у све 4 градске библиотеке којима је оснивач Град (Библиотека града Београда,
Библиотека Влада Аксентијевић, Библиотека Милутин Бојић и Библиотека Димитрије Туцовић) успешно су
средствима из буџета Града спроведене набавке нових књига, уписано је 170.280 чланова, а одржано је око
3700 бесплатних програма / књижеве вечери, изложбе, радионице, предавања и сл. Настављено је са
развијањем и применом библиотечко-информационог система БИСИС и настављена је дигитализација
књижне грађе у фондовима.
Библиотека града Београда је приступила Унији библиотека Кине, источно-европских и централноевропских земаља. Библиотека је од 13. до 18. маја 2018. год била домаћин светске библиотечке
конференције МетЛиб 2018 који организује ИФЛА Секција библиотека великих градова. Инсталирана је
верзија БИСИС 5 библиотечко – информационог система у целој мрежи Библиотеке. Отворена је
реновирана библиотека „Илија Гарашанин“, ново одељење „Исидора Секулић“ на Савском венцу,
реновирано је дечје одељење „ Чика Јова Змај“ а Амерички кутак је у процесу реновирања.
Библиотека Влада Аксентијевић је извршила комплетну ревизију књижног фонда, објавила 10 књига
у сопственом издању и припремила пројектну документацију за идејни пројекат новог, додатног, објекта
библиотеке у дворишту постојеће зграде, са планираних 800 квм додатног простора.
Управни одбор Библиотеке Милутин Бојић је у 2018. донео одлуку о затварању огранка Библиотеке у
Крњачи због неусловности и због недостатка радника. У Библиотеци је отворена спомен – соба Милутина
Бојића, а у дограђеном објекту библиотеке је отворена Кућа легата остављених библиотеци Милутин Бојић.
Библиотека Димитрије Туцовић је организовала традиционални Фестивал хумора за децу по 30-ти
пут. Издато је пет књига, завршена је дигитализације три локална часописа који садрже податке битне за
Лазаревац и околину, реконструисан је огранак у Великим Црљенима.
Музеји - установе заштите културних добара организовале су 27 изложби, и објавиле 19 штампаних
издања.
Музеј афричке уметности je приредио и организовао три значајне изложбе у простору Музеја:
„Кенија, Танзанија и Уганда: 1937–1939. Фотографије Коломана Трчке“, „Лaлибeлa – путовање у Јерусалим
Африке. Фотографије Гали Тибон (Израел)“ и „Подељени светови. Сaмoстaлнa излoжбa Maсинисe
Сeлмaниja“. Музеј је са својим изложбама гостовао у Неготину, на Београдском сајму наутике и риболова и
у Музеју Македоније у Скопљу. Као и ранијих година Музеј је имао богат едукативни програм за децу и
одрасле, организовао курсеве у сарадњи са амбасадама афричких земаља. Крајем јуна одржана је у Музеју
традиционална манифестација „Афро-фестивал”, културна манифестација која се једном годишње
организује у Музеју афричке уметности, и представља јединствен програм, како у нашој земљи тако и у
ширем региону.
Музеј Николе Тесле је током 2018. године припремио велику изложбу о Николи Тесли пропраћену
филмом, као и новом поставком у погледу дизајна и технологије која ће се у октобру 2019. године отворити
у престижном Музеју науке и технике у Шангају. Поред овог гостовања током следеће године Музеј ће
гостовати у Музеју Слоар у граду Хофу у Јапану, у Лимасолу на Кипру и у Атини. За наведена гостовања
Музеј је урадио комплетну припрему и продукцију током 2018. године.
У организацији Музеја града Београда реализовано је 7 изложби: „Владарке и супруге” у Конаку
кнегиње Љубице, посвећене супругама српских владара династија Обреновић и Карађорђевић; „Скривене
поруке – сликара Браце Бонифација из колекције музеја града Београда”, „Муни – Уметничка инспирација
сликара Паје Јовановића” и „Поглед изблиза – атеље Паје Јовановића” организоване у Музеју Паје
јовановића; „Сецесија – слобода стварања” у Музеју Јована Цвијића; „Ћилим” изложба поводом отварања
Музеја у Младеновцу након реконструкције; „Културни и забавни живот Земуна између два рата” у
„Завичајном музеју Земуна”. У сарадњи са другим институцијама у објектима Музеја одржане су изложбе
„Светлост од Светлости: Атос-Византија-Васељена” у сарадњи са Хеленском фондацијом за културу;
„Форма, примена, уметност” у згради Музеја Ресавска 40б у сарадњи са Факултетом примењених
уметности; „Путовање према... човековом озељенавању планете – фотографије Мариа дел Курта” у
сарадњи са Амбасадом Швајцарске; „Дамњан – ретроспектива 1965–2018.” у сарадњи са Фондацијом
Колекције Трајковић; „Испричаћу ти причу” изложба предмета из Археолошког музеја у Задру. Изложба
„Иво Андрић – писац и/или дипломата” гостовала је Белгији и Црној Гори а изложба „Накит остаје, наслеђе
наше највеће благо” у Словенији. Музеј је издао и 7 публикација (каталога као и Годишњак Музеја греада
Београда).
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Кућа легата је у свом изложбеном простору у Кнез Михаиловој 46 приказала изложбу скулптура и
рељефа Олге Јанчић уметнице која је обележила југословенску и српску уметност 20, века. Изложба „Петар
Лубарда 1907–1974–2017.” која је део заједничког пројеката Куће легата и збирке Павле Бељанског,
поводом 110 година од рођења уметника гостовала је током 2018. године у Андрићграду, Бања Луци и
Чачку. У галерији Куће легата у Кнез Михаиловој 46 одржано је више гостујућих изложби одабраних на
основу одлука ликовног савета Куће легата.
Историјски архив Београда (ИАБ) је током 2018. поред редовне делатности која обухвата рад на
пријему, сређивању и обради архивске грађе, као и стандардизацији, техничкој заштити и модернизацији, и
својим богатим програмско - културним садржајима најширој јавности на најбољи начин промовисао значај
и рад Архива. Реализоване су изложбе: „Београд 1918. Ослобођење Београда у Првом светском рату”, „150
година од убиства кнеза Михаила Обреновића”; „Олег Сергејевич Гребеншчиков (1905–1980)” и „САД –
Србија 1918–2018, дипломатски и културни односи”. Историјски архив је штампао две публикације:
„Наталија Аранђеловић, Дневник 1915–1918.”, и „Логор Сајмиште – Логораши”, епилог завршеног
истраживања спроведеног у оквиру пројекта Ескалација у Холокауста; затим водич „Први светски рат –
тематски водич кроз фондове и збирке Историјског Архива Београда” заједно са „Библиографија радова о
Првом светском рату – библиотечки фонд Историјског архива Београда”. Архив је учествова и у значајним
међународним пројектима, репрезентативна грађа се нашла на изложби у музеју МоМА у Њујорку „Toward
a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980.”.
Педагошки музеј је реализовао три изложбе: Изложба уџбеника „Читанке, читанице и писменице,
рачунице и земљописи друге половине 20. века” у сарадњи са Учитељским факултетом, изложба „Михајло
Сретеновић учитељ и писац”. Изложбу је пратио обиман каталог. Изложба поводом Дана Музеја „Радно
образовање – Дуално образовање” представља избор најзначајнијих фотографија које показују везу између
ранијег почетка радног васпитања и данашњег модерног дуалног образтовања. Музеј је штампао две
публикације „Школске зграде Београда до 1941. године” и „Зборник радова Вук и 1847.” Као и сваке
године Музеј је са својим програмима и изложбама учествовао у манифестацијама „Ноћ музеја”, „Дани
европске баштине”, „Ноћ истраживача”
Завод за заштиту споменика културе града Београда је извео радове на рестаурацији споменика
захвалности Француској а завршени су и радови на реконструкцији и рестаурацији Малог степеништа на
Београдској тврђави по пројекту Завода. Урађени су пројекти: Пројекат статичке санације и рестаурације
Академског парка; Пројекат статичке санације и рестаурације Српске академије наука и уметности;
Пројекат рестаурације фасада надгробне капеле апотекарске породице Трешчик. Поред своје основне
делатности Завод је реализовао и четири изложбе: „Црквена порта у Вранићу” (изложба и каталог);
„Модерна Београда – архитектонска баштина престонице” која је презентовала значајна остварења
међуратног београдског модернизма (изложба и каталог); „Ратни фото-репортер Риста Марјановић”
изложба којом се Завод придружио обележавању стогодишњице победе у Првом светском рату; „Урбана
обнова Косанчићевог венца” Завод је покренуо пројекат Мапа непокретног културног наслеђа. У 2018.
години изашао је деветнаести број научног часописа „Наслеђе” као и издања Десет каталога споменика
културе. Одржана је и девета стручна конференција са темом „Културно наслеђе и друштво (не) равнотежа
теорије и праксе, одрживог развоја, екологије и здравља”
Позоришта - током 2018. године у београдским позориштима, којима је оснивач Град (Југословенско
драмско позориште, Београдско драмско позориште, Звездара театар, Позориште на Теразијама, Атеље 212,
Битеф театар, Позориште „Бошко Буха“, Позориште „Пуж“, Позориште лутака „Пинокио“, Дечје
позориште „Душко Радовић“, Омладинско позориште ДАДОВ), и у Установи Културе „Вук Стефановић
Караџић“ изведено је 56 премијера.
Београдско драмско позориште jе у 2018. години одиграло 10 премијера и остварило значајан број
гостовања у земљи и иностранству.
Битеф театар је од премијера имао 3 драмска извођења и 3 плесне претставе. Током године, представа
Јами дистрикт је освојила чак 24 награде у разним приликама. Битеф театар је као партнер учествовао у
реализацији Светског конгреса Међународне федерације за позоришна истраживања од 9. до 13. јула
заједно са ФДУ, Владом Србије и великим бројем спонзора.
Позориште Бошко Буха је имало 3 премијере. Представа Форентински шешир је освојила 7 награда
на Данима комедије у Јагодини.
Звездара театар је имао 3 премијере у току године, гостовао у региону, освојио преко 20 награда.
Атеље 212 је реализовао 5 премијера, 33 гостовања у земњи и иностранству, 9 награда на
фестивалима.
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Установа Вук Караџић је имала 6 премијера и 9 гостовања у земљи а у Русији је гостовала са
представом Шупљи камен и освојила специјалну награду стручног жирија. Установа је организовала и два
фестивалска догађања.
Позориште лутака „Пинокио” је са великим успехом реализовало луткарску представу за бебе под
називом „Зима” и са представом „Барони ди макарони” учествовали су на 58. Међународном фестивалу
позоришта за децу у Шибенику.
Мало позориште „Душко Радовић” је реализовало манифестацију „Дани Малог позоришта Душко
Радовић у Бања Луци” у оквиру програма манифестације изведене су представе „Књига о џунгли” и
„Карлос с крова” као и пратећи програм.
Позориште „Пуж” учествовало је на Међународном фестивалу позоришта за децу у Бања Луци са
представом „Мачка у чизмама”.
Југословенско драмско позориште је у 2018. години обележило 70 година рада и извело је 5
премијера а гостовало је, изнеђу осталог, и у Москви на фестивалу Островски у кући Островског. Током
године је Позориште освојило и вредне награде а уметнички директор Горчин Стојановић је постао члан
УО Уније театара Европе.
Омладинско позориште ДАДОВ обележило је 60 година рада бројним програмима током децембра
месеца. У штампи је и монографија „60 година ДАДОВ-а 1958-2018“. као 246. премијера изведена је
представа „ДАДОВ: Неолит - Млађе камено доба“. Публика је могла видети аудицију за пријем у Дадовску
историју у којој су учествовали истакнути чланови из периода од 1958. до 1966. године.
Визуелна уметност и културни центри:
Културни центар Београда је у 2018. години реализовао 40 изложби, односно 89 програма у 4
галеријска простора (Ликовна галерија, Галерија Артгет, Галерија Podroom и Филмска галерија). Посебне
прогаме (34) у организацији Културног центра Београда у 2018. одржане у Београду пратило је преко
146.000 посетилаца. Одржана су и 84 Концерта у Галерији Артгет, Италијанском институту за културу и
Свечаној сали Скупштине Града, као и фестивали „Дани оргуља“ и „Чембало, жива уметност“ и 4 музичка
програма сарадње. Дворана Културног центра Београда је водећи београдски биоскоп са фокусом на
европски и уметнички филм. Установљена је и годишња награда „Небојша Поповић“ за допринос
промоцији и критичком промишљању филмске уметности и културе, у знак сећања на дугогодишњег
уредника филмског програма ДКЦ-а.
У Продајној галерији Београда током 2018. године успешно су реализоване све планиране изложбе са
свим пратећим активностима. Издата је монографија „Ванвремени цртеж Љубомира Љубе Ивановића“ и
реализоване су изложбе и активности у оквиру пројекта Виртуелна галерија. Направљена је интернет
страница (Виртуелна Продајна галерија Београд) за потребе презентације и током 2018. реализовано је 12
изложби које су најављене су у медијима и друштвеним мрежама. Послата су 24 њузлетера са
информацијама о изложбама и продаји радова. По подацима гугл аналитике виртуелну изложбу је посетило
више од 2.300 људи. Све активности су бесплатне и доступне свима.
У Центру за ликовно образовање – Шуматовачка је у 2018. години реализовано 9 самосталних
изложби, две годишње изложбе радова полазника Шуматовачке, као и изложбе уметичке колекције
Шуматовачке. Одржане су и радионице цртања, дигиталног цртања и сликања, као и иконописа. Поред
тога, у периоду јун-септембар одржана је серија трибина „На свежем ваздуху“.
Дом омладине Београда је, поред организације Београдског џез фестивала и Мартовског фестивала
(Београдског фестивала документарног и краткометражног филма), реализовао је укупно 1059 програма. Од
тога је 148 музичких догађаја, 398 филмских програма (пројекције, трибине, разговори), 27 ликовних
програма, 42 сценска програма, 140 трибинских програма, 245 радионица/саветовалишта и 59 посебних
програма. Међу приграмима се посебно истакао циклус трибина, доносно дискусиони форум „Сто година
од оснивања Југославије“, који је био завршни догађај истоименог трибинског програма кога су Центар за
југословенске студије и Дом омладине Београд организовали током читаве 2018. године, како би у години
када обележавамо стварање југословенске државе подсетили не само на њену прошлост већ и на њено
наслеђе. Треба још издвојити наступе група „Handsome Family“ и „Tiger Lillies“, као и бројних домаћих
музичара и музичких састава; у Великој сали ДОБ-а традиционално су емитовани филмови из целекције
ФЕСТ-а, а организовани су и други фестивали, попут Слободне зоне, Фестивала ауторског филма,
Мерлинке и др.
Редовна сезона Центра београдских фестивала 2018. - сезона уметничке музике „Рефлексије БЕМУСа
2018“, април – децембар 2018. - Сезона уметничке музике „Рефлексије БЕМУС-а 2018“, обухватила је три
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концерта, као што је било и планирано. С обзиром на то да је нови клавир у Коларчевој задужбини пружио
велике могућности за реализацију програма са овим инструментом, у овој сезони у фокусу су били
пијанисти, уметници, који су тренутно на врхунцу својих извођачких снага и домета у каријери – Матија
Дедић, Пјотр Андершевски и Симон Трпчески, и то у три различита контекста: Дедић, истакнути џез
пијанисту, представљен је као солиста са класичним оркестром, Андершевски је одржао класичан реситал,
а Трпчески је наступио са својим камерним ансамблом.
Дечји културни центар Београд реализовано је преко 1000 музичко-сценских, развојно-психолошких,
културно-образовних, програма језичке и музичке културе, као и програми за распуст – „Дани игре“.
Реализована су и 193 програма у сарадњи са другим установама. ДКЦБ је такођe кренуо у реализацију
регионалног пројекта „Young theatre“ – радионице драмске импровизације за лидере гостујучих група, за
који је добио и грант од фонда „Креативна Европа“ а такође је отпочео и пројекат дигитализације
стваралаштва Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе“ из претходних 50 година.
Манифестације у области културе од значаја за Град Београд:
52. Београдски интернационални театарски фестивал - БИТЕФ – (13. – 22. септембра) – одржан је у
продукцији Битеф театра, а под слоганом „Свет без људи“. Програмску структуру фестивала је и ове
године чинио главни и пратећи програм. У оквиру главног програма на фестивалу је у току 10 дана трајања
фестивала, било је укупно 28 извођења 10 различитих представа из Словеније, Француске, Србије, Немачке,
Хрватске, Естоније, Швајцарске, Израела и Белгије. У оквиру пратећих програма реализовано је 11
програма: Сусрети са ауторима, Филозофски театар, трибина: „Међупростори визуелне уметности и
театра“, Битеф полифонија, Битеф библиотека, Схоwцасе домаћих позоришта, ЕУ дан на Битефу,
Дигитализација Битефа, едукативни програм за фестивалске менаџере „Вивисекција Битеф организма“,
промоција ТВ серијала Театрологике и Афтер Тен. Остварена је сарадња са бројним партнерима (преко
150). Укупно је на 52. Битефу било 35 страна госта. За потребе промоције уговорено је 63 медијска
спонзорства. Сви програми су били посећени - укупан број публике на главном и пратећем програму:
15.000 гледалаца. Број посетилаца сајта, блога и осталих друштвених мрежа око 150.000.
57. Октобарски салон (15.09.-28.10.2018.) – уметнички, кустоски тим (Гунар Кваран и Данијела
Кваран), конципирао је 57. Октобарски салон под називом „Чудесна какофонија“, одржан од 15. септембра
до 28. октобра. Манифестација је забележила огроман успех и број посетиоца од преко 40,000. приказна су
дела 72 инострана и домаћа уметника, на 5 локација, односно 7 простора: Музеј града Београда, Галерија
САНУ, 3 галерије КЦБ-а, Галерија Ремонт и Уметнички простор У10, уз 31 тематска и стручна вођења, 5
радионица за младе, 4 филмске пројекције, 5 посебних програма (1 округли сто, 3 перформанса, 1
промоција књиге), каталог и водич, издања на српском и енгелском језику. Колекција Октобарског салона Идеја да се оснује Колекција Октобарски салон настала је након што је белгијски уметник Јан Фабр
поклонио Културном центру Београда свој рад под називом „I’m a one man movement”, који је био изложен
на 52. Октобарском салону 2012. године. Одмах након тога, уследили су поклони других уметника који су
излагали на међународним издањима изложби Октобарског салона, а потом и откупи који се реализују уз
подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. Сваке године број уметничких радова у
Колекцији Октобарски салон расте. Тренутно у њој се налази 134 уметничких радова 92 уметника,
уметница и уметничких група из Србије и иностранства. Током протекле године 78 радова из Колекције је
добило статус културног добра у складу са Законом о културним добрима, које је утврдио Музеј савремене
уметности у Београду као надлежна институција, чиме је стечено право да она буду уписана у Централни
регистар културних добара за Републику Србију. Истовремено је уз подршку Министарства културе
Републике Србије КЦБ је прошао прву фазу техничке опремљености и обуке када је реч о дугорочном
процесу дигитализације комплетног материјала из Колекције Октобарски салон.
46. Међународни филмски фестивал - ФЕСТ 2018 (22. фебруар - 3. март) – Фестивал је одржан под
слоганом „Приђи ближе!“. На 46. Међународном филмском фестивалу ФЕСТ премијерно је приказно 116
филмова, од укупно приказаних 128 филмова, и то у 15 програмских целина. Центар београдских фестивала
је самостално без посредства дистрибутера обезбедио права на приказивање 34 филма. Укупан број
гледалаца са биоскопским улазницама износи 86.390. Број акредитованих новинара и филмских ствараоца
износио је 780. У складу са новом орјентацијом фестивала која је установљена 2015. године, а која у свему
прати доминантни фестивалски тренд, Уметнички тим ФЕСТа је у своје програме уврстио и такмичарске
целине ”Главни такмичарски програм” „Српски филм” и „Границе”. Ове године такмичарски програми
привукли су пажњу 18.927 гледалаца, као и стручне јавности која је позитивно оценила филмове и ауторе,
од којих су неки били гости фестивала. Важно је напоменути да су се по први пут у оквиру 46. едиције
фестивала у програму „Српски филм” такмичили само филмови који су премијерно приказивање имали на
ФЕСТу. Организатор: Центар београдских фестивала - ЦЕБЕФ.
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65. Београдски фестивал документарног и краткометражног филма – Мартовски фестивал (28. март 1. април) – у години највећег успеха српског документарног филма (главне награде за Милу Турајлић у
Амстердаму) за 65. издање фестивала био је пријављен рекордан број домаћих и иностраних филмова –
скоро 4.000. Мартовски фестивал расте, не само у броју пријављених филмова и броју дана трајања (ове
године 5), већ и у броју гостију, програмских целина и пратећих програма, те, што је и најважније, домаћем
и међународном значају и интересовању стручне јавности и широке публике, за шта је свакако заслужна и
респектабилна екипа селектора, врсних домаћих филмских професионалаца, у организацији Дома омладине
Београда, са Марком Поповићем, редитељем и продуцентом, као уметничким директором и Бобаном
Јевтићем, драматургом, као специјалним саветником.
48. Међународнo такмичење Музичке омладине (21-30. март) – Ово престижно такмичење младих
професионалаца (до 30 година), од 1974. године члан Светске федерације међународних музичких
такмичења (са седиште, у Женеви), одвија се у више правилних циклуса (на 5 година) у којима се мењају
такмичарске дисциплине (клавир; виолончело/гитара; виолина; флаута/кларинет/обоа; соло певање). Реч је
о троетапном такмичењу чији је циљ промоција, селекција, афирмација и подршка најталентованијим
младим музичарима на почетку њихове уметничке каријере. Ове године дисципилина је била гитара, уз
учешће младих витуоза (до 35 година) из свих крајева света, а оцењује их реномирани међународни жири
састављен од најемининтнијих уметника, гитариста и педагога из Бразила, Француске, Аустрије и Бугарске.
Организатор: Музичка омладина Београда.
27. Београдски летњи фестивал – БЕЛЕФ 2017 (22. јун - 15. јул) – Ове године фестивал је носио назив
„У срцу БЕЛЕФ“. Вођен уметничким директором БЕЛЕФ-а Александром Илићем и Одбором фестивала.
Програми су одржани у башти СКЦ-а, а коришћени су и Народни музеј, Скупштина града Београда и
Коларчева задужбина. Програми 27. БЕЛЕФ-а су забележили велику заинтересованост посетилаца.
Захваљујући популарним ценама, већина програма је имала просечну попуњеност између 200 и 300 седећих
места док су пун капацитет од 400 места забележиле поједине представе и седећи концерти попут:
„Неверних беба“, „Ортодокс Келтса”, Лене Ковачевић, представа „Кабаре Београд“, и „Чорба од
Канаринаца“. БЕЛЕФ 2018 је свечано затворен 15. јула у Коларчевој задужбини, изузетним наступом
Романа Симовића и гудача Светог Ђорђа. Организатор: Центар београдских фестивала - ЦЕБЕФ.
47. Национални филмски фестивал у Сопоту – СОФЕСТ 2018 (3-7. јул) - На 47. СОФЕСТу приказано
је 23 филма, од чега је 15 филмова било приказано у оквиру такмичарског програма. Од филмова који су се
такмичили, 9 су већински српске продукције, док су 4 филма мањинске српске копродукције. Значајно је да
је СОФЕСТ ове године имао и светску премијеру филма („Систем”). Посебну пажњу у оквиру пратећег
програма изазвала је панел дискусија поводом 50. годишњице студентских немира под називом „СВЕ
НАШЕ ВАРЉИВЕ ГОДИНЕ - рефлексије 68. у српском, југословенском и светском филму“. Први пут ове
године одржан је програм СОФЕСТ ПЛУС као поклон Београђанима. Овај програм се одржао у Дому
омладине Београда 09.07.2018. и приказао је филмове који су освојили неку од награда на фестивалу. Улаз
на све четири пројекције је био беслатан. Организатор: Центар београдских фестивала - ЦЕБЕФ.
50. Београдске музичке свечаности - БЕМУС (10. - 20. октобар) – „Златни БЕМУС“. Фестивал је
отворен 10. октобра 2018. у Сава центру у присуству великог броја званица из јавног и културног живота.
На самом почетку церемоније приказан је и кратки документарни филм, реализован у продукцији Центра
београдских фестивала, а на основу архивског материјала РТС, као ретроспектива досадашњих врхунаца
овог најзначајнијег фестивала уметничке музике. У оквиру фестивала реализовано је девет концертних
програма, који су привукли велику пажњу публике. Програм се одвијао у највећем делу у Великој дворани
Задужбине Илије М. Коларца (шест концерата, сви са наплатом улазница), док је један концерт одржан у
Свечаној сали Скупштине града (слободан улаз) и један у Великој дворани Сава центра (са наплатом
улазница). Ове године на БЕМУС-у је учествовало више од 370 уметника из Велике Британије, Пољске,
Кореје, Русије, Немачке, Холандије, Мексика, Словеније и САД. Фестивал је пратило око 6.000 посетилаца,
што је врло добар резултат у односу на претходна издања, као и у односу на чињеницу да је већина
програма реализована у дворани средњег капацитета (Коларчева задужбина - 900 места).
33. Београдски џез фестивал (26-30.10.) – Овогодишње фестивалско издање реализовано је под
слоганом „Без граница“, уз учешће извођача са 5 континеата, у 5 програмских вечери у 3 концертна
простора (велика дворана Сава центра, Велика сала ДОБ и Американа) са традиционалним дуплим
концертним програмом сваке вечери, уз учешће преко двадесет састава и солиста. Међу хедлајнерима су се
нашле велике звезде савременог џеза: Курт Елинг је водећи џез певач на свету у последње две деценије; са
Кубе је стигао гигант тамошњег џеза, виртуоз на клавиру Чучо Валдес и његов Jazz Batá пројекат; две
неоспорне џез легенде Енрико Рава квинтет са специјалним гостом Џоом Лованом такође су наступили на
фестивалу. По први пут у новијој историји нашег фестивала у главном програму имали смо госте из
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неколико далеких земаља са јаким џез сценама, као што су Јужнокорејка Јун Сун На, добитница награде
ECHO за најбољу светску џез певачицу, сестре Ингрид и Кристин Јенсен, водеће личности на канадској џез
сцени у 21. веку, а из Аустралије је стигао један од најинтригантнијих авангардних инструменталних
састава на свету, револуционарни клавирски трио The Necks; из Израела, чија сцена одушевљава нашу
публику већ годинама, наступио је басиста Омера Авитал, а пажњу младе публике посебно је привукао
Џими Тенор, брилијантни иноватор из Финске.
49. Међународни сусрети деце Европе „Радост Европе“ – одржани су, под слоганом „Нек планета
блиста“ од 02. до 05. октобра, у организацији Дечјег културног центра Београд, уз учешће деце од 7 до 14
година из 17 земаља и 10 дечјих ансамбала из Србије. Децу су угостиле породице из 17 основних школа са
територије града Београда. Манифестација Радост Европе, по други пут, званично је уврштена у европску
породицу фестивала. Препозната од стране Европске комисије, носилац је етикете квалитета ЕФФЕ 20172018. Програм су чиниле: прерадионице „Док чекамо госте“, свечано отварање у сали „Дока Шпичек“,
Изложба 20. Међународног ликовног конкурса Радост Европе, Еколошка акција „Дрво другарства“– Парк
„Ушће“, Спортско-рекреативни дан на Ади Циганлији, „Young theatre“ радионице драмске импровизације
за лидере гостујућих група, „Сусрети пријатељства” – три концерта у сали „Донка Шпичек“ као и завршни
Гала концерт 05.10. у 18 часову у Сава Центру. Програм карневала је због лоших временских услова био
премештен у атријум ДКЦБ-а.
63. Међународни београдски сајам књига – од 21-28.10.2018. – На 63. Међународном београдском
сајму књига регистровано је 488 излагача (излагачи и суизлагачи), од чега је 393 из Србије, а 95 излагача је
из иностранства. Укупан број регистрованих учесника манифестације је 980. Инострани учесници: из
Белорусије, Босне и Херцеговине, Египта, Ирана, Израела, Јапана, Кине, Мађарске, Румуније, Републике
Српске, Русије, Словеније, Сједињених америчких држава, Украјине, Уједињеног Краљевства, Хрватске,
Црне Горе, Швајцарске и Краљевине Марока – почасног госта манифестације, који је наступио у хали 2а на
112m2 изложбеног простора. На 63. Међународном београдском сајму књига продато је 155.868 улазница,
што је за 13.813 више него 2017. године. У оквиру 63. Међународног београдског сајма у организацији
Одбора Сајма књига и издавача одржано је 607 програма и 10 изложби. Сајам је пратило 1327
aкредитованих новинара, сниматеља и фоторепортера електронских, штампаних и онлајн медија из земље и
иностранства. Програм је реализован у седам програмских целина: Пишем, дакле постојим; Мислити о
Књизи; Време памћења; Бајка о кратковечној; Слушање/Гледање књига; Књига ће спасити свет и Књига у
јавности. Уредник програма била је Сања Милић. Програм Марока, земље почасног госта, реализован је у
сарадњи са Амбасадом Краљевине Мароко. У овом програму посебно је успело гостовање мароканског
писца светског реномеа Тахара Бен Желуна које је било одлично медијски испраћено. Гости из
иностранства - Званичан Сајамски програм почео је представљањем књиге актуелног министра културе
Руске Федерације Владимира Мединског „РАТ. Митови СССР-а 1939-1945“ који је одржан у сарадњи са
издавачком кућом Службени гласник и Министарством културе и информисања Републике Србије. Овај
програм привукао је огромну медијску пажњу. На сајму су као гости Одбора сајма књига гостовали и
писци: Сантјаго Ронкаљоло (Перу), Валтер Уго Маи (Португалија), Роберт Симонишек (Словенија), Никола
Маловић (Црна Гора), Питар В. Брет (Сједињене Америчке Државе; у сарадњи са његовим издавачем
Лагуном организован је и први Косплеј фестивал), преводитељке српске књижевности на руски Јелена
Сагалович и на немачки језик Мирјана Витман.
Остали програми и активности Секретаријата за културу:
Дани Београда - У априлу ове године, по шеснаести пут одржана је прослава „Дани Београда од 16.
до 19. априла“, чији је извршни продуцент било Омладинско позориште ДАДОВ. Наши суграђани и сви
гости Београда имали су прилике да уживају у богатом културно – уметничком програм под називом
„Београдски времеплов“ са реализована 3 концерата, 5 изложби, 4 јавних вођења, чак 7 бесплатних
позоришних представа. Као и сваке године целокупан програм био је отвореног и бесплатног карактера. У
оквиру прославе додељене су и Награде града Београда, а 30. априла обележен је и Међународни дан Џеза.
Дани слободе – Скупштина града Београда организовала је Дане слободе у периоду од 19. октобра до
1. новембра. Данима слободе обезежено је 74 године од ослобожења Београда у Другом светском рату и
100 година од ослобођења Београда у Првом светском рату. Поред централних догађаја реализован је низ
програма којим је одата захвалност савезницима и родољубим у Првом и Другом светском рату. Током
трајања прославе остварено је 20 програмских активности. Све програмске активности су реализоване на
отвореном простору, као што је раније било планирано, без било каквог одлагања. Преко 15 институција
културе града Београда је дало свој допринос учешћем у програмима. Извршни продуцент прославе је
Омладинско позориште ДАДОВ.
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Недеља руског филма у Србији „Бајке детињства“ - По други пут у Београду Недеља руског филма је
реализована на територији 5 градских и 5 приградских општина. Преко 27.000 деце је у организованим
посетама посетило преко 60 пројекција које су организоване у установама које се налазе у непосредној
близини школа. Београд је угостио 12 руских истакнутих уметника који су као гости фестивала боравили у
Београду и дружили се током трајања фестивала од 17. до 20. септембра. Извршни продуцент: Омладинско
позориште ДАДОВ.
Свесрпски дечји сабор - Под покровитељством председника Републике Србије, господина
Александра Вучића, Дечји културни центар Београд организовао је и реализовао пројекат „Свесрпски дечји
сабор“ са идејом развијања осећања припадности матици земљи код деце у расејању. Циљ пројекта је да
деца заволе земљу свог порекла, да науче и проговоре српски језик, упознају знаменитости Србије,
културне тековине и историју. Пројекат је усмерен према деци српског порекла у региону, а у наредним
годинама и према деци из дијаспоре. Поред прилике да учествују у посебно осмишљеним културноедукативним програмима у периоду од 23. до 27. маја, боравећи у породицама ученика београдских
основних школа учесници узраста од 10 до 14 година развили сз јединствена пријатељства и поделили
позитивна искуства са својим вршњацима из Београда. У пројекту су учествовали ученици који су се
истакли у литерарним, драмским секцијама, говорништву или такмичењима из историје из Републике
Српске, Хрватске, Мађарске, Румуније, Црне Горе и Македоније. Домаћин првог Свесрпског дечјег сабора
била ОШ „Старина Новак”.
Дечје београдско пролеће 2018 – фестивал обновљен 2016. на иницијативу Дечјег културног центра
Београд одржан је 19.04. у сали „Донка Шпичек“ ДКЦБ-а. Циљ ове манифестације је стварање нових
песама и усмеравање деце и њихових родитеља на пажљиво одабране текстуалне садржаје који носе
едукативне поруке. Нове дечје нумере извели су Сергеј Ћетковић, Бранко Коцкица, Иван Босиљчић, Ивана
Петерс, Тијана Дапчевић, Слодобан Бода Нинковић, Светислав Буле Гонцић, Миња Субота, Бојана
Стаменов, Иван Михаиловић, Ђорђе Давид и Душица Новаковић, Дејан Петровић Биг Бенд, Мари Мари, уз
пратњу Хора ДКЦБ и Хора Чаролија.
Београдска зима – након успешно организованог трећег издања ове манифестације, четврта
„Београдска зима“ одликовала се још разноврснијих и спектакуларнијим програмима. Градски дочек Нове
године састојао се из концерата великих имена домаће и светске музичке сцене, конструисано је ново
клизалиште и санкалипте на Тргу Николе Пашића уз богате пратеће програме, а по први пут је одржан
програм отвореног биоскопа на Тргу Славија у трајању од 4 дана на којем је приказано 8 филмова домаће и
светске продукције. Реализатор наведених програма је Центар београдских фестивала – ЦЕБЕФ. Дечји
културни центар Београд је у оквиру манифестације реализовао 4 велика дечја музичко-сценска и
едукативна програма у просторма ДКЦБ-а и на клизалишту на Тргу Николе Пашића, док је пети програм
планиран за 22.01.2019. године. УК „Вук Стефановић Караџић“ је по трећи пут реализовао програм „Трг
бајки“ на платоу испред ове установе културе. Омладинско позориште ДАДОВ је продуцент програма
„Божић код Храма“ који се одржава у току јануара 2019. године на платоу испред Храма Светог Саве.
Туристичка организација Београда је реализовала традиционални хуманитарни програм „Улица отвореног
срца“ у улицама у центру Београда, док је програм реализован и у већем броју градских општина.
У Сава Центру је у новогодишњој ноћи одржан, сада већ традиционални концерт за љубитеље
класичне, џез и блуз музике под називом „Отмено“, у продукцији Дома Омладине Београд, уз наступ Дечје
филхармоније, концерта „Виртуозна хармоника, концерт Коље Пејаковића, док је главна звезда вечери била
чувена оперска звезда румуско порекла, сопран Elena Mosuc, која је наступила уз класичну гитару и наш
оркестар састављен од најбољих музичара, под диригентског палицом чувеног Christoph Hebeisen-а.
Међународна сарадња:
Секретаријат за културу настоји да одржи висок ниво међународне сарадње, како кроз пројекте
установа културе којима је оснивач, тако и кроз сарадњу са амбасадама и другим званичним телима.
У претходној години остварена је изузетна сарадња са Амбасадом Арпаске Републике Египат,
нарочито у току „Месеца египатске културе“ у Србији, али и на другимпројектима (предавањима, мастеркласовима и гостовањима уметника и стручњака из Египта). Египат ће, такође, у 2019. бити и земљапочасни гост Међународног београдског сајма књига.
Настављена је и одлична сарадња са Амбасадом Краљевине Мароко, која је ове године била земљапочасни гост Међународног београдског сајма књига, а реализован је већи број музичких програма и
гостовања.
Секретаријат за културу имао је и добру сарадњу са Амбасадом Републике Француске, доносно
Француским културним центром, нарочито у пголеду учешћа уметника на Октобарском салону.
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Одржани су и састанци са представницима Инситута Серватнес, Амбасаде Републике Кореје и
Амбасаде Туниса.
Представници Града боравили су и на Међународном сјаму књига у Москви, септембра прошле
године, на којем су одржани састанци са бројним званичницима Москве и Амбасаде Републике Србије у
Москви.
С поштовањем,

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за културу
Иван Карл

388

ПЛАН РАДА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ
ЗА 2019 ГОДИНУ

389

ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
Секретаријат за културу ће, у 2019. години, у сарадњи са 30 установа културе продужити поступак
усаглашавања Правилника о организацији и ситематизацији радних места установа културе са Законом о
запосленим у јавним службама како би била прибављена сагласност оснивача; биће организовани састанци
са установама како би се припремила пратећа долументација неопходна за реализацију конкурса за избор
кандидата за директора установа културе који спороводе Управни одбори установа културе; биће
припремљени модели правилника које треба да донесу установе културе у циљу усаглашавања са
Статутима установа; вршиће се прикупљање и обрада (на месечном нивоу) броја запослених и радно
ангажованих извршилаца у 30 установа културе; вршиће се обрада свих захтева за заснивање радног односа
и радно ангажовање и прибављаће се сагласност оснивача; биће извршене припремне радње за доношење
акта Града Београда којим би се прописали уснови и начин учешћа града Београда у плаћању доприноса
самосталним уметницима; наставиће се послови скенирања документације којом располаже Секретаријат за
културу у циљу образовања помоћне базе података о самосталним уметницима за које је Град београд
обезбедио средства за учешће у плаћању доприноса за обавезно социјално осигурање у периоду од 2000. до
2019. године; прикупљаће се релевантна документација (на нивоу квартала) како би се обезбедила и
пренела репрезентативним удружењима средства намењена за учешће Града Београда у плаћању доприноса
за обавезно социјално осигурање самосталним уметника у 2019. години и наставиће се активности у циљу
потписивања посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град Београд.
У 2019. години, континуирано ће се израђивати месечни планови Секретаријата за културу за
реализацију средстава са образложењем у складу са одобреним квотама Секретаријата за финансије; биће
омогућена редовна месечна реализација исплате средстава за зараде запослених у 30 установа културе чији
је оснивач Град Београд, као и исплате отпремнина за одлазак у пензију извршилаца који су на то стекли
право; биће реализована исплата јубиларних награда запосленим у установама културе; по потреби, ће бити
израђен предлог Ребаланса буџета са детаљним образложењем чиме ће се финансијски план Секретаријата
ускладити са плановима индиректних корисника по економским класификацијама; биће вршена израда
тромесечних извештаја о реализацији финансијског плана Секретаријата за културу за период јануар-март,
април-јун, јул-септембар и октобар - децембар 2019. године; даваће се сагласности на измене финансијских
планова индиректних корисника и биће вршено усаглашавање са финансијским планом Секретаријата за
културу; биће израђен Годишњи извештај о извршењу финансијског плана и програма Секретаријата за
културу за период јануар-децембар 2018. године по функцији, економској класификацији, ближим
наменама и изворима финансирања; биће вршена реализација одобрених средстава из текуће резерве и
наменских трансфера за одобрене пројекте по конкурсу Министарства културе и информисања и
Покрајинског Министарства културе (АП Војводина); биће обављен попис имовине, обавеза и
потраживања Секретаријата за културу за 2017. годину.
Секретаријат за културу ће и у 2019. години наставити активности на изради стратешких пројеката у
области инвестиција: Пројекта реконструкције са доградњом и пренаменом објекта у Ресавској 40б у Музеј
града Београда; израду пројектне документације за изградњу Градске галерије на Косанчићевом венцу,
Пројекта Реконструкције са доградњом Позоришта „Бошко Буха” и Пројекта доградње ЈДП-Театар Бојан
Ступица. Планирано је и да се почне израда неколико пројектних документација за нове пројекте и то:
Изградња објекта –Београдски центар за архитектуру у Браће Крсмановић 2-4; Реконструкција и адаптација
Музеја афричке уметности, Доградња објекта Историјског архива Београда; ове године је планирана
реконструкција са доградњом Омладинског позоришта Дадов, на коју се чекало годинама уназад; наставиће
се радови на реконструкцији интарзираног паркета у Завичајном музеју Земуна-Спиртина кућа, санацији
објекта од влаге, као и осталим грађевинским радовима на објекту, за Звездара театар планирана је
комплетна замена старих јављача пожара новим, као и ПП опремање новог дела простора; за Позориште
Атеље 2012 планирани су радови на текућем одржавању глумачког клуба, а у Битеф театру се планирају
радови на уградњи теретног лифта и климатизације позоришне сале; Југословенско драмско позориште
планира да изведе радове на санацији крова, а Београдско драмско позориште радове на одимљавању сцене
и израду Противпожарног пројекта; такође су планирани и радови на противпожарној хидрантској мрежи,
са израдом пројектне документације, у сарадњи са Секретаријатом за инвестиције, завршен је Пројекат
климатизације и вентилације депоа, микроклиме и осветљења депоа, са системом за стабилно гашење
пожара у Историјском архиву Београда и изабран извођач радова. Одмах са почетком године, извођач
радова биће уведен у посао; после неколико неуспешних јавних набавки, надамо се да ће у овој години
бити изведени радови на уградњи теретног лифта и система за климатизацију и вентилацију у објекту
Битеф театра, Позориште Бошко Буха ће и ове године наставити радове на радионицама у Дунавској, тако
што планира да изведе поправку преосталог дела крова, установи културе Центар за ликовно образовање
390

обезбеђена су средства за прикључење објекта на градски канализациони систем и изградњу ограде око
објекта, један део установа културе предвидео је набавку дела рачунарске, светлосне, тонске и ПП опреме а
за многе установе планирана је набавка софтвера за књиговодствене послове и лиценце.
Комисија споменике и називе тргова и улица Скупштине града Београда: реализација активности у
вези постављања споменика Стефану Немањи, као и споменика Зорану Ђинђићу; у плану је и реализација
активности везаних за постављање следећих споменика: Јернеју Копитару, Милану Младеновићу, Васку
Попи и краљу Александру I Карађорђевићу; у прошлој години започет је Пројекта ажурирања адресног
регистра, у првој фази додељени су назива улица и то на подручју следећих општина: ГО Палилула, ГО
Вождовац, ГО Звездара, ГО Раковица, ГО Савски венац и ГО Гроцка. У 2019. години у плану је да и остале
улице на територији Града Београда којима није одређен назив добију име и да се успешно оконча овај
Пројекат од националног интереса.
Секретаријат за културу ће и ове године расписати јавни конкурс ради прикупљања предлога за
финансирање или суфинансирање, из буџета града Београда, пројеката у култури, као и пројеката
уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, у трајању од најмање 30 дана.
20.12.2018. објављено је Обавештење о условима за додељивање награда града Београда за 2018.
годину, односно конкурс за доделу Награде града Београда, који је отворен до 20.02.2019. године. Награде
ће бити уручене током прославе „Дани Београда од 16. до 19. априла“ 2019. године.
Програми установа културе – у 2019. години 30 установа културе којима је Град оснивач, имаће
повећан буџет у односу на 2018. годину.
Библиотеке - Библиотеке града Београда планирају да ове године упишу 185.000 чланова, да књижне
фондове увећају за предвиђени износ од 41,3 мил. динара из буџета Града и да организују 3450 бесплатних
културно образовних програма. Библиобус - Организовањем рада покретне библиотеке, као опробано
добрим начином да књига лако стигне у руке корисника, унапредили бисмо библиотечко пословање,
повећали број корисника и пружили претежном делу становништва рубних градских општина могућност да
користи библиотечке фондове. Библиотеке града Београда би радом библиобуса покриле највећи део ређе
насељених општина и доступност књиге грађанима вишеструко би се увећала. Постигнуто би било и
укључивање свих пасивних категорија становништва у процес перманентне едукације и читања. Планиран
је наставак имплементација нове верзије библиотечко информационог система БИСИС 5 у све огранке
система београдских библиотека.
Библиотека града Београда планира отварање реконструисаних објеката на Новом Београду – Вук
Караџић, у Раковици – Милош Црњански и на Вождовцу – централна библиотека Доситеј Обрадовић.
Планирано је учешће стручних радника на конференцијама ИФЛА, ЕБЛИДА, ЕМЕА, QQML, NEXT
LIBRARY, BIBLIONET 2019.
Библиотека Милутин Бојић у 2019. години израду пројектне документације за проширење огранка на
Карабурми у ул. Салвадора Аљендеа 18.
Библиотека Влада Аксентијевић планира наставак израде пројектне документације за доградњу
централног објекта Библиотеке.
Музеј града Београда ће реализовати 6 изложби од тога 2 у организацији Музеја и 4 у сарадњи са
другим институцијама а и радиће се на сталним поставкама у музејима у саставу Музеја града Београда.
Музеј ће објавити Годишњак града Београда као и пратеће каталоге изложби.
Завод за заштиту споменика културе града Београда поред своје основне делатности израде пројеката
за санацију и реконструкцију споменика кутуре, ће припремити и штампати издања: часопис „Наслеђе” бр
20, Каталоге за 10 споменика културе.
Педагошки музеј планира 2 изложбе са пратећим каталозима у организацији Музеја као и 3 гостујуће
изложбе
Историјски архив Београда ће реализовати 4 изложбе, као и штампати 5 издања везана за своју богату
грађу
Музеј афричке уметности ће реализовати 3 изложбе и манифестацију „Афро фестивал” која се
одиграва сваке године у јуну месецу.
Кућа легата: током године ће бити отворен Легат Петра Добровића са новом поставком. Овај легат је
2017. године предат Кући легата на старање. Изложба „Париска искуства Петра Лубарде” ће се одржати у
Културном центру Србије у Паризу.
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Музеј Николе Тесле: изложба о Николи Тесли и његовом раду гостоваће у Јапану почетком ове
године, у Шангају у окторбру, на Кипру и у Атини током 2019.
Позоришта - једанаест позоришта чији је оснивач град Београд (Југословенско драмско позориште,
Београдско драмско позориште, Атеље 212, Позориште на Теразијама, Звездара театар, Битеф театар,
Позориште „Бошко Буха”, Мало позориште „Душко Радовић”, Позориште лутака „Пинокио”, Позориште
„Пуж” и Омладинско позориште „Дадов”) и Установа културе „Вук Стефановић Караџић” планирају да у
2019. години изведу преко 50 премијера.
Позориште на Теразијама је 2019 годину планирало у знаку обележавања јубилеја позоришта,
седамдесетогодишњицу рада. Истиче се премијерно извођење мјузикла рађеног на музику Момчила
Бајагића Бајаге, на Дан позоришта, 23. децембар 2019. године. Драмски предложак овог великог домаћег
пројекта пише наш познати писац и аутор низа успешних наслова Стеван Копривица, док је Момчило
Бајагић прихватио да се додатно ангажује у вези са израдом аранжмана. Ово позориште планира још једно
премијерно извођење током 2019. године: „The Drowsy Chaperone”, у преводу Уморни пратилац, аутора
Bob Martin-а и Don McKellar-а, а музика и сонгови Lisa Lambert and Greg Morrison. Реч је о пародији
америчке музичке комедије двадесетих година. Очекују и позиве на фестивале „Пургаторије“, Тиват 2019
године, затим „Дани Комедије“, Јагодина, потом Опатија и „Летњи фестивал“ у том граду. У току су
преговори за гостовање мјузикла „Зона Замфирова“ у Скопљу у фебруару 2019 године, као и о размени
представа са загребачикм Театром комедија.
У 2019. години, Битеф ће обележити 30 година постојања, али и кренути у реализацију новог
концепта позоришта, који подразумева већи степен повезивања самог позоришта и Битеф фестивала. Све
продукције и активности позоришта треба посматрати у том кључу – контексту прославе и контексту
транзиције. У оквиру прославе јубилеја биће премијерно изведена представа М.И.Р.А. у режији Андраша
Урбана. Поред представе биће изведен мултимедијални догађај у форми интерактивне изложбеперформанса У ЗАВЕРИ СА ДУХОМ ПОЗОРИШТА. У првој години новог концепта, Битеф ће
продуцирати позоришне представе познатих уметника у неочекиваним околностима – новим моделима
сарадње, стављањем уметника у простор експеримената различитих од доминантног кључа њиховог
досадашњег стваралаштва. У том кључу биће премијерено изведене две представе – ПРОЈЕКАТ
ФРАНКЕНШТАЈН у сарадњи са Станицом сервис за савремени плес (април) и Битеф плесном компанијом
и ЕКСПЕРИМЕНТ (радни назив представе) у режији Игор Вук Торбица (децембар). Планирана је и
заједничка продукција Битеф театра и Битеф фестивала која ће премијерно бити приказана на 53. Битефу, а
потом остати на репертоару Битеф театра; у питању је представа познате светсе ауторке Констанце Макрас
која ће радити са домаћим ауторима и извођачима.
Југословенско драмско позориште планира исти број премијера као и ове године, као и гостовања у
региону: Црној гори, Босни и Херцеговини, Хрватској и Македонији.
Атеље 212 планира 6 премијара у следећој години, од чега 3 на великој и 3 на малој сцени. Уговорено
је учествовање на фестивалу у Санкт Петерсбургу (април). Договорена је размена са позориштима у
региону (Хрватска - Ријека и Загреб; Словенија - Љубљана).
Мало позориште „Душко Радовић“ за наредну годину планира гостовање на фестивалима у Пољској
и Хрватској.
Омладинско позориште ДАДОВ и за 2019. годину планира, поред редовног програма, органиозацију
манифестација „Дани Београда“ са три велика концерта, „Недељу руског филма у Србији“ и „Дани
Слободе“ када ће бити обележено 75 година од ослобођења Београда у Другом и 101 година од ослобођења
у Првом светском рату.
Визуелна уметност и културни центри:
Културни центар Београд - Излагачки програм Ликовне галерије у 2019. остаће доследан
вишегодишњој концепцији праћења актуелних кретања на домаћој и интернационално сцени савремене
визуелне и ликовне уметности, са фокусом на премијерном представљању актуелних продукција уметника
афирмисаних на домаћој и интернационалној сцени. У складу са програмским профилом Галерије да прати
истраживања наших и страних аутора како у традиционалним тако и у новим медијима, кроз радове
уметника различитих поетика и различитих генерација, у три програмске целине и 12 излагачких термина,
актуелна сцена ће бити приказана кроз уметничке праксе које се баве аутентичним третманом одређених
тема, проблема и жанрова.
У продајној галерији Београд, током 2019. године планирано је 17 изложби у простору галерије, 15
изложби финансираних средствима из буџета града Београда и једна финансирана из сопствених средстава
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и једна у сарадњи са Вечерњим новостима где ће бити представљене карикатуре приспеле на конкурс „Пјер
2019.“. У оквиру пројекта Виртуелна галерије Продајне галерије „Београд“ биће реализовано 12 изложби на
којима ће бити представљено дванаест уметника који у континуитету остварују запажене резултате на
нашој ликовној сцени и који су као релевантни oцењени од стране стручне јавности, критике, колекционара
и публике. Такође биће представљени и аутори у успону који су награђивани и до сада остварили запажене
резултате.
У Центру за ликовно образовање – Шуматовачка се у 2018. години планира реализација 12 изложби
(9 самосталних жирираних, годишња изложба радова полазника уметничко-образовних програма, изложба
радова полазника дечјих радионица, као и Изложба Уметничке колекције Шуматовачке), серије радионица
за цртање, фотографију и радионица Старе сликарске технике, као и трибине, предавања „На свежем
ваздуху“ (4).
Дечји културни центар ће, поред редовног програма, наставити рад на пројкету Young theatre уз
Elckie Centrum Kultury из Пољске и The Comic Opera for Children из Румунијe један је од партнера, док је
Пионирски дом из Љубљане носилац подржаног пројекта Young Theatre. Планира се и реализација
представе „Краљевић Марко – од предања до реповања“, наставак рада на дигитализацији архиве
манифестације „Радост Европе“ као и друго издање манифестације „Свесрпски дечји сабор“.
Сталне манифестације у области културе од значаја за Град Београд - у 2019. години у плану је
одржавање 10 манифестација (и припрема бијеналне манифестације) од значаја за Град Београд:
50. Међународни сусрети деце Европе „Радост Европе“ – 02-05. октобар. Поводом великог јубилеја, у
2019. биће приређена велика Монографија, чија је презентација планирана за новембар, као и бројни
програми који ће претходити самој манифестацији. Поводом јубилеја позиви за манифестацију ће бити
упућени директно одабраним најбољим групама, које су последњих 15 година већ учествовале на
манифестацији „Радост Европе“ и оствариле завидан извођачки и уметнички ниво.
53. Београдски интернационални театарски фестивал – БИТЕФ – под радним слоганом „Почнимо
љубав испочетка“ - Фокус ће бити на „имерзивном театару” (позориште урањања). Један од главних
носилаца овако осмишљеног програма је представа Позвани кореографа Сепе Бејенса у продукцији познате
белгијске трупе Ултима Вез. Осмишљавање нових модела заједништва, насталих као резултат
интерактивних позоришних и плесних пракси, јесте главно исходиште 53. Битефа.
48. СОФЕСТ - Препорука је да се са самом припремом следеће едиције фестивала започне у марту
месецу 2019. године, и да се током читаве године спроводи низ анимационих активности окренутих ка
публици, партнерима и спонзорима фестивала. Координисаним анимационим активностима могуће је
водити перманентну маркетиншку кампању и истовремено стварати подстицајно окружење које ће спремно
дочекати 48. СОФЕСТ.
Сајам књига - 64. Међународни београдски сајам књига – овогодишње издање најпопуларније
култруне манифестације у Београду биће одржано у последњој недељи октобра месеца. Земља – почасни
гост Сајма књига у Београду биће Арапска Република Египат.
БЕМУС - 51. Београдске музичке свечаности ће бити одржане у октобру месецу 2019. год.
БЕЛЕФ - 28. Београдски летњи фестивал амбијенталних уметничких музичких, позоришних, плесних
и визуелних програма се одржава у организацији ЦЕБЕФ –а током јуна и јула месеца.
ФЕСТ – Као и сваке године београдски филмски фестивал се одржава крајем фебруара / почетком
марта месеца у Сава центру, дворани Југословенске кинотеке, Дома омладине Београда и другим
одговарајућим просторима.
Џез фестивал – 35. Београдски џез фестивал се одржава крајем октобра месеца у организацији Дома
омладине Београда.
Београдски фестивал документарног и краткометражног филма - Мартовски фестивал ће по 66. пут
бити одржан од 27. до 30. марта 2019. год. у Дому омладине Београда.
Међународно такмичење музичке омладине се по 49. пут одржава у другој половини марта 2019.
године. Ове године ће такмичарска дисциплина бити клавир.
58. Октобарски салон (2019-2020.) - Годину 2019. обележиће и припреме за треће бијенално издање
Октобарског салона, 58-ог по реду, који ће бити одржан 2020. године. Планирано је да се дугорочни и
сложен процес дигитализације настави у смислу: перманентног обогаћивања Колекције Октобарског салона
и уноса података о аквизицијама кроз стручну обраду постојећег материјала и његовог прилагођавања
потребама дигитализације (физичко прикупљање докумената, података, копирање, скенирање,
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фотографисање), архивирање материјала о изложбама Октобарског салона који програм дигитализације
Колекције допушта и физичка брига о предметима, која поред бриге о простору депоа подразумева и стално
праћење стања предмета, паралелни рад на физичкој књизи и картонима са подацима о радовима и,
наравно, даље планирање концепцијског оквира у којима би се Колекција у будућности развијала и
обогаћивала.
Међународна сарадња:
Секретаријат за културу ће у 2019. години настојати да даље унапреди сарадњу у области културе са
земљама региона, европе и света, поготово са амбасадама земаља које учествују на манифестацијама од
значаја за град Београд (Мароко, Египат...), као и са Институтом Сервантес, Француским културним
центром, Тунисом, Републиком Корејом и другима.
У плану је и реализација манифестације „Дани Београда у Пекингу“, као и посета Међународном
сајму књига у Каиру.
С поштовањем,

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за културу
Иван Карл
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА ИЗВРШАВАЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2018.
ГОДИНЕ.
Чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда” бр. 126/16,
36/17) утврђен је делокруг рада Секретаријата за спорт и омладину. Финансијски план Секретаријата за
спорт и омладину за 2018. годину садржao je позиције усклађене одредбама Закона о буџетском систему,
Закона о локалној самоуправи, Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона о главном граду као и
Закона о спорту и Закона о младима, на основу којих су донети и подзаконски акти: Одлука о
задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Београду, Одлука о финансирању и
суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у граду
Београду, Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у Београду и Правилник о критеријумима, условима и начину финансирања
београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским и регионалним
клупским такмичењима.
Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину („Службени лист града Београда“ 95/17, 43/18,
64/18, 92/18 на разделу 13 - Секретаријат за спорт и омладину предвиђена су средства у укупном износу од
1.259.112.774,00 динара, од чега 1.229.112.774,00 са извора финансирања 01, и 30.000.000,00 са извора 07.
Реализација средтсава са извора 01 у извештајном периоду била је 1.213.099.432,00 динара (98,70%).
Реализација финансијских средтава са извора 07 - (Трансфери од других нивоа власти) износи од (99.50%)
динара.
Секретаријат за спорт и омладину је ресорно надлежан Секретаријат, за следећа правна лица (оснивач
град Београд): Градски центар за физичку културу, СРЦ „Ташмајдан”, СРЦ „Пионирски град”, ЈП
„Хиподрoм Београд”, ПД „Арена Београд” и ПД „БГ хала” и ПД „Фајнал фор Београд 2018“.
У периоду 01.01-31.12.2018. године закључено је 946 уговора са корисницима средстaва града
Београда, којима су средства одобрена на основу конкурса.
Послови којe Секретаријат за спорт и омладину обавља реализују се кроз Програм – РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ.
Секретаријат за спорт и омладину је у 2018. години наставио да субвенционише и обезбеђује
средства закључцима градоначелника града Београда и уговорима о финансирању, за обављање делатности
ЈП „Хиподром Београд”, ПД „Арена Београд”, ПД „БГ хала”, СРЦ „Пионирски град” и учешће
Града у финансирању рада Ледене дворане у оквиру СРЦ „Ташмајдан” (од 169.385.019,00 динара
реализовано 169.376.018,00 динара, што представља 99,99%).
Програми у области спорта


Остале стручне услуге - Спортски савез Београда

Спортски савез Београда је асоцијација гранских спортских савеза, општинских спортских савеза,
спортских друштава и удружења. Спортски савез Београда као институција од важности за спорт има
значајну улогу у усаглашавању програма, изради заједничког плана развоја спорта у Београду и плана
организације врхунских спортских манифестација. На основу успостављених критеријума стручних
комисија, утврђују се корисници средстава за програме; за категоризацију спортова, за категоризацију
клубова који остварују изузетне резултате; за манифестације од значаја за Град и велике међународне
спортске манифестације; за манифестацију „Трофеј Београда”; за награде и признања.
Спортски савез Београда је такође укључен у стратегију развоја материјалне базе и повећање
техничке и просторне опремљености спортских површина и објеката уз непосредну сарадњу са
Урбанистичким заводом Београда и Дирекцијом за земљиште, као и за праћење и тумачење прописа из
области спорта и давање стручне помоћи.
У 2018. години за послове који ће се према Закону о спорту поверити Спортском савезу Београда
планирана су средства у укупном износу од 23.900.000,00 динара. Секретаријат за спорт и омладину је
закључио уговор број ХХ-01-401.1-290/18 од 22.03.2018. са Спортским савезом Београда за обављање
поверених послова у 2018. години. Закључном градоначелника бр. 66-2361/18-Г од 13.03.2018. године
резервисана су средства у укупном износу од 11.200.000,00 динара. Анкесом 1 на основони Уговор број
ХХ-01-401.1-290/18 од 16.10.2018. године и Закључком градоначелника број 66-6720/18 од 03.10.2018.
године обезбеђена су средства у укупном износу од 13.700.000,00 динара. За период од јануара до
децембра 2018. године реализована су средстава у укупном износу од 13.700.000,00 динара (100%).
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Програми рада са младим спортским талентима и рекреација особа са инвалидитетом
Београда

Спортски савез особа са инвалидитетом Београда је носилац годишњег програма особа са
инвалидитетом Београда и реализација у периоду јануар-децембар 2018. године износи 7.900.000,00 динара
- 100% од планираних средстава за савез. Основ за добијање средстава из буџета града је усвојен закључак
градоначелника број: 66-1097/18-Г од 31.01.2018. године и 66-5455/8-Г од 06.08.2018. године и закљученог
уговора и Анекса 1 са ССОИБ, заводни број ХХ 01-401.1-66 од 07.02.2018. године и 16.08.2018. године.
Спортски савез особа са инвалидитетом успешно су реализовали од планираног Првенство Београда
у атлетици, у куглању, шах, стрељаштву мк оружјем, ваздушним оружјем, спортски риболов. Учешће на
Државном првенству у куглању, у стрељаштву, међународни турнир Малмо опен 2018. Организован је
Меморијал Марко Лазић. Учешће на београдском маратону, Олимпијски дан трчања, ДЕчији београдски
маратон. Организовање спортских школа корективна гимнастика и разво моторике. Школа боћања, школа
фитнеса, пливања, рагбија, риболова, клизања, шаха, тениса, спортско елементарних игара, помоћ
чланицама за одржавање школе стоног тениса, седећа одбојка, стоног тениса стрељаштва, шаха.
 „Трофеј Београда“ - Спортска такмичења и манифестације у организацији гранских савеза
чланова Спортског савеза Београда - ИНВАЛИДИ
Средства у износу од 700.000,00 динара планирана су годишње за организацију такмичења „Трофеј
Београда“ од стране Спортског савеза особа са инвалидитетом Београда, Спортског друштва глувих
Олимпија, Спортско рекреативног друштва слепих београда „Напредак”. Закључком градоначелника града
Београда број: 66-316/18-Г од 16.01.2018. године обезбеђена су средства у укупном износу од 680.000,00
динара. У периоду јануар – децембар 2018. године реализовано је 680.000,00 динара (97,14%);
 Изузетни спортски резултат –инвалиди
На основу закључка градоначелника број 66-3657/18-Г-01 од 18.05.2018. закључени су уговори са
клубовима особа са инвалидитетом у износу од 4.000.000,00 динара. За период јануар- jун 2018. године
плаћено је 4.000.000,00 динара, 100%.



1

ХХ-01-401.1-517/18 од
30.05.2018

Стонотениски клуб инвалида „Стиб”

2

ХХ-01-401.1-518/18 од
30.05.2018

Београдски атлетски клуб особа са
инвалидитетом Погледи

3

ХХ-01-401.1-519/18 од
30.05.2018

Пара теквондо клуб Тигра

514.259,00

4

ХХ-01-401.1-520/18 од
30.05.2018

Пара теквондо клуб Кобра

342.857,00

5

ХХ-01-401.1-521/18 од
30.05.2018

Стрељалки клуб особа са инвалидитетом
Победник

457.143,00

6

ХХ-01-401.1-522/18 од
30.05.2018

Академски кајак клуб

171.429,00

7

ХХ-01-401.1-508/18 од
29.05.2018

Пливачки клуб особа са инвалидитетом
„СвимБо”

171.429,00

8

ХХ-01-401.1-523/18 од
30.05.2018

Powerlifting клуб „П 1”

228.597,00

171.429,00

1.942.857,00

Афирмација женског спорта – инвалиди

Закључком градоначелника број 66-7792/18-Г од 08.11.2018. године одобрена су средства за 8
клубова особа са инвалидитетом. Атлетски клуб особа са инвалидитетом Погледи је одбио да прими
средства. Закључком је реализовано 640.000,00 динара (84.21%).
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Број уговора

Спортски клуб

Износ

1

ХХ-01/401.1-802/18

„Пара - теквондо спортско удружење Дунав”

2

ХХ-01/401.1-870/18

Пара теквондо клуб „Тигра”

120.000,00

3

ХХ-01/401.1-865/18

Пара теквондо клуб „Кобра”

120.000,00

4

ХХ-01/401.1-869/18

„Пара-теквондо спортско удружење Лола”

120.000,00

5

ХХ-01/401.1-864/18

Спортско рекреативно друштво слепих Напредак

70.000,00

6

ХХ-01/401.1-923/18

СПОРТСКИ КЛУБ СЛЕПИХ „ПОБЕДА”

70.000,00

7

ХХ-01/401.1-881/18

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ИНВАЛИДА „СТИБ”

70.000,00



70.000,00

Велика и значајна такмичења – ИНВАЛИДИ

Средства у износу од 2.635.000,00 динара планирана су годишње за организацију такмичења
инвалида. У извештајном периоду јануар – децембар 2018. године реализовано је 2.635.000,00 динара
(95,45%). Спортски савез особа са инвалидитетом Београд је у буџет града вратио 120.000,00 динара из
разлога што је Међународни турнир у паратеквондоу отказан.
 Програм београдских спортских друштава –ИНВАЛИДИ
Средства у износу од 1.100.000,00 динара планирана су годишње за суфинансирање програмских
активности београдских спортских друштава – инвалида, који су чланови Спортског савеза Београда и то
СРДС „Напредак” и Спортско друштво глувих Олимпија.
Закључком градоначелника града Београда број: 66-314/18-Г од 16.01.2018. године, обезбеђена су
средства за програмске активности наведених друштава, за 2018. годину, у износу од 1.100.000,00 динара.
Средства су планирана за исплату квартално. Уговори са спортским друштвима потписани су у току
јануара месеца 2018. године. Одобрена средства за први квартал 2018. године у износу од 462.500,00
динара реализована су у фебруару месецу 2018. године. Одобрена средства за други квартал 2018. године,
у износу од 212.500,00 динара, реализована су у априлу месецу 2018. године, одобрена средства за трећи
квартал 2018. године у износу од 212.500,00 динара, реализована у јулу месецу 2018. године док су
одобрена средства за четврти квартал 2018. године, у износу од 212.500,00 динара реализована у октобру
месецу 2018. године.
Ред.
бр.

Назив спортског друштва
Спортско рекреативно
друштво слепих Београда
„Напредак”
Спортско друштво глувих
„Олимпија”

1.
2.
Укупно

Први квартал
2018. године

Други квартал
2018. године

Четврти квартал
2018. године

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

387.500,00

137.500,00

137.500,00

137.500,00

462.500,00

212.500,00

212.500,00

212.500,00

Укупно за 2018. годину



Трећи квартал
2018. године

1.100.000,00

Програми рада са младим талентованим спортистима у гранским спортским савезима у
Београду

Планирана реализација за период јануар – септембар 2018. године за 60 гранских спортских савеза
према закључку градоначелника број: 66-1097/18-Г од 31.01.2018. године, закључак број: 66-5455/18-Г од
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06.08.2018. године и закључак број: 66-8512/18-Г од 10.12.2018. године и износи од планираног годишњег
износа који је 150.300.000,00 динара динара (табеларни приказ).
Ред. бр.

Број уговора ХХ-01-

15

401.1-80 од 07.02.2018 и Анекс 1 од
16.08.2018.
401.1-79 од 07.02.2018. и анекс 1 од
16.08.2018.
401.1-78 од 07.02.2018. и Анекс 1од
16.08.2018.
401.1-77 од 07.02.2018. и Анекс 1 од
16.08.2018.
401.1-76 од 07.02.2018. и Анекс 1 од
16.08.2018.
401.1-75 од 07.02.2018. и Анекс 1 од
16.08.2018.
401.1-74 од 07.02.2018. и Анекс 1 од
16.08.2018.
401.1-73 од 07.02.2018.
401.1-71 од 07.02.2018.
401.1-70 од 07.02.2018. и Анекс 1 16.08.2018.
401.1-69 од 07.02.2018. и Анекс 1 од
16.08.2018.
401.1-68 од 07.02.2018. и Анекс 1 од
16.08.2018
401.1-67 од 7.02.2018. и Анекс 1 од
16.08.2018
401.1-65 od 07.02.2018. и Анекс 1 од
16.08.2018
401.1-81 од 08.02.2018.

16

401.1-308 од 10.04.2018.

17
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

401.1-307 од 4.04.2018.
401.1-82 од 08.02.2018.
401.1-83 од 08.02.2018.
401.1-151 oд 26.02.2018
401.1-84 од 08.02.2018.
401.1-85 од 08.02.2018.
401.1-86 од 08.02.2018.
401.1-87 од 08.02.2018.
401.1-88 од 08.02.2018.
401.1-89 од 08.02.2018.
401.1-90 од 08.02.2018.
401.1-91 од 08.02.2017.
401.1-92 од 08.02.2018.

30

401.1-93 од 08.02.2018.

31
32

401.1-94 од 08.02.2018.
401.1-95 од 08.02.2018.

33

401.1-96 од 08.02.2018.

34

401.1-97 од 08.02.2018.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Носилац програма

Износ у динарима за период
јануар-децембар

Кошаркашки савез Београда

7.400.000,00

Одбојкашки савез Београда

7.400.000,00

Рукометни савез Београда

10.400.000,00

Ватерполо савез Београда

7.400.000,00

Фудбалски савез Београда

7.400.000,00

Атлетски савез Београда

7.400.000,00

Пливачки савез Београда

7.400.000,00

Стрељачки савез Београда
Веслачки савез Београда
Кајакашки савез Београда

7.200.000,00
7.200.000,00
7.400.000,00

Тениски савез Београда

6.200.000,00

Џудо савез Београда

7.400.000,00

Рвачки савез Београда

7.400.000,00

Београдски карате савез

6.000.000,00

Београдски теквондо савез
Стонотениски савез Београда регион Београд
Шаховски савез Београда
Бициклистички савез Београда
Боксерски савез Београда
Кик бокс савез Београда
Гимнастички савез Београда
Ваздухопловни савез Београда
Куглашки савез Београда
Планинарски савез Београда
Скијашки савез Београда
Хокејашки савез Београда
Једриличарски савез Београда
Савез Београда за дизање тегова
Џет ски савез Београда
Спортски ауто мотo савез
Београда
Коњички савез Београда
Мачевалачки савез Београда
Савез за синхроно пливање
Београда
Плесни савез Београда

3.600.000,00
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3.600.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00

Ред. бр.

Број уговора ХХ-01-

35

401.1-104 од 19.02.2018. и Анекс 1 од
16.08.2018

36

401.1-105 од 19.02.2018.

37
38

401.1-106 од 19.02.2018.
401.1-107 од 19.02.2018.

39

401.1-108 од 19.02.2018.

40

401.1-109 од 19.02.2018.

41

401.1-110 од 19.02.2018.

42
43
44
45
46

49
50
51
52

401.1-98 од 13.02.2018.
401.1-99 од 13.02.2018.
401.1-100 од 13.02.2018.
401.1-101 од 13.02.2018.
401.1-102 од 13.02.2018.
401.1-103 од 13.02.2018. и Анекс 1 од
16.08.2018
401.1-111 oд 20.02.2018. и Анекс 1 од
16.08.2018
401.1-169 od 05.03.2018.
401.1-112 од 20.02.2018.
401.1-113 од 20.02.2018.
401.1-114 од 20.02.2018.

53

401.1-115 од 20.02.2018.

54

401.1-116 од 20.02.2018.

55

401.1-117 од 20.02.2018.

56
57

401.1-118 од 20.02.2018.
401.1-170 oд 05.03.2018.
401.1-119 од 20.02.2018. и Анекс 1 од
16.08.2018.
401.1-120 од 20.02.2018.
401.1-165 од 26.02.2018.

47
48

58
59
60

Носилац програма
Бадминтон савез Београда
Асоцијација спортских
риболоваца Београда
Савате савез Београда
Стреличарски савез Београда
Савез америчког фудбала
Београда
Триатлон савез Београда
Београдски савез за боди
билдинг и фитнес
Рагби савез Београда
Оријентиринг савез Београда
Клизачки савез Београда
Бејзбол савез Београда
Рагби 13 федерација Београда

Износ у динарима за период
јануар-децембар
950.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
300.000,00
200.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
350.000,00

Савез за скокове у воду Београда

900.000,00

Аикидо савез Београда

750.000,00

Боћарски савез Београда
Савез хокеја на трави Београда
Савез ронилаца Београда
Kyokushinkai савез Београда
Београдски савез за скијање на
води и вејкборд
Београдски бриџ савез
Спортско пењачки савез
Београда
Кендо савез Београда
Савез за карлинг Београда

550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00

Софтбол савез Београда

700.000,00

Београдска squash асоцијација
Powerlifting асоцијација Београда

300.000,00
200.000,00

550.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00

На основу анализе кварталних и годишњих Извештаја гранских спортских савеза о реализацији
програмских активности суфинансираних буџетским средствима савези су средства користила према
планираном. У наведеним потребама за финансирање средствима градског буџета за 60 гранских савеза
27.58% средстава се односи за организацију и учешће на такмичењима (организација такмичења Првенство
Београда, учешће спортиста на такмичењима у земљи и иностранству), 7,04% за термине за тренинг
чланица савеза, 2,54% за спортску опрему, 6.70% за спортске школе, 5,07% за припреме спортиста, 2,54%
за стручно усавршавање, стручне скупове и међународну сарадњу, 7,67% за помоћ клубовима, 0,08% за
тестирање спортиста, 2 % за градска школска такмичења, запошљавање спортских стручњака 20.52% и
трошкови зарада у реализацији програма 7.75%. Од укупног износа за материјалне трошкове и
административен трошкове издваја се 9.92%.
У зависности од активности, савези су поводом организације спортског такмичења, обавештавали
медије о коришћењу средстава градског буџета које обезбеђује Секретаријат за спорт и омладину Спортски журнал, Спорт, Политика, спортски часописи гранских савеза, Студио Б, Б 92, РТС, СОС канал,
као и обавештења на сајтовима савеза.
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Универзитетски спортски савез Београда

Основ за добијање буџетских средстава је закључак градоначелника број: 66-1617/18-Г од 19.02.2018.
године и закључак број: 66-5453/18-Г од 06.08.2018. године на основу којег је са Универзитетски спортски
савез Београда закључен уговор на годишњем нивоу 2018. године, заводни број ХХ-01број 401.1-152/18 и
Анекс 1 у износи 6.600.000,00 динара. У периду јануар – децембар за реализацију такмичења Првенство
Београда у малом фудбалу, кошарци, рукомету и одбојци за студенте и студенткиње реализовано је 100%
као у учешће на Европском првенству у кошарци, одбојци, футсалу, рукомету и шаху. У 4 кварталу
реализовале су се спортско рекреативне активности баскет 3х3, пливање, пливање особа са инвалидитетом,
стреличарство, плес и куглање.
 Изузетни спортски резултат клубова
На основу закључка заменика градоначелника број 66-3657/18-Г-01 од 18.05.2018. и закључка број:
66-5454/18-Г од 06.08.2018. године закључени су уговори са клубовима који остварују изузетни резултат у
олимпијским спортовима у износу од 30.154.762,00 динара. За период јануар – децембар 2018. године
уплаћено је на рачун клубова износ од 30.154.762,00 динара, односно 100%.
Редни
број

Број уговора

Назив спортске организације
(клубови)

Укупна финансијска средства

1

ХХ-01-401.1-412/18 од 24.05.2018.

Атлетски клуб „Црвена звезда”

946.032,00

2

ХХ-01-401.1-413/18 од 24.05.2018.

Бициклистички клуб „Партизан”

473.016,00

3

ХХ-01-401.1-414/18 од 24.05.2018.

Веслачки клуб „Партизан”

4

ХХ-01-401.1-415/18 од 24.05.2018.

Мохак кајак кану клуб

473.016,00

5

ХХ-01-401.1-416/18 од 24.05.2018.

Кајак кану клуб „Змај”

473.016,00

6

ХХ-01-401.1-417/18 од 24.05.2018.

Кајак кану клуб „БСК” Борча

946.032,00

7

ХХ-01-401.1-418/18 од 24.05.2018.

Кајак кану мотонаутички клуб
Београд

354.762,00

8

ХХ-01-401.1-419/18 од 24.05.2018.

Кошаркашки клуб Црвена звезда

9

ХХ-01-401.1-409/18 од 22.05.2018.

„Кошаркашки клуб Партизан”

591.270,00

10

ХХ-01-401.1-408/18 од 22.05.2018.

Пливачки клуб Партизан

473.016,00

11

ХХ-01-401.1-407/18 од 22.05.2018.

Стонотениски клуб „Црвена звезда”

473.016,00

12

ХХ-01-401.1-406/18 од 22.05.2018.

Стрељачки клуб „Црвена звезда”

1.419.048,00

13

ХХ-01-401.1-405/18 од 22.05.2018.

Стрељачки клуб „Партизан Бгд”

946.032,00

14

ХХ-01-401.1-404/18 од 22.05.2018.

Стрељачки клуб „Академија
Максимовић”

473.016,00

15

ХХ-01-401.1-403/18 од 22.05.2018.

Стрељачки клуб „Академац”

473.016,00

16

ХХ-01-401.1-402/18 од 22.05.2018

Клуб стрељачких спортова
Полицајац

827.778,00
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3.074.604,00

2.246.826,00

Редни
број

Број уговора

Назив спортске организације
(клубови)

Укупна финансијска средства

17

ХХ-01-401.1-401/18 од 22.05.2018

Теквондо клуб „Галеб”

4.730.160,00

18

ХХ-01-401.1-453/18 од 25.05.2018

Џудо клуб Раковица

1.300.794,00

19

ХХ-01-401.1-458/18 од 25.05.2018

Омладински џудо клуб Београд

20

ХХ-01-401.1-460/18 од 25.05.2018

Џудо клуб Црвена звезда

21

ХХ-01-401.1-462/18 од 25.05.2018

Одбојкашки клуб „Црвена звезда”

591.270,00

22

ХХ-01-401.1-455/18 од 25.05.2018

Клуб за скокове у воду Чукарички

354.762,00

23

ХХ-01-401.1-456/18 од 25.05.2018

Клуб за синхроно и уметничко
пливање „Врачар”

354.762,00

24

ХХ-01-401.1-452/18 од 25.05.2018

Kлуб за уметничко- синхронизовано
пливање „25 мај”

354.762,00

25

ХХ-01-401.1-511/18 од 30.05.2018

Гимнастички клуб „Ритам”

354.762,00

26

ХХ-01-401.1-510/18 од 30.05.2018

Гимнастички клуб „Тим”

354.762,00

27

ХХ-01-401.1-509/18 од 30.05.2018

Мачевалачки клб „Црвена звезда”

354.762,00

28

ХХ-01-401.1-512/18 од 30.05.2018

Мачевалачки клб „Силни”

709.524,00

29

ХХ-01-401.1-578 од 09.07.2018.

Клуб дизача тегова Партизан

354.762,00

30

ХХ-01-401.1-513 од 30.05.2018.

Карате клуб „Младеновац”

1.182.540,00

31

ХХ-01-401.1-547/18 од 01.06.2018

Карате клуб „Студентски град”

1.064.286,00

32

ХХ-01-401.1-514/18 од 30.05.2018

Рвачки клуб „Црвена звезда”

354.762,00

33

ХХ-01-401.1-515/18 од 30.05.2018

Рвачки клуб „Раднички” Београд

354.762,00

34

ХХ-01-401.1-516/18 од 30.05.2018

Рвачки клуб ТЕ „Никола Тесла”

354.754,00

35

ХХ-01-401.1-604/18 од 14.08.2018.

Стрељачки клуб Нови Беград Ушће

354.762,00



354.762,00
1.655.556,00

Програм београдских спортских друштава

Полазећи од значаја који имају спортска друштва у функционисању београдског спорта и чињенице
да у више од половине београдских клубова, спортисти постижу изузетне спортске резултате на
такмичењима која су од значаја за спорт у Србији, планирана су средства у Финансијском плану
Секретаријата за спорт и омладину за 2018. годину, за програмске активности спортских друштава чланова
Спортског савеза Београда, у износу од 15.600.000,00 динара. Средства су планирана на име помоћи за
функционисање 11 спортских друштава, и то: СД „Црвена Звезда”, ЈСД „Партизан”, СД „Раднички”, ОСД
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„Београд”, СД „Обилић”, СД „Чукарички”, СД „Земун”, СД „Железничар”, СДБС „Звонко Осмајлић”, СД
„Студентски град” и СД „Дорћол”.
Закључком градоначелника града Београда број: 66-314/18-Г од 16.01.2018. године, обезбеђена су
средства за програмске активности наведених друштава, за 2018. годину, у износу од 15.600.000,00 динара.
Средства су планирана за исплату квартално. Уговори са спортским друштвима потписани су у току
јануара месеца 2018. године. Одобрена средства за први квартал 2018. године, у износу од 3.900.000,00
динара реализована су у фебруару месецу 2018. године. Одобрена средства за други квартал 2018. године,
у износу од 3.900.000,00 динара, реализована су у априлу месецу 2018. године, док су одобрена средства за
трећи квартал 2018. године, у износу од 2.775.000,00 динара, реализована у јулу месецу 2018. године.
Одобрена средства за четврти квартал 2018. године у износу од 5.025.000,00 динара су реализована током
октобра и новембра месеца 2018. године. Средства у износу од 1.125.000,00 динара, обезбеђена за
програмске активности Југословенског спортског друштва „Партизан“ за трећи квартал 2018. године,
реализована су у октобру месецу 2018. године, пошто се рачун наведеног друштва одблокирао, а исти износ
средстава за четврти квартал 2018. године је реализован у новембру месецу 2018. године, након
достављеног извештаја. Одобрена средства у износу од 75.000,00 динара, за програмске активности
Спортског друштва Дорћол, реализована су у новембру месецу 2018. године.
Ред.
бр.

Назив спортског друштва
Спортско друштво
„Црвена Звезда“
Југословенско спортско
друштво „Партизан“
Спортско друштво
„Чукарички“
Омладинско спортско
друштво „Београд“
Спортско друштво
„Раднички“
Спортско друштво
„Обилић“
Спортско друштво
„Земун“
Спортско друштво
„Студентски град“
Спортско друштво
борилачких спортова
„Звонко Осмајлић“
Спортско друштво
„Железничар“
Спортско друштво
„Дорћол“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Укупно

Први квартал
2018. године

Други квартал
2018. године

1.125.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

0,00

2.250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

175.000,00

175.000,00

175.000,00

175.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

2.775.000,00

5.025.000,00

Укупно у 2018. години



Трећи квартал 2018.
године

Четврти квартал
2018. године

15.600.000,00

Афирмација женског спорта

Закључком градоначелника број 66-7792/18-Г од 08.11.2018. године одобрена су средства за 134
клуба. Клубови су средства искористили за обезбеђивање спортског објекта за тренинг, учешће на
такмичењима, припреме, тестирање спортиста, хранарина и стипендије спортиста. Три клуба су одбила да
приме средства и то су Коњички клуб Алекса Дундић, Спортски клуб Iron republic, Бриџ клуб Dummy.
Реализовано је 13.080.000,00 динара или 98.20%.
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износ у динарима

1

ХХ-01/401.1-823/18

Клуб дизача тегова „Бањица”

60.000,00

2

ХХ-01/401.1-804/18

Клуб дизача тегова Партизан

60.000,00

3

ХХ-01/401.1-777/18

Карате клуб „Чукарички Рода”

120.000,00

4

ХХ-01/401.1-778/18

КАРАТЕ КЛУБ „УНСУ”

120.000,00

5

ХХ-01/401.1-779/18

Карате клуб „Младеновац”

120.000,00

6

ХХ-01/401.1-818/18

КАРАТЕ КЛУБ „ЧУКАРИЦА”

120.000,00

7

ХХ-01/401.1-827/18

Спортско удружење „Карате клуб NIPPON”

120.000,00

8

ХХ-01/401.1-790/18

Карате клуб „Гепард”

120.000,00

9

ХХ-01/401.1-789/18

Карате клуб „Раднички”

120.000,00

10

ХХ-01/401.1-788/18

Kарате клуб Студентски град

120.000,00

11

ХХ-01/401.1-830/18

Скијашки клуб „ЧУКАРИЧКИ”

60.000,00

12

ХХ-01/401.1-816/18

SNOWBOARD КЛУБ 68

60.000,00

13

ХХ-01/401.1-901/18

Сноуборд и ски клуб БИБИС

60.000,00

14

ХХ-01/401.1-900/18

ШАХОВСКИ КЛУБ „БАС”

120.000,00

15

ХХ-01/401.1-824/18

ШАХОВСКИ КЛУБ РАД

120.000,00

16

ХХ-01/401.1-799/18

Шаховски клуб „Видиковац”

120.000,00

17

ХХ-01/401.1-812/18

ШАХОВСКИ КЛУБ „НЕСТОР”

120.000,00

18

ХХ-01/401.1-895/18

ШАХОВСКА СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
„ПАРТИЗАН ЈУНИОР”

120.000,00

19

ХХ-01/401.1-811/18

ШАХОВСКИ КЛУБ „Београд”

120.000,00

20

ХХ-01/401.1-798/18

ШАХОВСКИ КЛУБ „ДЕЛФИН”

120.000,00

21

ХХ-01/401.1-797/18

ШАХ КЛУБ „ГЛИГА”

120.000,00

22

ХХ-01/401.1-796/18

ШАХОВСКИ КЛУБ ТАДИЋ

120.000,00

23

ХХ-01/401.1-795/18

Шаховски клуб Краљ

120.000,00

24

ХХ-01/401.1-794/18

Шаховски клуб „Ан пасан” Гроцка

120.000,00

25

ХХ-01/401.1-819/18

Оријентиринг клуб „ДИФ”

60.000,00

26

ХХ-01/401.1-810/18

ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ КЛУБ ПОБЕДА

60.000,00

27

ХХ-01/401.1-771/18

СПОРТСКИ КЛУБ АОК КОШУТЊАК

60.000,00

28

ХХ-01/401.1-921/18

Клуб за синхроно и уметничко пливање „Врачар”

60.000,00

404

ред. бр.

број уговора

носилац програма

износ у динарима

29

ХХ-01/401.1-920/18

Kлуб за синхронизовано пливање „25 мај”

60.000,00

30

ХХ-01/401.1-922/18

Клуб за синхроно пливање „11. Април”

60.000,00

31

ХХ-01/401.1-925/18

Клуб за синхронизовано пливање „Ташмајдан”

60.000,00

32

ХХ-01/401.1-887/18

Клуб за синхроно пливање Бањица

60.000,00

33

ХХ-01/401.1-781/18

Бриџ клуб „САВСКИ БГ”

60.000,00

34

ХХ-01/401.1-853/18

ПЛИВАЧКИ КЛУБ „ВРАЧАР”

120.000,00

35

ХХ-01/401.1-856/18

Пливачки клуб Партизан

120.000,00

36

ХХ-01/401.1-855/18

Пливачки клуб „Обилић”

120.000,00

37

ХХ-01/401.1-884/18

Пливачки клуб „Л.А. Колубара”

120.000,00

38

ХХ-01/401.1-858/18

ПЛИВАЧКИ КЛУБ „ПЛАВИ ТАЛАС”

120.000,00

39

ХХ-01/401.1-860/18

ПЛИВАЧКИ КЛУБ „11. АПРИЛ”

120.000,00

40

ХХ-01/401.1-861/18

Oдбојкашки клуб Црвена звезда

120.000,00

41

ХХ-01/401.1-863/18

Одбојкашки клуб „ИМЛЕК”

120.000,00

42

ХХ-01/401.1-842/18

Одбојкашки клуб „Рода”

120.000,00

43

ХХ-01/401.1-930/18

Џудо клуб Раковица

120.000,00

44

ХХ-01/401.1-935/18

Џудо клуб Партизан Београд

120.000,00

45

XX-01/401.1-835/18

Омладински џудо клуб Београд

120.000,00

46

ХХ-01/401.1-892/18

Џудо клуб Црвена звезда

120.000,00

47

ХХ-01/401.1-873/18

Џудо клуб „Олимп”

120.000,00

48

ХХ-01/401.1-872/18

Џудо клуб Нови Београд

120.000,00

49

ХХ-01/401.1-893/18

Џудо клуб „Вождовац”

120.000,00

50

ХХ-01/401.1-835/18

Омладински Џудо клуб „Борац”

120.000,00

51

ХХ-01/401.1-890/18

Клуб борилачких спортова „Винча”

120.000,00

52

ХХ-01/401.1-845/18

Maчевалачки клуб „Силни”

60.000,00

53

ХХ-01/401.1-846/18

Мачевалачки клуб „Синђелић”

60.000,00

54

ХХ-01/401.1-903/18

Мачевалачки клуб Црвена звезда

60.000,00

55

ХХ-01/401.1-851/18

Мачевалачки клуб Железничар

60.000,00

56

ХХ-01/401.1-852/18

Атлетски клуб Партизан 1945

120.000,00
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57

ХХ-01/401.1-854/18

Атлетски клуб Црвена звезда

120.000,00

58

ХХ-01/401.1-857/18

Атлетски клуб Нови Београд

120.000,00

59

ХХ-01/401.1-859/18

БЕОГРАДСКИ АТЛЕТСКИ КЛУБ

120.000,00

60

ХХ-01/401.1-839/18

Тркачки атлетски клуб „Церски јунаци”

120.000,00

61

ХХ-01/401.1-849/18

Клуб за скокове у воду Чукарички

60.000,00

62

ХХ-01/401.1-837/18

Клуб за скокове у воду „Врачар”

60.000,00

63

ХХ-01/401.1-880/18

Клуб за скокове у воду „Таш – Палилула”

60.000,00

64

ХХ-01/401.1-879/18

Стреличарски клуб „Кошутњак”

60.000,00

65

ХХ-01/401.1-868/18

Стреличарски клуб „ДИФ”

60.000,00

66

ХХ-01/401.1-878/18

Рукометни клуб ЈУНИОР

120.000,00

67

ХХ-01/401.1-886/18

Рукометни клуб „Београд”

120.000,00

68

ХХ-01/401.1-862/18

„Рукометни клуб „Космај”

120.000,00

69

ХХ-01/401.1-894/18

Рвачки клуб „Београд”

120.000,00

70

ХХ-01/401.1-871/18

Рвачки клуб „Жандармерија”

120.000,00

71

ХХ-01/401.1-87718

Рвачки клуб „Црвена Звезда”

120.000,00

72

ХХ-01/401.1-782/18

Плесни клуб „Beo-Dance”

60.000,00

73

ХХ-01/401.1-780/18

Спортско плесни клуб „Креатива”

60.000,00

74

ХХ-01/401.1-783/18

Плесни клуб „Аурора”

60.000,00

75

ХХ-01/401.1-784/18

Плесни клуб „Спин”

60.000,00

76

ХХ-01/401.1-785/18

Плесни клуб „Бест”

60.000,00

77

ХХ-01/401.1-939/18

Плесни клуб „Dare to Dance”

60.000,00

78

ХХ-01/401.1-932/18

Куглашки клуб „Електродистрибуција-Београд”

120.000,00

79

ХХ-01/401.1-866/18

Куглашки клуб Сингидунум

120.000,00

80

ХХ-01/401.1-867/18

Куглашки клуб Победник

120.000,00

81

ХХ-01/401.1-875/18

Женски Ватерполо клуб Црвена Звезда

120.000,00

82

ХХ-01/401.1-876/18

ВАТЕРПОЛО КЛУБ „ПАЛИЛУЛА”

120.000,00

83

ХХ-01/401.1-874/18

ВАТЕРПОЛО КЛУБ ЗА ДАМЕ „ТАШ- 2000”

120.000,00

84

ХХ-01/401.1-825/18

Клуб за скијање на води и вејкборд „СКАЛАР 2000”
406
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85

ХХ-01/401.1-896/18

Клуб за скијање на води и вејкборд Бечменски талас

60.000,00

86

ХХ-01/401.1-821/18

Џет Ски клуб „Београд”

60.000,00

87

ХХ-01/401.1-820/18

Џет Ски клуб „Гардош”

60.000,00

88

ХХ-01/401.1-847/18

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ „ПАРТИЗАН БГД”

120.000,00

89

ХХ-01/401.1-898/18

Клуб стрељачких спортова Полицајац

120.000,00

90

ХХ-01/401.1-848/18

Стрељачки клуб „Нови Београд-Ушће”

120.000,00

91

ХХ-01/401.1-850/18

Стрељачки клуб „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА”

120.000,00

92

ХХ-01/401.1-904/18

Женски кошаркашки клуб „Радивој Кораћ”

120.000,00

93

ХХ-01/401.1-841/18

Кошаркашки клуб „АРТ БАСКЕТ”

120.000,00

94

ХХ-01/401.1-891/18

Кошаркашки клуб - женски „Црвена звезда”

120.000,00

95

ХХ-01/401.1-889/18

„Кошаркашки женски клуб Партизан 1953”

120.000,00

96

ХХ-01/401.1-840/18

ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ „ИН”

120.000,00

97

ХХ-01/401.1-838/18

РИТМИЧКО ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ ОЛИМПИК

120.000,00

98

ХХ-01/401.1-944/18

ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ РАДНИЧКИ, БЕОГРАД

120.000,00

99

ХХ-01/401.1-836/18

Гимнастичко друштво „Палилула”

120.000,00

100

ХХ-01/401.1-834/18

Гимнастички клуб „Ритам”

120.000,00

101

ХХ-01/401.1-883/18

Гимнастички клуб „РИТАМ-ПИНКИ”

120.000,00

102

ХХ-01/401.1-833/18

Гимнастички клуб „Тим”

120.000,00

103

ХХ-01/401.1-832/18

ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ „БЕОГРАД”

120.000,00

104

ХХ-01/401.1-775/18

Боћарски клуб „Алтина”

60.000,00

105

ХХ-01/401.1-924/18

Плес и фитнес клуб „БАРИБАЛ”

60.000,00

106

ХХ-01/401.1-

Гимнастички и фитнес клуб „Каспер”

60.000,00

107

ХХ-01/401.1-931/18

БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС СПОРТСКИ КЛУБ
„АХИЛЕЈ”

60.000,00

108

ХХ-01/401.1-902/18

Клуб за боди билдинг и фитнес „ЕКСТРИМ ЏИМ”

60.000,00

109

ХХ-01/401.1-902/18

КЛИЗАЧКО РОЛЕРСКИ КЛУБ „ИНТРО ЛИНЕ”

60.000,00

110

ХХ-01/401.1-776/18

Клизачки клуб „Хелена Пајовић”

60.000,00

111

ХХ-01/401.1-899/18

КЛИЗАЧКО-РОЛЕРАШКО-ГИМНАСТИЧАРСКО
УДРУЖЕЊЕ БАТЕРФЛАЈ

60.000,00

112

ХХ-01/401.1-838/18

Клизачки клуб „Олимпик”

60.000,00
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113

ХХ-01/401.1-773/18

Кајак кану мотонаутички клуб Београд

120.000,00

114

ХХ-01/401.1-774/18

Клуб за спортове на води и рекреацију Марина Прогар

120.000,00

115

ХХ-01/401.1-843/18

Бадминтон клуб Београд

60.000,00

116

ХХ-01/401.1-844/18

Бадминтон клуб „Clear”

60.000,00

117

ХХ-01/401.1-803/18

Спортски клуб „Лола”

120.000,00

118

ХХ-01/401.1-793/18

Теквондо клуб Дунав Борча

120.000,00

119

ХХ-01/401.1-807/18

Теквондо клуб Империум

120.000,00

120

ХХ-01/401.1-806/18

Теквондо клуб Бањица

120.000,00

121

ХХ-01/401.1-805/18

Теквондо клуб Кобра

120.000,00

122

ХХ-01/401.1-809/18

Теквондо клуб Београд

120.000,00

123

ХХ-01/401.1-808/18

ТЕквондо клуб Омега

120.000,00

124

ХХ-01/401.1-801/18

Теквондо клуб Галеб

120.000,00

125

ХХ-01/401.1-822/18

Теквондо клуб Феникс

120.000,00

126

ХХ-01/401.1-828/18

Клуб борилачких вештина МАГ

120.000,00

127

ХХ-01/401.1-800/18

Теквондо клуб Видиковац

120.000,00

128

ХХ-01/401.1-772/18

Теквондо клуб Азија

120.000,00

129

ХХ-01/401.1-787/18

Веслачки клуб Партизан

120.000,00

130

ХХ-01/401.1-786/18

Веслачки клуб Црвена звезда

120.000,00

131

ХХ-01/401.1-829/18

Веслачки клуб Графичар

120.000,00

Укупно



13.080.000,00

„Трофеј Београда” - Спортска такмичења и манифестације у организацији гранских савеза
чланова Спортског савеза Београда

Овај програм претпоставља да се у свакој од грана спорта заступљеног у систему спорта Београда
организује и финансира само једно такмичење које би било у функцији развоја спорта у граду и које би за
све спортове имало јединствени препознатљив идентитет. Организатор такмичења Трофеј Београда у
обавези је да укључи такмичаре-спортисте млађих категорија најмање за једну узрасну категорију по
избору и то у мушкој и женској конкуренцији. Такође у свим спортовима користе се истоветна графичка
решења, односно јединствени плакати, дипломе, медаље и пехари. Спортски савези који су удружени у
Спортски савез Београда, већ тринаест година спроводе манифестацију Трофеј Београда. Ова
манифестација представља савез у најбољем издању. Такмичења су у већини случајева интернационалног
карактера и од 2007. године на препоруку Секретаријата за спорт и омладину спроводе се за најмлађе
категорије. На овај начин такмичари, тренери и судије могу напредовати када се надмећу са себи равнима у
истој категорији. За развој београдског спорта, ово се показало као најбоље решење, када се може
упоредити спортски квалитет са суседним земљама.
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Средства која се добијају за Трофеј Београда планирана су за закуп спортских објеката, организацију
такмичења, трошкове смештаја екипа, превоз такмичара, транспорт опреме, хонораре лица која учествују у
реализацији програма.
Закључцима градоначелника града Београда број 66-315/18-Г од 16.01.2018. године обезбеђена су
средства у износу од 19.777.000,00 динара за организацију годишњег програма такмичења „Трофеј
Београда“ у 2018. години.
За период од јануара до децембра 2018. године реализована су средстава у укупном износу од
19.777.000,00 динара (100%).
„Трофеј Београда 2018“
Назив организатора

Реализована средства

1.

Скијашки савез Београда

252.000,00

2.

Оријенитиринг савез Београда

154.000,00

3.

Клизачки савез Београда

154.000,00

4.

Рвачки савез Београда

810.000,00

5.

Савез за скокове у воду Београда

126.500,00

6.

Ваздухопловни савез Београда

280.000,00

7.

Боксерски савез Београда

342.000,00

8.

Џудо савез Београда

810.000,00

9.

Веслачки савез Београда

688.000,00

10.

Одбојкашки савез Београда

810.000,00

11.

Фудбалски савез Београда

810.000,00

12.

Београдски теквондо савез

342.000,00

13.

Кајакашки савез Београда

688.000,00

14.

Савез за синхроно пливање Београда

178.500,00

15.

Атлетски савез Београда

810.000,00

16.

Кик бокс савез Београда

342.000,00

17.

Савез ронилаца Београда

126.500,00

18.

Рагби савез Београда

154.000,00

19.

Спортски аут мото савез Београда

178.500,00

20.

Пливачки савез Београда

810.000,00

21.

Рагби 13 федерација Београда

154.000,00

22.

Софтбол савез Београда

150.000,00
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Назив организатора

Реализована средства

23.

Београдски савез за скијање на води и вејкборд

126.500,00

24.

Џет ски савез Београда

178.500,00

25.

Бициклистички савез Београда

736.000,00

26.

Куглашки савез Београда

280.000,00

27.

Триатлон савез Београда

90.000,00

28.

Боћарски савез Београда

126.500,00

29.

Kyokushinkai савез Београда

126.500,00

30.

Бадминтон савез Београда

157.500,00

31.

Мачевалачки савез Београда

178.500,00

32.

Београдска сквош асоцијација

33.

Кошаркашки савез Београда

810.000,00

34.

Планинарски савез Београда

320.000,00

35.

Стреличарски савез Београда

157.500,00

36.

Плесни савез Београда

178.500,00

37.

Асoцијација спортских риболоваца Београда

157.500,00

38.

Бејзбол савез Београда

154.000,00

39.

Кендо савез Београда

90.000,00

40.

Савате савез Београда

157.500,00

41.

Једриличарски савез Београда

252.000,00

42.

Београдски бриџ савез

43.

Савез хокеја на трави Београда

44.

Спортско пењачки савез Београда

45.

Коњички савез Београда

178.500,00

46.

Аикидо савез Београда

180.000,00

47.

Београдски карате савез

531.000,00

48.

Београдски мото савез

72.000,00

49.

Powerlifting асоцијација Београда

72.000,00

72.000,00

72.000,00
150.000,00
72.000,00
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Назив организатора

Реализована средства

50.

Стонотениски савез Београда

342.000,00

51.

Савез за дизање тегова Београда

252.000,00

52.

Хокејашки савез Београда

252.000,00

53.

Гимнастички савез Београда

280.000,00

54.

Шаховски савез Београда

550.000,00

55.

Стрељачки савез Београда

810.000,00

56.

Савез америчког фудбала Београда

157.500,00

57.

Тениски савез Београда

595.000,00

58.

Рукометни савез Београда

810.000,00

59.

Ватерполо савез Београда

810.000,00

60.

Савез за карлинг Београда

72.000,00

Укупно



19.777.000,00

Велика и значајна спортска такмичења и манифестације од посебног значаја за град Београд

Комисија за оцену програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у граду Београду, образована од стране Градоначелника града Београда (Решење број 0205865/18-Г од 28.08.2018. године.) размотрила је достављене пријавe програма од стране Спортског савеза
Београда за организацију великих и значајних такмичења која се одржавају у Београду у 2018. години и на
основу евалуације програма донела Одлуку о одобравању и одређивању висине средстава програма за
реализацију манифестације и такмичења од интереса за град Београд.
Секретаријат за спорт и омладину у 2018. годину у складу са календаром великих и значајних
такмичења је обезбедио средства у укупном износу од 53.952.442,00 динара, а реализација за период јануар
– децембар 2018. године износи 53.098.991,00 динара (98,42%) и извршена је за следећа такмичења:
Ред.
бр.
1.

2.

Број уговора

Назив такмичења

Број закључка

Светско првенство у хокеју
XX-01 401.1-6/18 од
на леду за јуниоре до 20
19.01.2018.
година, дивизија II, група Б
Десети Европски куп у
XX-01 401.1-7/18 од
уметничком клизању
19.01.2018.
„SKATE HELENA”

Организатор
Хокејашки савез
Београда
Клизачки клуб
„Хелена Пајовић”

66-218/18-г од
12.01.2018.
66-1745/18-г од
21.02.2018.

Реализована
средства
1.000.000,00

650.000,00

Клуб за корективно
пливање, ватерполо
и рекреацију Врачар

80.000,00

„Меморијални турнир
XX-01 401.1-9/18 од
потпуковник Горан Остојић
19.01.2018.
у саватеу”

Савате клуб „Горан
Остојић”

150.000,00

XX-01 401.1-5/18 од
Serbian open indoor meeting
19.01.2018.

Атлетски савез
Србије

3.

XX-01 401.1-8/18 од Традиционални 24-ти
19.01.2018.
Светосавски турнир

4.

5.
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4.000.000,00

Ред.
бр.

6.

7.

8.

9.

Број уговора

Назив такмичења

Број закључка

XX-01 401.1-4/18 од Међународна атлетска трка
19.01.2018.
50. „Бели Крос”
Крос лига Београда
XX-01 401.1-3/18 од
„Меморијал Фрањо
19.01.2018.
Михалић”
Међународни турнир за
XX-01 401.1-2/18 од млађе сениоре (У 23) у рвању
19.01.2018.
грчко-римским стилом
„Serbian Open” у рвању
Међународни турнир у
рвању грчко-римским
XX-01 401.1-1/18 од
стилом, слободним стилом и
19.01.2018.
рвање за жене „Љубомир
Ивановић Геџа”

Организатор

Реализована
средства

Атлетски клуб „21.
мај“

500.000,00
Враћена
средства
8.628,35

Атлетски савез
Београда

500.000,00

Рвачки клуб
„Раднички”

300.000,00

Рвачки клуб
Младеновац
„Љубомир Ивановић
– Геџа”

700.000,00
Враћена
средства
16.11.2018.
3.450,40

10.

XX-01 401.1-10/18
од 22.01.2018.

Euroleague basketball Adidas
Next Generation Tournament
Marko Ivkovic 2018

Кошаркашки клуб
„Црвена Звезда”

11.

XX-01 401.1-15/18
од 22.01.2018.

26. Меморијал Анте
Ламбаша

Пливачки клуб
„Баракуда”

400.000,00

12.

XX-01 401.1-14/18
од 22.01.2018.

Пливачки митинг „Све
пролази Звезда траје”

Пливачки клуб
„Црвена Звезда”

230.000,00

13.

XX-01 401.1-22/18
од 22.01.2018.

Међународни „8 Мартовски
Олимпик Куп 2018” у
ритмичкој гимнастици

РИТМИЧКО
ГИМНАСТИЧКИ
КЛУБ ОЛИМПИК

200.000,00

14.

XX-01 401.1-13/18
од 22.01.2018.

25. Међународни „Палилула
куп 2018” у ритмичкој
гимнастици

Гимнастичко
друштво „Палилула”

150.000,00

15.

XX-01 401.1-164/18
од 27.02.2018.

50. Међународни
осмомартовски
велемајсторски турнир
шахисткиња

Спортски савез
Београда

600.000,00

16.

XX-01 401.1-12/18
од 22.01.2018.

„Европски куп Serbian Open”

Кик бокс савез
Београда

400.000,00

17.

XX-01 401.1-11/18
од 22.01.2018.

Београд опен у
оријентирингу

Спортски клуб АОК
Коштњак

300.000,00

1.000.000,00

18.

XX-01 401.1-16/18
од 22.01.2018.

„Меморијал Маја Кос 2018.”
- Дани синхроног пливања

Савез за синхроно
пливање Београда

150.000,00
Враћено
18.06.2018.
1.875,00
динара

19.

XX-01 401.1-181/18
од 07.03.2018.

Дани Београда Tour of Kids

ЧУКАРИЧКИ
MOUNTAIN BIKE
КЛУБ

70.000,00

20.

XX-01 401.1-186/18
од 07.03.2018.

15. Ускршњи турнир

Ватерполо клуб за
даме „Таш 2000”

400.000,00

21.

XX-01 401.1-189/18
од 07.03.2018.

Међународни турнир КУП
СТАРОГ ГРАДА

Ватерполо клуб
„Стари град”

210.000,00
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Ред.
бр.

Број уговора

Назив такмичења

22.

XX-01 401.1-190/18
од 07.03.2018.

38. година Пливачког клуба
„11 Април”

Пливачки клуб „11
Април”

500.000,00

23.

XX-01 401.1-191/18
од 07.03.2018.

Метрополе југоисточне
европе – 37. Меморијал
„Чика Душко Јовановић”
(оријентиринг)

Планинарски
спортски клуб
„Победа“

150.000,00

24.

XX-01 401.1-194/18
од 07.03.2018.

12. Фиг ритам Куп

Гимнастички клуб
„Ритам”

200.000,00

25.

XX-01 401.1-193/18
од 07.03.2018.

Београдски победник у боксу

Боксерски савез
Београда

750.000,00

26.

XX-01 401.1-192/18
од 07.03.2018.

12. Међународна
бициклистичка трка „Бања
Лука – Београд” 2018

Бициклистички клуб
„Партизан”

500.000,00

27.

XX-01 401.1-309/18
од 10.04.2018.

Картинг трка „Награда
Београда - Ада Хуја 2018“

Спортски ауто мото
савез Београда

28.

XX-01 401.1-195/18
од 07.03.2018.

31. Трка уз Београђанку

29.

XX-01 401.1-196/18
од 07.03.2018.

Интернационални атлетски
митинг „Меморијал проф.
Александар Маринковић”

30.

XX-01 401.1-197/18
од 07.03.2018.

8. Трка уз Авалски торањ

31.

XX-01 401.1-188/18
од 07.03.2018.

Куп Нови Београд 2018 у
џудоу

Џудо клуб „Нови
Београд”

100.000,00

32.

XX-01 401.1-183/18
од 07.03.2018.

Међународни џудо турнир
„Срђан Јанковић”

Џудо клуб
„Трудбеник”

100.000,00

33.

XX-01 401.1-187/18
од 07.03.2018.

24. Меморијални турнир
„Владан Петровић”

Омладински џудо
клуб „Београд”

150.000,00

34.

XX-01 401.1-180/18
од 07.03.2018.

Међународни турнир
„Трофеј Земуна”

Пливачки ватерполо
клуб „Земун”

351.000,00

35.

XX-01 401.1-179/18
од 07.03.2018.;
16.03.2018.

Београдска бициклијада

36.

XX-01 401.1-178/18
од 07.03.2018.;
16.03.2018.

Фестивал традиционалних
народних вештина

37.

XX-01 401.1-177/18
од 07.03.2018.

Међународни турнир у
фудбалу „Миљан Миљанић”

Фудбалски савез
Београда

400.000,00

38.

XX-01 401.1-176/18
од 07.03.2018.

Кошутњак Challenge race
2018

Савез за рекреацију
и фитнес Београда

300.000,00

39.

XX-01 401.1-175/18
од 07.03.2018.

Балканске игре за јуниоре и
кадете

Савез за скокове у
воду Београда

400.000,00

Број закључка

66-1928/18-г-01
од 23.02.2018.
66-2853/18-г од
03.04.2018.

Организатор

Реализована
средства

1.000.000,00

150.000,00
Атлетски савез
Београда

500.000,00

150.000,00

400.000,00
Асоцијација СПОРТ
ЗА СВЕ
100.000,00
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Ред.
бр.

Број уговора

40.

XX-01 401.1-185/18
од 07.03.2018.

Балканско првенство у
поверлифтингу

POWER lifting
асоцијација Београда

350.000,00

41.

XX-01 401.1-184/18
од 07.03.2018.

Спортско сабрање свете
Србије

Спортски савез
Београда

500.000,00

42.

XX-01 401.1-292/18
од 27.03.2018.

II Светски куп у веслању

Веслачки савез
Београда

5.000.000,00

43.

XX-01 401.1-299/18
од 29.03.2018.

21. Београдска ролеријада

Удружење
„Београдска
ролеријада“

1.000.000,00

44.

XX-01 401.1-300/18
од 29.03.2018.

Европски џудо куп за
сениоре

Џудо клуб „Црвена
Звезда”

1.000.000,00

45.

XX-01 401.1-301/18
од 29.03.2018.

Међународни турнир
„Председнички куп”

Рвачки клуб „Црвена
Звезда”

100.000,00

46.

XX-01 401.1-302/18
од 29.03.2018.

Меморијал „Лука Баштинац
5”

Клуб борилачких
спортова Победник

300.000,00

47.

XX-01 401.1-303/18
од 29.03.2018.

58. Међународна
бициклистичка трка „Кроз
Србију” 2018

Бициклистички
савез Београда

600.000,00

48.

XX-01 401.1-304/18
од 29.03.2018.

Првенство Европе за сениоре

Кајакашки савез
Београда

49.

XX-01 401.1-293/18
од 27.03.2018.

Европски куп у бејзболу

Бејзбол савез
Београда

500.000,00

50.

XX-01 401.1-295/18
од 27.03.2018.

Трећи међународни џудо
турнир „Радомир Ковачевић
– Џиги”

Џудо клуб Раковица

325.000,00

51.

XX-01 401.1-294/18
од 27.03.2018.

Спортско-рекреативни
сусрети деце Републике
Српске и Београда

Завичајно спортско
удружење „ДРИНАУНА”

500.000,00

52.

XX-01 401.1-325/18
од 23.04.2018.

Награда града Београда –
Балкански и Национални
шампионат у мото спорту

Мото савез Србије

800.000,00

53.

XX-01 401.1-326/18
од 23.04.2018.

Симултанка на отвореном –
Балканска дружења у шаху

Шаховски савез
Београда

100.000,00

54.

XX-01 401.1-359/18
од 10.05.2018

6. Међународна
бициклистичка трка
„Таленти Европе” 2018

Бициклистички
савез Београда

250.000,00

55.

XX-01 401.1-349/18
од 08.05.2018

Светско сениорско првенство
66-3409/18-г од
у пливању перајима и
27.04.2018.
брзинском роњењу

Савез организација
подводних
активности
Републике Србије

Назив такмичења

Број закључка

66-2439/18-г-01
од 15.03.2018.

66-3045/18-г-01
од 12.04.2018.
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Организатор

Реализована
средства

6.000.000,00

1.800.000,00

Ред.
бр.

Број уговора

56.

XX-01 401.1-357/18
од 10.05.2018

Европски куп у џет ски-ју

57.

XX-01 401.1-347/18
од 08.05.2018

Меморијал „Младен Парун
2018”

58.

XX-01 401.1-346/18
од 08.05.2018

BELGRAD
INTERNATIONAL CWWC
WAKEBOARD STOP by
IWWF- BEOGRADSKI
SVETSKI KUP U
VEJKBORDINGU

59.

XX-01 401.1-356/18
од 08.05.2018

Међународна ауто кружна
трка - Награда Београда Ушће 2018

Спортски ауто мото
савез Београда

1.000.000,00

60.

XX-01 401.1-351/18
од 08.05.2018

ФИНА Светско јуниорско
првенство У-18 (девојке)

Ватероло савез
Србије

2.000.000,00

61.

XX-01 401.1-362/18
од 10.05.2018

Belgrade masters 2018

Спортски клуб
„Храбро срце“

300.000,00

62.

XX-01 401.1-348/18
од 08.05.2018

Отворено соколско
првенство у пењању уз
конопац

Соколски савез
Београда

500.000,00

63.

XX-01 401.1-358/18
од 10.05.2018

Дан породичне рекреације Family day

Асоцијација СПОРТ
ЗА СВЕ

100.000,00

64.

XX-01 401.1-364/18
од 10.05.2018

Спортско-хуманитарна
манифестација Спортска
бајка – III Меморијални
турнир Вука Бојовића

Карате клуб
„Nippon”

200.000,00
Враћено
22.055,00

65.

XX-01 401.1-350/18
од 08.05.2018

Триатлон дан у Београду

Триатлон савез
Београда

375.000,00

66.

XX-01 401.1-360/18
од 10.05.2018

WDSF International Beodance
Оpen 2018

Плесни клуб „BEODANCE”

400.000,00

67.

XX-01 401.1-363/18
од 10.05.2018

„17. вече борилачких
вештина 6. Меморијални
турнир Бранислав Бранко
Васиљевић”

Kyokushin kai савез
Београда

100.000,00

68.

XX-01 401.1-361/18
од 10.05.2018

Београдски скакачки митинг
у центру града

Атлетски савез
Србије

69.

XX-01 401.1-365/18
од 10.05.2018

70.

XX-01 401.1-610/18
од 14.08.2018

71.

XX-01 401.1-609/18
од 14.08.2018

Назив такмичења

Број закључка

Организатор
Џет ски савез
Београда

Реализована
средства
600.000,00
150.000,00

Београдски савез за
скијање на води и
вејкборд

35. Меморијални џудо
турнир „Милић Рашовић
Миго“
Светско шаранско првенство
у спортском риболову за
сениоре
ГП Београд, Меморијал
Милан Шотра 2018
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200.000,00

1.000.000,00
Враћена
средства
18.09.2018.

Џудо клуб
„Вождовац”

350.000,00

Савез спортских
риболоваца Србије

300.000,00

Стрељачки савез за
летеће мете Србије

300.000,00

Ред.
бр.

Број уговора

Назив такмичења

72.

XX-01 401.1-617/18 Међународни турнир
од 16.08.2018
„Трофеј Новог Београда”

73.

XX-01 401.1-608/18
од 14.08.2018

XIX Балкан опен „Звонко
Осмајлић” у џудоу за
сениоре

74.

XX-01 401.1-618/18
од 16.08.2018

75.

XX-01 401.1-612/18
од 14.08.2018

Број закључка

Организатор

Реализована
средства

Пливачки ватерполо
клуб „Земун”

300.000,00

Џудо клуб „Звонко
Осмајлић”

300.000,00

Финале Балкан Супер Лиге

Рагби 13 федерација
Београда

200.000,00

Међународни турнир
„Дорћол опен”

Рвачки клуб
„Дорћол”

66-5452/18-г од
06.08.2018.

50.000,00
150.000,00
враћена
средства у
буџет града
04.10.2018.

76.

XX-01 401.1-611/18
од 14.08.2018

13. Пријатељски сусрет

Гимнастички клуб
„Ритам”

77.

XX-01 401.1-619/18
од 16.08.2018

67. улична трка ослобoђења
града Београда

Атлетски савез
Београда

500.000,00

78.

XX-01 401.1-616/18
од 14.08.2018

Сателит трофеј ФИЕ 2018

Мачевалачки савез
Београда

100.000,00

79.

XX-01 401.1-607/18
од 14.08.2018

SYNCHRO OPEN Стари град
- Дани синхроног пливања

80.

XX-01 401.1-605/18
од 14.08.2018

Дани синхроног пливања –
19. КРИСТАЛ КУП 2018 у
синхроном пливању

81.

XX-01 401.1-606/18
од 14.08.2018

83.

XX-01 401.1-613/18
од 14.08.2018

84.

XX-01 401.1-620/18
од 16.08.2018

Међународно кадетско
првенство Београда у шаху

85.

XX-01 401.1-621/18
од 16.08.2018

86.

400.000,00

Савез за синхроно
пливање Београда

Дани синхроног пливања –
XXVI новогодишњи бал на
води
Отворено соколско
првенство у скоковима са
мале трамболине

130.000,00

70.000,00
Соколски савез
Београда

100.000,00

Шаховски савез
Београда

120.000,00

XXVIII Међународни митинг
младих пливача - Врачар
2018

Пливачки клуб
„Врачар”

250.000,00

XX-01 401.1-614/18
од 14.08.2018

43. Гран При Београда 2018 у
стрељаштву

Стрељачки савез
Београда

400.000,00

87.

XX-01 401.1-615/18
од 14.08.2018

NIPPON ТОP TEN

Карате клуб
„Nippon”

475.000,00

88.

XX-01 401.1-624/18
од 28.09.2018

Међународна брдска трка
„Награда Београда - Авала
2018”

66-6632/18-Г од
28.09.2018.

Спортски ауто мото
савез Београда

1.000.000,00

89.

XX-01 401.1-627/18
од 16.10.2018

Serbia Marathon Series

66-6721/18-Г од
03.10.2018.

Атлетски савез
Србије

5.000.000,00

66-5452/18-г од
06.08.2018.
66-7785/18-г од
08.11.2018.

УКУПНО

53.098.991,25
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Атлетски клуб „21. мај” је у буџет града вратио 8.628,35 динара из разлога зато што је за
Међународну атлетску трку 50. „Бели Крос” утрошено мање средстава од пријављеног. Савез за синхроно
пливање Београда је у буџет града вратио 1.875,00 динара из разлога зато за такмичење „Меморијал Маја
Кос 2018.” - Дани синхроног пливања није утрошио сва средства од пријављених.
Карате клуб „Nippon” је у буџет града вратио 22.055,00 динара, за Спортско-хуманитарну
манифестацију Спортска бајка – III Меморијални турнир Вука Бојовића јер је дошло до грешке приликом
плаћања, два пута је исплаћена иста ставка.
Атлетски савез Србије је у буџет града вратио 1.000.000,00 динара јер се такмичење Београдски
скакачки митинг у центру града отказује због повреде најбоље српске атлетичарке у историји Иване
Шпановић.
Рвачки клуб Младеновац „Љубомир Ивановић – Геџа” је у буџет града вратио 3.450,40 динара из
разлога зато што је за Међународни турнир у рвању грчко-римским стилом, слободним стилом и рвање за
жене „Љубомир Ивановић Геџа” утрошено мање средстава од пријављеног.
Гимнастички клуб „Ритам” је у буџет града вратио 150.000,00 динара јер се такмичење 13.
Пријатељски сусрет отказује из техничких разлога.
 Спортско-рекреативни програми- спортске организације
Закључком градоначелника града Београда број 66-1566/18-Г од 14.02.2018. године обезбеђена су
средства у износу од 4.386.500,00 динара за реализацију годишњих програма рада у области спортске
рекреације. За период од јануара до децембра 2018. године реализовано је укупно 4.386.500,00 динара
(100%).
 Посебни програми – спортске организације
Планирана средства у 2018. годуни износе 43.083.087,00 динара. Приликом предлагања посебних
програма у области спорта који ће се реализовати у 2018. години (пријаве пристигле у периоду од
29.01.2018. године до 17.05.2018. године, пријаве пристигле у периоду од 10.09.2018. године до 08.10.2018.
године), Комисија се руководила критеријумима за избор програма у области спорта датим у Упутству
Јавног позива и условима које програм мора да испуни. За период јануар – децембар 2018. године
исплаћено је укупно 42.599.000,00 динара (98,88%).
 Евролиге и купови (Програм београдских спортских клубова на европским лигама и
светским такмичењима)
Секретар Секретаријата за спорт и омладину донео је Правилник о критеријумима, условима и
начину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским
лигама, европским куповима и регионалним такмичењима („Сл. лист града Београда 8/14, 49/15.) који се
примењује од 15.02.2014. године. Секретаријат за спорт и омладину планира за 2018. годину средства у
износу од 37.166.800,00 динара за помоћ клубовима који у овој такмичарској сезони учествују и постижу
успехе и пласман у светским и европским лигама и куповима. За период јануар – децембар 2018. године
исплаћено је укупно 31.400.000,00 динара (84,48%).
За ове намене планира се помоћ најуспешнијим београдским клубовима у следећим спортовима:
кошарка, одбојка, рукомет, ватерполо, атлетика, шах, рвање, стони тенис, џудо и куглање. Трошкови
клубова који ће се делом покрити из буџета Града су: тренинг и припреме спортиста клуба у Београду,
организација утакмица у Београду, превоз и смештај екипе за одигравање утакмица у иностранству.
 Закуп термина
Секретаријат за спорт и омладину учествује у финансирању и реализацији закупа термина за
тренинге које користе београдске спортске организације. За те намене планирана су средства у 2018.
години, у износу од 152.293.870,00 динара која се преносе на рачуне спортских центара у којима спортске
организације обављају свој тренажни процес. Средства се реализују квартално. Закључком градоначелника
града Београда, број: 66-436/18-Г од 22.01.2018. године, обезбеђена су средства за закуп термина за
тренинге које користе београдске спортске организације које тренирају у спортским центрима где је
оснивач град Београд или јединица локалне самоуправе, за први квартал 2018. године, у износу од
36.256.440,00 динара. Уговори са спортским центрима су потписани у фебруару месецу 2018. године и
одобрена средства за први квартал 2018. године, су реализована у току марта месеца. Закључком заменика
градоначелника града Београда, број: 66-3493/18-Г-01 од 04.05.2018. године, обезбеђена су средства за
закуп термина за тренинге које користе београдске спортске организације које тренирају у спортским
центрима где је оснивач град Београд или јединица локалне самоуправе, за други квартал 2018. године, у
износу од 32.766.656,00 динара. Уговори са спортским центрима су потписани у мају месецу 2018. године
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и одобрена средства за други квартал 2018. године, су реализована у току маја и јуна месеца 2018. године.
Закључком градоначелника града Београда број: 66-5050/18-Г од 24.07.2018. године, обезбеђена су средства
за закуп термина за тренинге које користе београдске спортске организације које тренирају у спортским
центрима где је оснивач град Београд или јединица локалне самоуправе, за трећи квартал 2018. године, у
износу од 31.951.252,00 динара. Уговори са спортским центрима су потписани у току августа и септембра
месеца 2018. године и одобрена средства за трећи квартал 2018. године, су реализована у септембру месецу
2018. године. Закључком градоначелника града Београда број: 66-7616/18-Г од 05.11.2018. године,
обезбеђена су средства за закуп термина за тренинге које користе београдске спортске организације које
тренирају у спортским центрима где је оснивач град Београд или јединица локалне самоуправе, за четврти
квартал 2018. године, у износу од 51.319.522,00 динара. Уговори са спортским центрима су потписани у
новембру месецу 2018. године и одобрена средства за четврти квартал 2018. године, су реализована током
новембра и децембра месеца 2018. године.
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Назив спортског центра
Установа спортски центар
Вождовац
АД Културно спортски центар
Пинки - Земун
ЈП Спортско рекреативно
пословни центар „Милан Гале
Мушкатировић“
Ватерполо клуб Партизан

Први квартал
2018. године

Други квартал
2018. године

Трећи квартал
2018. године

Четрврти квартал
2018. године

4.172.640,00

4.240.390,00

4.199.800,00

5.565.880,00

2.721.450,00

1.852.500,00

1.793.100,00

4.560.750,00

1.990.000,00

1.990.000,00

2.810.000,00

3.000.000,00

995.000,00

0,00

0,00

0,00

ЈП Спортски центар „Нови
Београд“
Установа за физичку културу
спортско рекреативни центар
Ташмајдан
Спортско рекреативно
образовни центар Врачар

4.335.900,00

4.239.180,00

4.724.400,00

6.312.600,00

10.877.500,00

9.463.900,00

8.771.900,00

15.236.500,00

920.000,00

920.000,00

928.000,00

1.280.000,00

Спортско друштво Раднички

845.700,00

845.700,00

824.700,00

1.143.000,00

1.031.620,00

349.708,00

349.708,00

1.228.912,00

379.400,00

379.400,00

360.900,00

683.500,00

465.000,00

465.000,00

459.000,00

705.000,00

11.520,00

11.520,00

11.520,00

11.520,00

276.500,00

381.500,00

381.500,00

448.000,00

2.861.040,00

3.325.920,00

3.307.200,00

3.550.560,00

35.200,00

35.200,00

35.200,00

969.000,00

2.467.900,00

2.396.668,00

1.116.554,00

3.563.500,00

482.600,00

482.600,00

479.100,00

629.000,00

1.063.470,00

1.063.470,00

1.074.670,00

1.573.800,00

Градски центар за физичку
културу
ЈП Спортски центар „Олимп –
Звездара“
Установа за вршење јавне
службе у области физичке
културе Спортски центар
„Љубомир Ивановић Геџа“
ЈП за уређење, коришћење и
одржавање Ада Циганлија
Јавно предузеће за управљање
пословним простором
пословни центар – Раковица
Београд
Установа „Вождовачки центар
Шумице“
Арена Београд д.о.о.
Завод за спорт и медицину
спорта Републике Србије
Факултет спорта и физичког
васпитања
ЈП Спортско културни центар
„Обреновац”
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Назив спортског центра

Први квартал
2018. године

19.

Градска општина Палилула

324.000,00

20.

Туристичко – спортска
организација Чукарица

Р. бр.

Укупно:

Други квартал
2018. године

Трећи квартал
2018. године

Четрврти квартал
2018. године

324.000,00

324.000,00

620.000,00

/////

/////

/////

237.500,00

36.256.440,00

32.766.656,00

31.951.252,00

51.319.522,00

Укупно за 2018. годину



152.293.870,00

Буџетска резерва

Из текуће буџетске резерве у периоду јануар – децембар 2018. године, Секретаријату за спорт и
омладину пренета су средства у укупном износу од 160.000.000,00 динара, за програме спорта, а остатак
средстава која су опредељена из текуће буџетске резерве односи се на спортске центре и привредна
друштва. Средства су реализована у целости, и то за:
Р. Б.

Бр. решења/закључка

1.

Решење бр. 4-1249/18Г од 05.02.2018.
године; Закључак бр.
66-1568/18-Г од
14.02.2018. године

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Бр. уговора

Носилац програма
(клуб, савез)

XX-01-401.1Кошаркашки савез
138/2018 од
Србије
22.02.2018. године

Решење бр. 4-535/18-Г
од 24.01.2018. године; ХХ-01-401.1Боксерски клуб
Закључак бр. 66150/2018 од
„Балкан Боксинг”
1906/18-Г-01 од
26.02.2018. године
22.02.2018. године
Решење бр. 4-2438/18Г-01 од 15.03.2018.
године; Закључак бр.
66-2607/18-Г-01 од
23.03.2018. године
Решење бр. 4-3060/18Г-01 од 13.04.2018.
године; Закључак бр.
66-3090/18-Г-01 од
13.04.2018. године
Решење бр. 4-4841/18Г од 13.07.2018.
године; Закључак бр.
66-4857/18-Г од
13.07.2018. године
Решење бр. 4-6634/18Г од 28.09.2018.
године; Закључак бр.
66-6645/18-Г од
01.10.2018. године
Решење бр. 4-6633/18Г од 28.09.2018.
године; Закључак бр.
66-6646/18-Г од
01.10.2018. године

ХХ-01-401.1Стонотениски савез
291/2018 од
Србије
26.03.2018. године

Намена
Помоћ за организацију
манифестације НБА
Камп „Кошарка без
граница”
Помоћ за реализацију
два боксерска турнира
„Меморијал Бранко
Пешић” и финални меч
„Купа Србије” као и за
набавку боксерског
ринга за наведене
турнире
Помоћ за организацију
међународног
такмичења Србија
јуниор и кадет Опен
2018

Износ одобрених
средстава

4.500.000,00

6.000.000,00

500.000,00

ХХ-01-401.1Кошаркашки клуб
310/2018 од
„Црвена Звезда“
16.04.2018. године

Помоћ за потребе
окончања такмичарске
сезоне 2017/2018. године

12.000.000,00

ХХ-01-401.1Спортско друштво
582/2018 од
„Раднички“
17.07.2018. године

Помоћ за финансирање
обавеза насталих
активностима из
делатности спортског
друштва

12.000.000,00

ХХ-01-401.1Кошаркашки клуб
625/2018 од
„Црвена Звезда“
01.10.2018. године

Помоћ за потребе
започињања нове
такмичарске сезоне
2018/2019

30.000.000,00

ХХ-01-401.1Кошаркашки клуб
626/2018 од
„Партизан“
01.10.2018. године

Помоћ за потребе
започињања нове
такмичарске сезоне
2018/2019

30.000.000,00
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Р. Б.

8.

9.

10.

11.

12.

Бр. решења/закључка
Решење бр. 4-7314/18Г од 23.10.2018.
године; Закључак бр.
66-7360/18-Г од
23.10.2018. године
Решење бр. 4-7313/18Г од 23.10.2018.
године; Закључак бр.
66-7361/18-Г од
23.10.2018. године
Решење бр. 4-9115/18Г од 31.12.2018.
године; Закључак бр.
66-9120/18-Г од
31.12.2018. године
Решење бр. 4-2355/18Г од 13.03.2018.
године; Закључак бр.
66-2478/18-Г од
16.03.2018. године
Решење бр. 4-5485/18Г од 08.08.2018.
године;

13.

Решење бр. 4-2013/18Г од 26.02.2018.
године;

14.

Решење бр. 4-5334/18Г од 01.08.2018.
године;

Бр. уговора

Носилац програма
(клуб, савез)

Намена

ХХ-01-401.1Кошаркашки клуб
636/2018 од
„Црвена Звезда“
24.10.2018. године

Помоћ за потребе
наставка такмичарске
сезоне 2018/2019

30.000.000,00

ХХ-01-401.1Кошаркашки клуб
637/2018 од
„Партизан“
24.10.2018. године

Помоћ за потребе
наставка такмичарске
сезоне 2018/2019
Еуролига - ЕуроКуп

30.000.000,00

ХХ-01-401.1Тениски клуб
946/2018 од
„Тениска академија
31.12.2018. године Богдан Обрадовић”

Помоћ за реализацију
програма „Припреме за
спортски развој младих
талентованих тенисера
за такмичарску
2018/2019. Годину”

5.000.000,00

ХХ-01-401.1„Арена Београд“
288/2018 од
д.о.о.
21.03.2018. године

Помоћ у организацији
турнира „Финал 4“
Евролиге

27.350.000,00

ХХ-01-401.1603/2018 од
10.08.2018. године
Решење бр. 42013/18-Г од
26.02.2018.
године;
Решење бр. 45334/18-Г од
01.08.2018.
године;

За финансирање
„Фајнал фор Београд
делатности ПД „Фајнал
2018“ д.о.о.
фор Београд 2018“ д.о.о.
Принудна наплата
Измирење трошкова по
Раденко Стефановић судској пресуди 24П
и судски извпшитељ. 8648/2010 од 16.06.2016.
Милица Митровић
године
СРЦ „Пионирски
град“

Финансирање
делатности
УКУПНО:



Износ одобрених
средстава

57.284.700,00

3.147.566,00

6.910.319,00

254.692.585,00

Спортски савез Београда- годишњи програм

У складу са Законом о спорту, Спортски савез Београда доставља годишњи програм својих
активности у оквиру којих планира организацију спортских манифестација и догађаја који су од значајна за
град Београд. Закључком градоначелника града Београда број 66-1096/18-Г од 31.01.2018. године и
Закључком градоначелника града Београда број 66-6111/18-Г од 04.09.2018. године обезбеђена су средства
у износу од 34.000.000,00 динара за суфинансирање годишњег програма Спортског савеза Београда у
области спорта у 2018. години. За период од јануара до децембар 2018. године реализована су средстава у
укупном износу од 34.000.000,00 динара (100%);
 Програми рада са младим спортистима-стипендије перспективним спортистима
Средства на овој позицији у износу од 4.548.000,00 динара годишње намењена су за исплате
стипендија талентованим спортистима. Закључком заменика градоначелника града Београда бр.66-3714/18Г-01 од 21.05.2018. године обезбеђена су средства у укупном износу од 4.548.000,00 динара. За период од
јануара до децембра 2018. године реализована су средстава у укупном износу од 4.184.000,00 динара
(92,00%).
 Програми школског спорта - ССАБ
Спортски савез Београда је протоколом о сарадњи потписаним са Савезом за школски спорт и
организацију такмичења од септембра 2015. године ангажован на пружању логистичке подршке,
обезбеђењу техничке подршке, помоћи и планирању лекарских прегледа за све учеснике такмичења, изради
анализа резултата и извештаја са школских такмичења. Секретаријат за спорт и омладину града Београда, у
потпуности финансира спровођење такмичења и обезбеђује у договору са гранским савезима, суђење на
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градском нивоу такмичења за све спортове што је допринело високом нивоу организације. Школска
спортска такмичења се реализују у оквиру Система школских спортских такмичења Града Београда, која се
одржавају од школског преко општинског до градског нивоа. Програмске активности у 10 спортских грана
у зависности од узраста ученика, реализују се у сарадњи са општинским органима и гранским спортским
савезима. Укупно планирана средства у 2018. години на овој економској класификацији износе
29.000.000,00 динара. Закључком градоначелника број 66-1434/18-Г од 09.02.2018. године и Закључком
градоначелника број 66-8511/18-Г од 10.12.2018. године обезбеђена су средства у износу од 29.000.000,00
динара. За период од јануара до децембра 2018. године реализована су средстава у укупном износу од
29.000.000,00 динара (100%).
 Летњи распуст
4Средства са ове позиције намењена су за финансирање бесплатних спортско-рекреативних програма
који се реализују за време летњег распуста, а на основу Јавног позива Секретаријата за спорт и омладину.
Сваке године Секретаријат за спорт и омладину издваја и средства спортским центрима у Београду
који имају отворене базене, како би се омогућило бесплатно коришћење базена један дан у недељи
београдским основцима и средњошколцима. За време летњег распуста финансирају се и програми кампови које реализују спортске организације. Планирана средства у 2018. години износе 24.720.000,00
динара. За период јануар – децембар закључком заменика градоначелника бр. 66-3659/18-Г-01 од
18.05.2018. године и закључком градоначелника града Београда бр. 66-8182/18-Г од 28.11.2018. године,
обезбеђена су средства у укупном износу од 19.955.681,00 динара за Целину А, и износ од 3.800.000,00
динара за Целину Б, и то према табели:
Р. бр.

Исплаћена средства
Целина А1, А2, А3

Организатор

1.

Градски центар за физичку културу

2.

Јавно предузеће спортски центар „Олимп – Звездара”

2.400.000,00

3.

Спортско рекреативно образовни центар „Врачар”

1.000.000,00

4.

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

5.
6.

Исплаћена средства
Целина Б

750.000,00

Установа за физичку културу спортско рекреативни центар
„Ташмајдан”
Акционарско друштво културно спортски центар „Пинки
Земун”

185.000,00

550.000,00

900.000,00

550.000,00

1.400.000,00

7.

Јавно предузеће спортски центар „Нови Београд”

8.

Установа за вршење јавне службе у области физичке културе
спортски центар „Љубомир Ивановић Геџа“

9.

Пливачки клуб „НУН“

150.000,00

10.

Пливачки клуб „Ребро”

350.000,00

11.

Пливачки клуб „Црвена Звезда”

250.000,00

12.

Пливачки клуб „Таурунум”

250.000,00

13.

Пливачки клуб „Врачар”

250.000,00

14.

Пливачки клуб „Три делфина”

163.333,00

15.

Пливачки клуб „Термоелектрана Колубара”, Велики Црљени

150.000,00

16.

Пливачки клуб „Баракуда“

300.000,00

17.

Пливачки клуб „11. Април”

500.000,00
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550.000,00

600.000,00

550.000,00

1.600.000,00

550.000,00

Р. бр.

Исплаћена средства
Целина А1, А2, А3

Организатор

18.

Пливачки клуб „Јуниор Спорт”

300.000,00

19.

Пливачки ватерполо клуб „Нови Београд”

200.000,00

20.

Пливачки ватерполо клуб „Земун”

250.000,00

21.

Ватерполо клуб за даме „ТАШ 2000“

200.000,00

22.

Женски ватерполо клуб „Црвена Звезда“

200.000,00

23.

Ватерполо клуб „Стари град“

200.000,00

24.

Спортско удружење „Тонус спорт“

250.000,00

25.
26.

Установа за физичку културу спортско - рекреативни центар
„Пионирски град”
Јавно предузеће за обављање послова из области спорта и
рекреације, Сурчин

Исплаћена средства
Целина Б

1.300.000,00
500.000,00

27.

Установа спортски центар Вождовац

622.222,00

28.

Установа Вождовачки центар Шумице

500.000,00

29.

ЈП за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”

900.000,00

30.

Јавно предузеће спортско културни центар „Обреновац”

400.000,00

31.

ЈП Хиподром Београд

650.350,00

32.

Коњичко удружење „Потковица”

33.

Спортски савез особа са инвалидитетом Београд

514.776,00

34.

Спортско удружење „LIX”

400.000,00

35.

Пливачки клуб за особе са инвалидитетом „СвимБо”

370.000,00

36.

Спортско - рекреативно - пословни центар Милан Гале
Мушкатировић

0,00

550.000,00

1.000.000,00

500.000,00

УКУПНО

19.955.681,00

Укупно за 2018. Годину

23.755.681,00

3.800.000,00

Са Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије закључен је Анекс 1 основног уговора бр.
XX 01 401.1-528/18 од 30.11.2018. године, јер је достављеним извештајем о реализацији програма („Летња
школа пливања ЗСМСРС 2018”) од 19.09.2018. године утврђено да је Завод за спорт и медицину спорта
Републике Србије уместо 100 сати програма реализовао 74 сати програма.
Са Пливачким клубом „Три делфина” закључен је Анекс 1 основног уговора бр. XX 01 401.1-429/18
од 30.11.2018. године, јер је достављеним извештајем о реализацији програма („Бесплатна школа пливања
три делфина”) од 13.09.2018. године утврђено је да је Пливачки клуб „Три делфина” уместо 60 сати
програма реализовао 49 сати програма.
Са Установом спортски центар Вождовац закључен је Анекс 1 основног уговора бр. XX 01 401.1544/18 од 30.11.2018. године, јер је достављеним извештајем о реализацији програма „Летњи камп (школа
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стоног тениса, теквондоа, пливања)“ од 17.10.2018. године утврђено је да је Установа Спортски центар
Вождовац уместо 275 сати програма реализовала 220 сати програма.
Са Спортским савезом особа са инвалидитетом Београд закључен је Анекс 1 основног уговора бр. XX
01 401.1-539/18 од 30.11.2018. године јер је достављеним извештајем о реализацији програма (Спортски
камп за особе са инвалидитетом) и програма (Спортско рекреативни програм пливања за особе са
инвалидитетом) од 17.09.2018. године утврђено да је уместо 195 сати програма за Спортски камп за особе
са инвалидитетом реализовано 130 и уместо 97 сати програма за Спортско рекреативни програм пливања за
особе са инвалидитетом реализовано 78 сати програма.
Са ЈП Хиподром Београд закључен је Анекс 1 основног уговора бр. XX 01 401.1-538/18 од 04.12.2018.
године јер је достављеним извештајем о реализацији програма („Распуст на Хиподрому“) од 26.09.2018.
године утврђено да је уместо укупних 700.000,00 динара, оправдао 650.349,98 динара и да није у
могућности да оправда више.
Установа Спортски центар Вождовац је дана 10.10.2018. године, обавестила Секретаријат за спорт и
омладину да није била у могућности да реализује програм бесплатни дани пливања на отвореним базенима
у Београду (бесплатна среда), због немогућности приступа базену на Бањици. Износ од 275.000,00 динара
који је био предвиђен за реализацију наведеног програма је враћен у буџет града Београда због
немогућности реализације истог.
 Зимски распуст 2017/2018.
По конкурсу који је спроведен у 2017-ој години, Комисија у области спорта је донела одлуку о
финансирању програма који се реализују за време зимског распуста школске 2017/2018 године, а спровели
су га београдски спортски центри и спортске организације - пливачки клубови. Програми су били
бесплатни за ученике основних и средњих школа.
Планирана средстава за 2018 годину износе 13.945.000,00 динара, а реализација за период извештавања износи 5.113.092,00 динара (36,67%).
Ред. бр.

Носилац пројекта

Реализована средства у
2018 години

1.

Акционарско друштво културно-спортски центар „Пинки – Земун”

283.333,00

2.

Градски центар за физичку културу

333.333,00

3.

Установа за физичку културу, спортско рекреативни центар „Ташмајдан”

316.000,00

4.

Спортско рекреативно образовни цeнтар „Врачар”

268.480,00

5.

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

246.667,00

6.

Јавно предузеће спортски центар „Нови Београд”

7.

Јавно предузеће спортски центар „Олимп-Звездара”

666.667,00

8.

ЈП за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”

266.667,00

9.

Јавно предузеће спортско културни центар, Обреновац

242.700,00

10.

Спортско рекреативни центар „Пионирски град”

395.250,00

11.

Јавно предузеће за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин

233.333,00

12.

Установа спортски центар Вождовац

126.000,00

13.

Установа за вршење јавне службе у области физичке културе спортски центар
„Љубомир Ивановић Геџа”

202.017,00

14.

Установа „Вождовачки центар Шумице”

254.333,00

15.

Спортски савез особа са инвалидитетом Београд

16.

Пливачки клуб „Таурунум”

133.333,00

17.

Пливачки клуб „Ребро”

116.667,00

18.

Пливачки клуб „Термоелектрана Колубара” Велики Црљени
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60.847,00

41.800,00

33.333,00

Ред. бр.

Носилац пројекта

Реализована средства у
2018 години

19.

Пливачки клуб „Црвена Звезда”

83.333,00

20.

Пливачки клуб Београдски пливачки клуб

33.333,00

21.

Пливачки клуб „11. Април“

183.333,00

22.

Пливачки клуб „Врачар”

100.000,00

23.

Пливачки клуб „Баракуда”

100.000,00

24.

Клуб за водене спортове Морнар

53.333,00

25.

Пливачки ватерполо клуб „Земун”

50.000,00

26.

Пливачки ватерполо клуб „Нови Београд”

100.000,00

27.

Ватерполо клуб „Стари град”

116.667,00

28.

Женски ватерполо клуб „Црвена Звезда”

72.333,00

Укупно

5.113.092,00

Зимски распуст школске 2017/2018 реализован је веома успешно са учешћем преко 18500 деце у
понуђеним спортско рекреативним програмима. Кроз школу пливања-обуку непливача које је реализовало
10 пливачких клубова евидентирано је око 1000 ученика.
 Зимски распуст 2018/2019
По конкурсу који је спроведен у 2018-ој години, Комисија у области спорта је донела одлуку о
финансирању програма који се реализују за време зимског распуста школске 2018/2019 године, а спровели
су га београдски спортски центри и спортске организације - пливачки клубови. Програми су били
бесплатни за ученике основних и средњих школа.
Планирана средства у износу од 12.356.800,00 динара, обезбеђена су закључком градоначелника
града Београда, број: 66-7943/18-Г од 19.11.2018. године, и реализована су у децембру месецу 2018. године,
и то према табели:
Ред.
број
1.

Исплаћена средства за распуст
школске 2018/2019. г
950.000,00

Носилац пројекта
АД Културно спортски центар „Пинки – Земун”

2.

Градски центар за физичку културу

3.

Спортско рекреативно образовни центар Врачар

926.370,00

4.

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

745.000,00

5.

ЈП Спортски центар „Нови Београд”

188.280,00

6.

Пливачки клуб „Таурунум”

400.000,00

7.

Пливачки ватеполо клуб Нови Београд

400.000,00

8.

ЈП Спортски центар „Олимп – Звездара”

9.

ЈП „Ада Циганлија”

10.
11.
12.
13.
14.

1.250.000,00

2.700.000,00
750.000,00

Установа за физичку културу СРЦ „Пионирски град”
Јавно предузеће за обављање послова из области спорта и рекреације
Сурчин
Установа спортски центар Вождовац
Установа за вршење јавне службе у области физичке културе Спортски
центар „Љубомир Ивановић Геџа”
Установа Вождовачки центар Шумице

Укупно:

1.577.000,00
700.000,00
225.000,00
800.000,00
745.150,00
12.356.800,00
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Спортском савезу особа са инвалидитетом Београд су на основу закљученог уговора ХХ-01 бр. 401.1340/17 од 07.06.2017. године пренета средства у укупном износу од 150.000,00 динара за реализацију
спортске манифестације „Европски куп у парабициклизму“. Спортски савез особа са инвалидитетом
Београд је у буџет града Београда вратио средства у укупном износу од 42.660,00 динара из разлога јер су
остала неутрошена, тако да је укупно 107.340,00 динара утрошено за реализацију спортске манифестације
„Европски куп у парабициклизму“;
Омладински програми
У периоду 01.01-31.12.2018. године у области рада са младима суфинансирани су пројекти који су
реализовани за време зимских распуста школске 2017/2018. године и школске 2018/2019 године, годишњи
пројекти који се одвијају током 2018. године (односно у периоду 15.03-31.12.2018. године), и пројекти који
се реализују за време летњег распуста школске 2017/2018. године. Одабир пројеката који је суфинансиран
из буџета града Београда вршио се путем Јавног позива/конкурса у складу са Одлуком о финансирању и
суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у граду
Београду. (50.050.000,00 динара, реализовано 49.990.000,00 динара - проценат реализације 99,88%)
 Зимски распуст
Програми за време зимског распуста намењени су били ученицима београдских основних и средњих
школа узраста од 15-19 година. Ученицима је омогућено да бесплатно учествују у, између осталог, и
следећим креативним програмима: природне науке, основе предузетништва, информационе технологије,
сликање уљем на платну, стари занати, керамика, школа стрипа, фреско сликарство, пачворк, школа за
младе даме- да науче како бити девојка од стила. Програми су се реализовали тако да су испоштовани
психолошко педагошки нормативи. (10.235.000,00 динара, реализовано 10.175.000,00 динара - проценат
реализације 99,41%).
 Летњи распуст
Програми за време летњег распуста намењени су ученицима београдских основних и средњих школа
узраста од 15-19 година. Ученицима је омогућено да бесплатно учествују у следећим креативним
програмима: екологија, декупаж, сликање пастел и акварел методом, стари занати, керамика, музика,
новинарство, школа стрипа. Програми су се реализовали тако да су испоштовани психолошко педагошки
нормативи. (5.765.000,00 динара, реализовано 5.765.000,00 динара - проценат реализације 100,00%).
Пројекти који се реализују током 2018. године (период 15.03-31.12)
Средства са ове позиције су, на основу Јавног позива за достављање годишњих програма,
распоређивана установама и непрофитним институцијама које реализују програмске садржаје за које су
заинтересовани млади.
У Јавном позиву за достављање годишњих програма били су наведени приоритети и критеријуми
који служе за оцену код утврђивања предлога за суфинансирање у календарској години, а који су
усмеравајући за подносиоце програма. Критеријуми су укључивали: циљну групу којој су намењени
планирани програми, мултидисциплинарне програме који подржавају традиционалне активности и
доприносе њиховом оживљавању, програме који доприносе интеграцији младих из маргинализованих
група у реалне друштвене токове; програме који омогућавају стицање знања и вештина потребних за
креативне хобије и квалитетно и осмишљено слободно време, као и програми који иду у сусрет потребама и
жељама младих. (34.050.000,00 динара, реализовано 34.050.000,00 динара - проценат реализације
100,00%).
С поштовањем,

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за спорт и омладину
Драгана Белојевић
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ПЛАН РАДА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
ЗА 2019. ГОДИНУ
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НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Секретаријату за спорт и омладину у 2019. години опредељена су средства у укупном износу од
1.120.287.224,00 динара од чега за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
698.047.224,00 динара. Значајно је напоменути да се у складу са Законом о спорту и другим подзаконским
актима из буџета Града суфинансирају годишњи и посебни програми у области спорта. Најзначајнији
партнер у реализацији спортских програма је територијални спортски савез - Спортски савез Београда.
Спортски савез Београда
Спортски савез Београда је асоцијација гранских спортских савеза, општинских спортских савеза,
спортских друштава и удружења. Спортски савез Београда као институција од важности за спорт има
значајну улогу у усаглашавању програма, изради заједничког плана развоја спорта у Београду и плана
организације врхунских спортских манифестација. На основу успостављених критеријума стручних
комисија, утврђују се корисници средстава чији се програми суфинансирају из буџета Града; за
категоризацију спортова, за категоризацију клубова који остварују изузетне резултате; за манифестације од
значаја за Град и велике међународне спортске манифестације; за манифестацију „Трофеј Београда”; за
награде и признања.
Спортски савез Београда је укључен у реализацију школског спорта како на општинском тако и на
градском нивоу организације школских спортских такмичења. Такође учествује у стратегији развоја
материјалне базе и повећање техничке и просторне опремљености спортских површина и објеката уз
непосредну сарадњу са Урбанистичким заводом Београда и Дирекцијом за земљиште, као и за праћење и
тумачење прописа из области спорта и давање стручне помоћи спортским савезима и клубовима.
Спортки савез Београда је одпочео у 2018. године са реализацијом два пројекта за предшколски и
млађешколски узраст „Мини мини спорт” и „Мали шампиони”, који ће се наставити и у 2019. години.
Спортском савезу Београда планирају се средства у укупном износу од 27.000.000,00 динара
Од најзначајнијих програмских активности- пројеката у 2019. години издвајамо следеће:
Подршка програма градских спортских савеза за повећање обухвата и квалитета рада са младим
спортским талентима
За суфинансирање програмских активности београдских спортских савеза за повећање квалитета рада
са младим спортистима обухваћено 60 градских гранских спортских савеза (60 спортова) удружених у
Спортски савез Београда, са преко 1300 клубова, 40000 регистрованих спортиста млађих категорија.
Поменути спортски савези од атлетике до шаха носиоци су програма спортова на нивоу Града. Исти по
усвојеним критеријумима и плановима распоређују средства својим члановима –клубовима. Обавезујуће је
уговором да одрже Првенство Београда.
Овим програмом обухваћене су и особе са инвалидитетом које су организоване у Спортски савез
особа са инвалидитетом Београда који окупља све категорије особа са инвалидитетом. Савез који има 1000
чланова, организује градска првенства и учествује на републичким првенствима као и на масовним
акцијама. Такође финансијски су подржане и програмске активности СД глувих „Олимпија”. У 2015.
години средства су била обезбеђена у износу од 106 милиона динара, да би у 2017. години првој
категорији спорта (16 спортова: атлетика, одбојка, рукомет, кошарка, стони тенис, џудо...)
обезбедили додатних 28.800.000,00 милиона динара за финансијску подршкуу стручном раду - за три
спортске стручњака који раде са млађим категоријама спортиста. У 2019. години за 35 олипијских
спортова обезбеђена су додатна средства за запошљавање још једног спортског стручњака у износу
од 21.000.000,00 динара.
За реализацију горе наведеног у 2018. години обезбеђена су средства у укупном износу од
186.450.000,00 динара (од чега је 8.000.000,00 динара за спортисте са инвалидитетом).
Подршка школском спорту у Београду
Основна улога програма школског спорта је да омогући сваком ученику основних и средњих школа
да се активно бави спортом. У програму школског спорта укључено је преко 150 основних школа и
преко 70 средњих школа са више од 120.000 ученика из свих 17 београдских општина.
Спортски савез Београда и Београдска асоцијација за школски спорт задужени су за спровођење
програма школског спорта и у договору са гранским спортским савезима обезбеђују се суђења на
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утакмицама градског нивоа такмичења. Организација школских такмичња града Београда на свим нивоима
обухвата школска такмичења у једанаест спортова: кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал, атлетика,
пливање, спортска гимнастика, стони тенис, стрељаштво, џудо и ватерполо. По принципу отворених
првенстава града организоваће се школска такмичења у 6 спортова и то у пливању, спортској гимнастици,
стоном тенису, стрељаштву, џудоу, ватерполу а преосталих 5 спортова кошарка, одбојка, рукомет, мали
фудбал, атлетика организоваће се кроз три нивоа такмичења – школски, општински, градски. За ученике од
I – III разреда основних школа, организује се програм „Мале олимпијске игре” који се реализује кроз 3
полигона на општинском и градском нивоу.
Укупан планирани износ за програм школског спорта у организацији Спортског савеза Београда у
2019. години је 40.000.000,00 динара.
Обезбеђивање термина спортским клубовима
Да би побољшао услове рада спортским организацијама, Секретаријат за спорт и омладину учествује
у финансирању термина за тренинге клубовима који свој тренажни процес обављају у спортским центрима.
У ту сврху донет је План о рационалној расподели термина за тренинге, којим су успостављени јасни
критеријуми за обезбеђивање термина за тренинг спортских клубова који користе спортске центре.
Секретаријат ће у 2019. години обезбедити термине за преко 170 спортских клубова у 24 спорта,
као и термине за тренинг и рекреацију Спортског савеза за спорт особа са инвалидитетом и за Спортско
друштво глувих „Олимпија“. Тренажни процес клубова одвија се у 20 спортских центара у граду
Београду. Овим пројектом Секретаријат за спорт и омладину обезбеђује сваке године преко 23.000 термина
за тренинг клубова у спортским центрима.
За реализацију горе наведеног, средства у 2019. години износе 175.000.000,00 динара.
Суфинансирање годишњих програма београдских спортских друштава
Секретаријат за спорт и омладину учествује у суфинансирању годишњих програма београдских
спортских друштава чланица Спортског савеза Београда.
За наведене намене Секретаријат за спорт и омладину је планирао за 2019. годину, финансијска
средства у износу од 21.400.000,00 динара.
Секретаријат за спорт и омладину учествује у суфинансирању годишњих програма за 13 спортских
друштава, која су категорисана у складу са Правилником о критеријумима за категоризацију спортских
друштава са седиштем на територији града Београда.
Годишње програме за 2019. годину, доставила су следећа спортска друштва:
1. Спортско друштво „Партизан“;
2. Спортско друштво „Црвена Звезда“;
3. Спортско друштво „Чукарички“;
4. Омладинско спортско друштво Београд;
5. Спортско друштво „Раднички“;
6. Спортско друштво „Обилић“;
7. Спортско друштво „Земун“;
8. Спортско друштво „Студентски град“;
9. Спортско друштво „Железничар“;
10. Спортско друштво борилачких спортова „Звонко Осмајлић“;
11. Спортско друштво Дорћол;
12. Спортско рекреативно друштво слепих Београда „Напредак“ и
13. Спортско друштво глувих „Олимпија“.
Обезбеђивањем средстава за суфинансирање програмских активности београдских спортских
друштава чланова Спортског савеза Београда, планирају се позитивни ефекти омогућавања учествовања и
остваривања што бољих резултата спортиста на спортским такмичењима. Обезбеђена средства распоређују
се на основу достављених података о активности друштава на основу којих се врши категоризација
спортских друштава. Наведени подаци односе се на следеће: број активних спортских клубова, број
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регистрованих такмичара, постигнути врхунски спортски резултати, број запослених спортских стручњака
и објекте којим располажу спортска друштва, а који се користе за тренинг и припрему спортиста.
Активности које спроводе спортска друштва која имају своје објекте су омогућавање услова за рад са
млађим категоријама кроз обезбеђивање термина за тренинге, за клубове чланице спортских друштава.
Учешће у програмима спортских организација које остварују изузетне спортске резултате
У 2017. урађен је нови правилник и обезбеђена су средства за клубове чији су спортисти били
учесници на Олимпијским играма 2016. године као и за клубове који су у свом саставу имали освајаче
Олимпијских медаља у 2016. години. Такође се на исти начин награђују и клубови који имају учеснике и
освајаче медаља на Параолимпијским играма у Риу 2016. У 2017. години то је било награђено 22 клуба, а у
2018. години 43 клуба. У 2019. години бодују се и врхунски резултати и са светских и европских
првенстава те очекујемо да ће се број клубова који имају основа да добију средства повећати за шта је
Секретаријат обезбедио за 40 милиона динара за олимпијске спортове и 4 милиона динара за
параолимпијске спортове.
Спортска такмичења и манифестације у организацији гранских савеза чланова Спортског савеза
Београда – „Трофеј Београда“
У 2019. години у организацији београдских гранских спортских савеза реализоваће се 65 спортских
такмичења „Трофеј Београда” са циљем афирмативног развоја одређеног спорта и представљања града
Београда, која су већином међународног нивоа и то у следећим спортовима: Аикидо, Атлетика, Ауто-мото,
Аshikara Kaikan, Амерички фудбал, Бадминтон, Бејзбол, Бициклизам, Боћање, Бриџ, Боди Билдинг, Бокс,
Дизање тегова, Џудо, Фудбал, Гимнастика, Хокеј на леду, Хокеј на трави, Једриличарство, Џет ски, Кајак,
Карате, Кик бокс, Клизање, Коњички спорт, Кошарка, Куглање, Kyokushinkai, Мачевање, Одбојка,
Оријентиринг, Планинарство, Пливање, Рагби, Рагби13, Рукомет, Рвање, Роњење, Синхроно пливање,
Скокови у воду, Скијање на води, Софтбол, Спортски плес, Спортски риболов, Стони тенис, Стрељаштво,
Савате, Стреличарство, Шах, Теквондо, Тенис, Триатлон, Ватерполо, Веслање, Ваздухопловство, Скијање,
Сквош, Спортско пењање и Картинг. За реализацију горе наведеног обезбеђена су средства у укупном
износу од 22.000.000,00 динара.
Такмичење „Трофеј Београда” организује за спортисте-особе са инвалидитетом и то Савез за спорт
и рекреацију инвалида Београда у седећој одбојци, у малом фудбалу Спортско друштво глувих „Олимпија”
и такмичење за слепе у голбалу у организацији Спортско рекреативног друштва слепих Београда
„Напредак”.
За реализацију горе наведеног обезбеђена су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара.
Велика и значајна спортска такмичења
Секретаријат за спорт и омладину добио је списак великих и значајних такмичења која су
имала подршку града и која су се одржала у Београду. Од 2015.-2019. године у Београду под
покровитељством града одржава се преко 90 великих и значајних спортских такмичења. У 2019
години број такмичења под покровитељством Града попео се на 109. Од најзначајних великих такмичења
издвајамо следеће: Европски куп у бејзболу, Европски куп у кик боксу „Serbian Open”, Европски куп
у џет ски-ју, Европско кендо првенство 2019, Европски куп у парабициклизму, 59. Међународна
бициклистичка трка „Кроз Србију” 2019, 7. Међународна бициклистичка трка „Таленти Европе”
2019.
У 2019. години пријављено је за подршку Града преко 100 значајних такмичења од којих је највећи
број традиционалних међународног нивоа у 35 грана спорта а најзначајније по рангу је Супер финале
ФИНА Светске ватерполо лиге за мушкарце.
Од најмасовнијих рекреативних манифестација издвајамо традиционалне: Београдски маратон који
је најмасовнија спортска манифестација у Београду у оквиру које је Трка задовољства, „22 Ролеријада
плус 2019”, „Београдска бициклијада”…
За реализацију такмичења обезбеђена су средства до 68.000.000,00 динара.
Програм рекреативног спорта
У 2019. години програме рекреативног спорта реализују градски спортски савези и то: Асоцијација
„Спорт за све” Београда, Савез за рекреацију и фитнес Београда, Соколски савез Београда. Такође, план је
да се суфинансирају програми спортских организација који се реализују у спортским центарима чији је
оснивач Град Београд и градска општина и који са својим инфраструктурним потенцијалом и стручно
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оспособљеним кадром пружају најбоље услове за бављење спортско-рекреативним активностима,
афирмишу рекреативни спорт и чине га доступним свим категоријама становништва као што су: програми
намењени студентима, женама, породичној рекреацији, трудницама, старијим лицима и особама са
инвалидитетом и др. Програмске активности за које се издвајају буџетска средства односе се на следеће:
редовно вежбање, неговање спортских навика, промотивне и масовне акције у циљу популарисања
рекреације и спорта и спортско-рекреативне манифестације. Средства за ову намену планирају се на износ
од 6.500.000,00 динара.
Програми универзитетског спорта у Београду
Универзитетски спортски савез Београда се бави организацијом спортских такмичења студената за
своје чланице (52 чланицe факултета, виших школа, студентских домова и академија). У току године савез
организује за 5000 регистрованих такмичара студената 8 такмичења у 4 спорта (мушкарци и жене: кошарка,
одбојка, футсал, рукомет) у зависности од броја пријављених појединаца и екипа годишње за студенте и
студенткиње у облику купа, лига и првенстава, Дан студената, затим учешћа на лигама Србије. С обзиром
да је Београд добио организацију Универзијаде 2020. године, учиниће да у наредном периоду се улаже у
студентски спорт као и објекте где ће се такмичења одржавати. У 2019. години обезбеђена је додатна
финансијска подршка стручном раду - за два спортска стручњака који раде у Савезу на реализацији
програмских активности од јануара до децембра. Уведена су спортско рекреативне активности за
заинтересоване студенте за пливање, плес, куглање и стреличарство као и баскет 3 на 3 где ће кроз школе
учити ове спортове бесплатно.
На годишњем нивоу за рад Универзитетског спортског савеза Београда издвајају се средства у
укупном износу од 7.200.000,00 динара.
Афирмација жена у спорту
У 2019. години планира се награђивање жена у спорту које су имале успеха на државном првенству
кроз обезбеђивање средстава буџета града у укупном износу од 16.247.224,00 динара. Клубовима ће бити
суфинансирани триошкови за закуп термина у спортским центрима, набавку опреме и реквизита, припреме
спортиста, учешће на спортским такмичењима, омогућавање хранарине и стипендије спортискињама. У
2018. години награђено је 139 клубова oд којих седам за спортове особа са инвалидитетом.
Програм београдских спортских клубова на Европским лигама и Светским такмичењима
Секретар Секретаријата за спорт и омладину, у складу са Правилником о критеријумима, условима и
начину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским
лигама, европским куповима и регионалним такмичењима доноси пре почетка такмичарске сезоне,
септембра месеца, Табелу са списком клубова којима се обезбеђују средства за наведена такмичења. За
такмичарску сезону 2018/2019. године Секретаријат за спорт и омладину је обезбедио средства за
београдске клубове у 10 спортова: кошарка, одбојка, рукомет, ватерполо, атлетика, шах, рвање, стони
тенис, џудо и куглање.
Клубови ова средства користе за покриће трошкова за тренинг и припреме спортиста у Београду,
организацију утакмица у Београду, превоз и смештај екипе за одигравање утакмица у иностранству.
Средства за ову намену планирају се на износ од око 42.850.000,00 динара.
Бесплатни програми за зимски и летњи распуст
Зимски распуст и летњи распусти у последње 3 године све су популарнији и кроз бесплатну обуку
пливања и друге спортско рекреативне садржаје у спортским центрима сваке године успешно узме учешће
преко 13 000 деце. Школу пливања-обука непливача је најважнији сегмент у оквиру распуста у коме
учествује 10 пливачких клубова и спортски центри који евидентирају преко 1000 ученика. Секретаријат је
увео поделу ваучера за бесплатно пливање што је омогућило бољи увид у спровођење програма као и
препознавање Града као иницијатора бесплатних програма за школску популацију.
Сваке године Секретаријат за спорт и омладину издваја и средства спортским центрима у Београду
који имају отворене базене, како би се омогућило бесплатно коришћење базена један дан у недељи
београдским основцима и средњошколцима. За време протеклог летњег распуста евидентирана је посета
базена од преко 50.000 ученика. Буџет за ове намене износи око 48 милиона динара.
Стипендирање за спортско усавршавање категорисаних перспективних и младих талентованих
спортиста аматера
Од 2018. године Секретаријат за спорт и омладину је започео са стипендирањем категорисаних
перспективних и младих београдских спортиста за 10 спортова прве и друге категорије спортова. У 2019.
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години наставља се са овим програмом који је подстицајан за младе успешне спортисте и за те намене
обезбеђена су средства у износу од 10.000.000,00 динара. У 2018. години критеријуме за стипендирање
испунило је 36 спортиста, а у 2019. години очекује се да ће бити већи број спортиста који испуњавају
услове као и да ће бити обухваћено већи број спортова. Спортисти које ће град Београд стипендирати за
спортско усавршавање у 2019. години су потенцијални учесници наредне Европске летње Универзијаде
која ће се одржати у Београду 2020. године, као и Олимпијских игара Токио 2020. године и других
значајних великих спортских такмичења у наредном периоду.
Град Београд - Секретаријат за спорт и омладину усвојио je Програм развоја спорта у граду
Београду од 2016-2018. године, а у 2019. години радиће се на доношењу стратегије спорта у Београду
за наредних 10 година, од 2019-2029. године.
Ово је најзначајнији документ којим се наводи стратешко планирање спортског развоја, како на
националном, тако и на локалном нивоу, а у циљу континуитета планирања и унапређења система спорта
уопште, а што ће довести и до успостављања кохерентог система извештавања и праћења постигнутих
резултата, од спортских клубова, преко градских општина, јединица локалних самоуправа, па све до
централног нивоа власти. Наведени Програм имплементиран је и у Стратегију града Београда од 2017-2021.
године.
***
Омладински програми
Редовни програми
Садржаји и активности током 2019. године у оквиру годишњих пројеката биће потпуно бесплатни за
све кориснике. Поменути пројекти подразумевају организован рад са талентованим младима,
заинтересованим младима и младима из маргинализованих група и дисфункционалних породица путем
мултидисциплинарних садржаја који се реализују кроз различите облике рада из области науке, уметности
и културе.
Секретаријат прати активности и рад удружења младих и удружења за младе (за заинтересоване
младе и за младе из маргинализованих група и дисфункционалних породица), установама и то: Регионални
центар за таленте Београд 1 и 2 - за талентоване младе од 15 до 19 година. Избор и селекција се одвија
према усвојеној методологији Министарства просвете, а у сарадњи са психолошко - педагошком службом и
Филозофским факултетом у Београду (група за психологију). Организују се додатна предавања по
опредељеним областима, менторска настава у сарадњи са Институтима и Факултетима; стечена знања и
радови се презентују на смотрама и такмичењима. Такође се прати и рад установа културе, образовања,
науке и уметности својим инфраструктурним капацитетима као и природом своје делатности пружају
мултидисциплинарне садржаје који проширују знања стечена у редовној настави. Притом, сходно
специфичности својих активности имају масован приступ великом броју младих које могу ефикасно да
анимирају и ангажују да учествују у пројектима. Реализацијом пројеката за преферирану циљну групу (од
15 до 19 година) за ове категорије, стварају се услови да млади стекну неопходна основна знања ван школе,
односно отвара се могућност да млади осмишљено проведу слободно време, стекну нова знања и корисне
навике (укупна средства у 2019. години за горе наведено износе 40.000.000,00 динара);
Бесплатни програми за зимски и летњи распуст и пролећни распуст
Сваке године се спроводи јавни конкурс за суфинансирање бесплатних пројеката који се реализују за
време летњег и зимског распуста.
Пројекат зимског распуста у 2019. години реализоваће се у који ће се суфинансирати и реализовати
у периоду од 1. фебруара до 28. фебруара 2019. године за ученике београдских основних и средњих школа
којима је омогућено да бесплатно учествују у програмима који између осталог укључују: иконопис,
декупаж, сликање уљем на платну, стари занати, керамика, школа стрипа, фреско сликарство, пачворк,
школа за младе даме. Програми су намењени основној циљној групи од 15 до 19 година (9.235.000,00
динара која су исплаћена у 2018. години);
Пројектом летњег распуста у 2019. години планира се реализација бесплатних програма са понудом
сличних и истих креативних радионица као за време зимског распуста. Програми су припремљени тако да
су испоштовани психолошко педагошки нормативи и реализују се у свим општинама. У време летњег
распуста Центри за таленте реализоваће са својим полазницима научно-истраживачке програме ван
Београда (средства предвиђена за ове програме у 2018. години износе 8.000.000,00 динара).
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Пролећни распуст - Средства у износу од 7.500.000,00 динара са ове позиције се распоређују
установама, удружењима, предузећима и осталим непрофитним институцијама а које реализују програмске
садржаје-пројекте за које су заинтересовани млади у време пролећног распуста. Средства се реализују у
текућој години.
За 2019. годину планирана су средства на овој позицији, обзиром да се због великог интересовања
јавила потреба за посебним конкурсом/пројектима у периоду између зимског и летњег распуста, те
превасходно има за циљ помоћ све већем броју удружења и установа које показују интерес за реализацију
бесплатних програма за младе на територији града. Програми се достављају по Јавном позиву, а у одабиру
програма и предлагању за суфинансирање, цене се исти критеријуми који су наведени у Упутству за
достављање програма (саставни део Јавног позива Секретаријата за спорт и омладину за достављање
програма за реализацију у време Пролећног распуста).

в.д. Заменика начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за спорт и омладину
Драгана Белојевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018 ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ
У складу са одредбама Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда („Сл.
лист града Београда“, бр.61/09 од 29.12.2009. године) 2010. године основан је Секретаријат за послове
легализације објеката у оквиру Градске управе града Београда који је почео са радом 18.02.2010. године.
Сагласно Одлуци о промени статута града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.6/10) Градска
управа, односно, Секретаријат за послове легализације објеката, преузела је од управа градских општина
Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и
Чукарица све незавршене предмете легализације бесправно изграђених објеката.
Напомињемо да је овај Секретаријат сагласно Закону о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11), Закону о легализацији објеката („Сл. Гласник РС“ бр. 95/13), Одлуци о промени
статута града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.6/10) и Закона о озакоњењу објеката („Сл. Гласник
РС“ бр. 96/15) примио и завео укупно 258 хиљада 923 предмета. У овом тренутку укупан број запослених је
51 и 41 запослених по уговору, а број систематизованих радних места је 86.
Послове из оквира своје надлежности Секретаријат за послове легализације објеката обавља у оквиру
четири унутрашње целине, и то:
1. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА И
РАКОВИЦА
2. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД,
ВРАЧАР, САВСКИ ВЕНАЦ И ЗВЕЗДАРА
3. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА ЗЕМУН, НОВИ
БЕОГРАД, СУРЧИН, ОБРЕНОВАЦ, ГРОЦКА, МЛАДЕНОВАЦ, БАРАЈЕВО, СОПОТ И ЛАЗАРЕВАЦ
4. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА ЧУКАРИЦА И
ВОЖДОВАЦ
У свим Секторима врше се следећи послови: давање информација власницима бесправно
изграђених објеката о условима за озакоњење за објекат, односно делове објеката изграђене или
реконструисане без грађевинске дозволе, на територији свих општина, а којe се односe на документацију
коју су дужни да приложе уз своје захтеве; поступање по поднетим захтевима за озакоњење, што
подразумева преглед приложене докуметнације и издавање решења о озакоњењу; израда одговора и
извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе подносиоцима захтева, у циљу допуне
поднесака; доношење осталих решења и закључака у управном поступку; припрема одговора и мишљења
на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; вођење евиденционих, документационих,
канцеларијских послова и списка-прегледа издатих решења о озакоњењу; сарадња са надлежном
грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим јединицама градске, републичке и
општинске управе у смислу пружања стручне подршке и давања неопходних информација из домена
њихове надлежности.
Поред предмета које су решавали Сектори, решавани су захтеви и представке грађана упућени
секретару, затим захтеви кабинета Градоначелника, заменика начелника Градске управе, Дирекције за
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, јавних предузећа, грађана, одговори на интернет питања,
као и питања упућена средствима информисања и Беоком-сервису.
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У табели су приказани конкретни подаци о обрађеним управним предметима у Секретаријату за
период од 01.01.2018 до 31.12.2018. године.
Укупан број примљених предмета

263884

Број примљених предмета од почетка године

1694

Налози за допуну предмета

17891

Уверења

9331

Закључци о спајању

511

Закључци о одбацивању и обустави

271

Решења о озакоњењу

7211

Решења о одбијању

101

Откуп

49

Провера могућности легализације на основу геодетског снимка
(карте, сат. снимак и др)
Допис надлежној грађевинској инспекцији и другим органима града и организационим
јединицама градске, републичке и општинске управе
Увид у списе предмета и усмено саопштене примедбе

28749
6142
30182

У означеном периоду, а у складу са ранијом одлуком Градоначелника о новом радном времену, у
Секретаријату је пријем грађана вршио се сваког радног дана и то у току целокупног радног времена а све у
циљу постизања боље ефикасности, константне расположивости и повећања приступачности градске
управе према грађанима. Први резултати ове мере су већ видљиви и огледају се у томе што грађани брже
остварују своја законом утврђена права. Посебно овде треба истаћи да је у периоду од 01.01.2018. године
овај Секретаријат издао 9331 уверења по основу којих је грађанима омогућено да прикључе своје објекте на
мрежу инфраструктуре (ел. енергија, водовод, канализација, гас).
На крају, у циљу спречавања бесправне градње у граду Београду, Секретаријат је увео редовне
обиласке терена и у то укључио и надлежне инспекциске органе. У означеном периоду службена лица
Секретаријата су извршила увиђај на 387 објеката за које су поднети захтеви за легализацију и утврдила низ
неправилности које су истог тренутка санкционисане у складу са позитивним прописима. У истом циљу
Секретаријат је активно учествовао у изради Закона о изменама и допунама Закона о озакоњењу
(„Службени гласник РС“, број 96/15), који је ступио на снагу дана 06.11.2018. године.
Секретаријат за послове легализације објеката

Заменик начелника Градске управе
града Београда Секретар
Секретаријата за послове
легализације објеката
Немања Стајић, дипл. правник

435

ПЛАН РАДА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
ЗА 2019. ГОДИНУ
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ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
У складу са одредбама Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда („Сл.
лист града Београда“, бр.61/09 од 29.12.2009. године) 2010. године основан је Секретаријат за послове
легализације објеката у оквиру Градске управе града Београда који је почео са радом 18.02.2010. године.
Сагласно Одлуци о промени статута града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.6/10) Градска
управа, односно, Секретаријат за послове легализације објеката, преузела је од управа градских општина
Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и
Чукарица све незавршене предмете легализације бесправно изграђених објеката.
Напомињемо да је овај Секретаријат сагласно Закону о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11), Закону о легализацији објеката („Сл. Гласник РС“ бр. 95/13), Одлуци о промени
статута града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.6/10) и Закона о озакоњењу објеката („Сл. Гласник
РС“ бр. 96/15) примио и завео укупно 263 хиљадe 884 предмета. У овом тренутку укупан број запослених је
55 ( 47 са високом стручном спремом и 8 са средњом стручном спремом) и 54 запослен по уговору, број
систематизованих радних места је 84.
Послове из оквира своје надлежности Секретаријат за послове легализације објеката обавља у оквиру
четири унутрашње целине, и то:
1. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА И
РАКОВИЦА
2. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД,
ВРАЧАР, САВСКИ ВЕНАЦ И ЗВЕЗДАРА
3. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА ЗЕМУН, НОВИ
БЕОГРАД, СУРЧИН, ОБРЕНОВАЦ, ГРОЦКА, МЛАДЕНОВАЦ, БАРАЈЕВО, СОПОТ И ЛАЗАРЕВАЦ
4. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА ЧУКАРИЦА И
ВОЖДОВАЦ
У свим Секторима врше се следећи послови: давање информација власницима бесправно
изграђених објеката о условима за озакоњење за објекат, односно делове објеката изграђене или
реконструисане без грађевинске дозволе, на територији свих општина, а којe се односe на документацију
коју су дужни да приложе уз своје захтеве; поступање по поднетим захтевима за озакоњење, што
подразумева преглед приложене докуметнације и издавање решења о озакоњењу; израда одговора и
извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе подносиоцима захтева, у циљу допуне
поднесака; доношење осталих решења и закључака у управном поступку; припрема одговора и мишљења
на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; вођење евиденционих, документационих,
канцеларијских послова и списка-прегледа издатих решења о озакоњењу; сарадња са надлежном
грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим јединицама градске, републичке и
општинске управе у смислу пружања стручне подршке и давања неопходних информација из домена
њихове надлежности.
Поред предмета које решавају Сектори, Секретаријат ће решавати по захтевима и представкама
грађана који су упућени Секретару, затим кабинета Градоначелника, Начелника Градске управе, Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, јавних предузећа, давати одговоре на питања грађана
постављена путем интернета, као и на питања упућена путем средстава информисања односно Беокомсервиса.
У наредном периоду, а у складу са ранијом одлуком Градоначелника о новом радном времену, у
Секретаријату ће бити настављен пријем грађана сваког радног дана и то у току целокупног радног
времена а све у циљу постизања боље ефикасности, константне расположивости и повећања
приступачности градске управе према грађанима. Овом одлуком пројектовано да ће грађани брже
остваривати своја законом утврђена права.
Овај Секретаријат је пажљивом анализом дошао до закључка да по ранијим Законима објекти на
рубним деловима града практично нису или су само спорадично легализовани. Препознавши ту чињеницу
Секретаријат ће и у наредном периоду организовати низ трибина у рубним деловима града како би Закон
приближио грађанима и олакшао остваривање њиховог законом утврђеног права.
Такође, овај Секретаријат је поступио у складу са одлуком ресорног министарства те је настављена
реализација програма додатног ангажовања запослених по уговору о делу а у циљу постизања што бољих
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резултата и ефеката донетог Закона о озакоњењу и коначног решавања вишедецениjског проблема
бесправне градње.

Заменик начелника Градске управе
града Београда Секретар
Секретаријата за послове
легализације објеката
Немања Стајић, дипл. правник
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I
Назив организационе јединице: СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ






Укупан број запослених (укључујући по уговору о делу, на одређено време..): 45 (+8 по
уговорима о привременим и повременим пословима);
Систематизовано: 62;
Попуњено: 45;
Укупан број руководећих радника, сагласно одредбама Одлуке о Градској управи града
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18 и 109/18): 8;
Висока стручна спрема: 55;
Остали: 7
Предвиђен број приправника: 5

У извештајном периоду је варирао број запослених (запослених на неодређено времене и на одређено
време) – од јануара 2018. до октобра 2018. године било је 42 запослених а од 24. октобра 2018. године 43
запослених. Од новембра 2018. је било запослених 47 а од 19. децембра 45 запослених.
У извештајном периоду је варирао број ангажованих уговором о привременим и повременим
пословима-од 9 на почетку 2018. године односно 10 од фебруара 2018. године односно 9 од 24. октобра и 8
од 01. децембра 2018. године
Организацион структура Секретаријата:
1. Сектор за припрему и пројектовање, са 2 Одељења:
1.1. Одељење за пројектовање објеката из области високоградње, подземних објеката и објеката
нискоградње;
1.2. Одељење за припрему документације за пројектовање и укњижбу градских објеката
2. Сектор за високоградњу, са 2 Одељења и 1 Одсеком:
2.1. Одељење за изградњу објеката;
2.2. Одељење за реконструкцију, санацију и адаптацију објеката, у оквиру ког одељења је:
2.2.1. Одсек за надзор над извођењем радова на хитним интервенцијама;
3. Сектор за нискоградњу и хидроградњу, са 1 Одељењем:
3.1. Одељење за припрему, пројектовање и извођење радова из области нискоградње и
хидроградње;
4. Сектор за планирање инвестиционих пројеката, са 1 Одељењем:
4.1. Одељење за анализу спроводљивости и планирање инвестиционих пројеката;
5. Сектор за финансијско-материјалне послове, са 1 Одељењем:
5.1. Одељење за финансијску реализацију пројеката из области високоградње и подземних
објеката, објеката нискоградње и хидроградње;
6. Сектор за правне послове, са 2 Одељења:
6.1. Одељење за спровођење јавних набавки;
6.2. Одељење за нормативне послове.
У Сектору за планирање инвестиционих пројеката је урађено 8 Измена и допуна Плана јавних
набавки за 2018. годину и 6 Измена и допуна Списка набавки на које се Закон не примењује за 2018.
годину, као и редовно праћење динамике реализације Плана јавних набавки и Списка набавки на које се
Закон не примењује. Наведени Сектор је учествовао у изради ребаланса буџета за 2018. годину и у том
процесу остварио сарадњу са организационим јединицама Градске управе и секторима у Секретаријату у
вези анализе предложених пројеката и припреми листе нових пројеката и Протокола за реализацију
пројеката у Секретаријату.

II
Називи пословних процеса, садржани су у члану 55. Одлуке о Градској управи града („Сл. лист
града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18 и 109/18). У Секретаријату се не врше поверени
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послови, а следе називи организационих процеса по унутрашњим организационим целинама (Сектори и
Одељења), и то:

II А
ПОСЛОВИ У ВЕЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА И ПО ОСНОВУ ДРУГИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА УТВРЂЕНИХ
ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА И СТАТУТОМ ГРАДА БЕОГРАДА:
Пословни процеси код реализација инвестиционих пројеката:
Планирање инвестиционих пројеката – припрема и усвајање листе нових пројеката за реализацију
у Секретаријату за инвестиције (у 2018. години усвојено је 16 нових капиталних пројеката), потписивање
протокола о реализацији пројеката са надлежним организационим јединицама ГУ, доношење Плана јавних
набавки за 2018. годину (у извештајном периоду усвојено је и 8 измена ПЈН), доношење Списка набавки на
које се закон не примењује (у извештајном периоду усвојено је и 5 измена).
1. Јавне набавке добара, услуга (израда планске урбанистичко-техничке и техничке документације,
вршење контроле техничке документације, вршење стручног надзора, вршење техничког прегледа објеката,
односно изведених радова, консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња, реконструкција,
адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је град Београд инвеститор, а на основу
протокола о реализацији пројеката потписаних са надлежним организационим јединицама ГУ, као и на
основу других обавезујућих документата: меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.) - са свим
активностима и подактивностима које су наведене у претходним ГИРГ-у извештајима и са 3 извршиоца):
Спроведене јавне набавке у Сектору за правне послове: покренут укупно 56 поступака јавних набавки
из Плана набавки за 2018. годину, од чега: 20 отворених поступака и 5 преговарачка поступака (2 за
уговарање додатних радова и 3 преговарачка поступка са објављивањем позива за подншење понуда).
Сачињено 47 модела уговора (за спроведене јавне набавке и за јавне набавке у току). За све набавке
сачињено: Предлози Одлука о покретању и Одлуке о покретању; предлози Решења о формирању Комисија
за јавне набавке и Решења о формирању Комисија за јавне набавке; предлози Закључака (о покретању
поступака и о додели уговора, односно обустави поступка); конкурсне документације; Извештаји Комисија
за јавне набавке и предлози Одлука о додели уговора; објављивања на Порталу јавних набавки РС и
Порталу јавних набавки Града Београда докумената по ЗЈН (позиви за подношење понуда, конкурсне
документације, одлуке о додели уговора/одлуке о обустави поступка јавне набавке; обавештења о
закљученом уговору, обавештења о покретању преговарачког поступка, обавештења о померању рока за
подношење понуда, обавештења о обустави поступака јавних набавки...), пропратни дописи, уз телефонске
комуникације са Службом за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Секретаријатом за
скупштинске послове и прописе, Секретаријатом за финансије, Градским правобранилаштвом града
Београда, инжењерима и сл.
2. Послови у вези обезбеђивања информација о локацији, локацијских услова, грађевинских
дозвола и одобрења за извођење радова, пријава радова и употребних дозвола, за објекте за које
Секретаријат спроводи јавне набавке (са свим активностима и подактивностима које су наведене у
претходним ГИРГ-у извештајима) - ВИСОКОГРАДЊА:
Прибављање копије плана парцеле (16); Прибављање копије катастра подзем. инсталација са
подактивностима 5 (2); Прибављање доказа о праву својине – лист непокретности (17); Прибављање доказа
о формираној грађевинској парцели, са подактивностима (0); Припрема документације за плаћање накнаде
Агенцији за привредне регистре за подношење захтева електронским путем (49);
Припрема документације за плаћање накнаде Имаоцима јавних овлашћења за издавање услова
потребних за израду Урбанистичких пројеката (17);
Припрема и преглед документације и подношење захтева кроз обједињену процедуру
електронским путем преко ЦИС-а: издавање локацијских услова (7); Припрема документације за
плаћање накнаде Имаоцима јавних овлашћења за издавање техничких услова у процесу спровођења
обједињене процедуре електронским путем у фази издавања Локацијских услова (21) Координација и
сарадња са Имаоцима јавних овлашћења - праћење поступка и уколико је то потребно прибављање додатне
документације (0); Провера постојања и садржаја одговарајућих урбанистичких планова; припрема и
предаја захтева за издавање Информације о локацији (10); Послови у спровођењу процедуре обележавања
грађевинских парцела, у катастру непокретности, на основу важећег планског документа (0): Координација
са овлашћеном геодетском организацијом у процесу извршења геодетских услуга-припреми документације
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потребне за спровођење промена у РГЗ (7); Припрема документације овлашћеној геодетској организацији
за пријаву извршења геодетских радова (2); Допуна документације по Закључку РГЗ СКН (0);
Координација са руководиоцем РГЗ Служба за катастар непокретности (18); Провера исправности решења
РГЗ којим се одобрава промена у катастарском операту (1); Припрема захтева за издавање Уверења о
обележеној грађевинској парцели (0); Покретање процедуре за доделу земљишта у својини РС граду
Београду са припремом документације и могућом допуном на основу захтева надлежног органа (0);
Покретање процедуре за доделу земљишта у својини градa Београдa Републици Србији са припремом
документације и могућом допуном на основу захтева надлежног органа (0); Координација са надлежним
органима у делу административних и имовинско-правних послова, који су неопходни за формирање
грађевинских целина (0); Послови неопходни за прибављање дозвола и спровођење осталих процедура у
складу са Законом планирању и изградњи, у сарадњи са надлежним органима: Припрема захтева за
достављање понуда за геодетске услуге-геодетско снимање изграђеног објекта, инсталација и обележавања
грађевинске парцеле за потребе увођења извођача у посао (0); Праћење процеса провођења промена у
плановима РГЗ и предаја и преузимање документације у процесу уцртавања објекта (3); Припрема
документације за плаћање накнаде РГЗ за услугу провођења промена у катастру непокретности и катастру
подземних водова (7); Послови неопходни за спровођење процедуре за добијање решења о утврђивању
кућног броја (1); Припрема и преглед документације и подношење захтева кроз обједињену процедуру
електронским путем преко ЦИС-а - добијање решења о одобрењу извођења радова (7), грађевинских
дозвола (6), употребних дозвола (5), остали поступци-клаузуле правоснажности (11), исправке техничке
грешке у издатим решењима (0), пријаве почетка извођења радова (9), прикључење објеката на
инфраструктуру (16); МУП РС, Сектор за ванредне ситуације - добијање сагласности МУП РС на техничку
документацију у погледу заштите од пожара (10).
3. Праћење реализације уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике (са
свим активностима и подактивностима које су наведене у претходним ГИРГ-у извештајима):
3.А) Активности праћења реализације код пројектовања:
a. Планирање: Припрема образаца и упита за документационе подлоге на основу којих остали
Секретаријати достављају своје захтеве за новим пројектима, а на основу претходног искуства и
истраживања тржишта, пријем захтева других Секретаријта и Кабинета Градоначелника (1), анализа
оправданости и спроводивости предложених пројеката (7) - провера испуњености имовинско-правних,
планских и техничкик могућности за реализацију, провера Пројектних програма и задатака достављених од
стране других Секретаријата у смислу могућности за реализацију (32), обилазак локације (6), процена
рокова потребних за реализацију уговора као и рокова у којима ће се створити услови за покретање јавних
набавки (40), те, сходно томе, процена потребних финансијских средстава, прерасподела по годинама и на
основу овога, израда предлога Плана потреба, Финансијског плана и Плана јавних набавки у домену
Сектора за припрему и пројектовање. Процена планираних средстава за објекте приликом израде/измене
финансијских планова сходно динамици реализације (64). Помоћ другим Секретаријатима у циљу
обезбеђивања планског основа, припреме за израду урбанистичких пројеката (4) у сагледавању ПДР,
писању и образлагању примедби на ПДР на седници Комисије за планове (1) и проналажењу архивских
пројеката за објекте који су достављени као предлог нових пројеката (3), учествовање на седницама
Комисије за Старо сајмиште (5).
b. Припрема и спровођење јавних набавки у Сектору за припрему и пројектовање: Усаглашавање
Пројектних задатака са Корисницима, надлежним Секретаријатима, прописима и техничким могућностима
објеката и локација у циљу добијања оптималног решења за нове објекте (8); израда техничког дела
конкурсне документације, усаглашавање Предлога Пројектних програма и Пројектних задатакла са
надлежним Секретаријатима и крајњим корисницима, процена сложености обима посла, потребних кадрова
за њихово извршење, испитивање тржишта и формирање додатних услова за понуђаче, учешће у изради
Модела уговора и осталог дела Конкурсне документације (9); Израда дописа Управи за јавне набавке у
циљу добијања одобрења за спровођење преговарачког поступка у случајевима када се то сматра
оправданим (3); Учешће у раду Комисија за јавну набавку – одговарање на питања потенцијалних
понуђача, отварање понуда, преглед исправности приспелих понуда, рачунска контрола исправних, писање
захтева за додатним појашњењима (7); Комуникација са надлежним органима у смислу упознавања са
новим, раније не коришћеним процедурама као и провера стандардних процедура у циљу процене рокова за
реализацију уговора и процена утицаја истих на висину вредности јавне набавке (5), припрема и
реализација процедуре анексирања уговора (6), спровођење процедуре поступка за плаћање по рачуну (2),
припрема документационе подлоге и образложења за раскид уговора које није могуће реализовати (1);
рачунска контрола понуда пристиглих у Сектор за извођење (2); учешће у раду Комисија за јавну набавку
радова (као помоћ Сектору за извођење и Сектору за нискоградњу) (4);
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c. Израда техничке, урбанистичко-техничке, геотехничке и геотермалне документације: активности
око прибављања свих потребних услова и сагласности за израду наведене документације од надлежних
институција и анализа приспелих услова и сагласности (92); састанци са представницима комуналних кућа
у циљу прикупљања информација о могућностима за прикључење (10); активности на измени неадекватних
услова, сагласности и уговора са имаоцима јавних овлашћења (13); анализа предлога пројектаната и
техничке контроле, те измена или дорада Пројектних задатака (3); праћење и преглед, са давањем примедби
и анализом примедби техничке контроле и одговора на примедбе, преглед и утврђивање недостатака и
неправилности пројектне документације, као и праћење отклањања примедби (430); учешће у изради
уговора са комуналним кућама (8); преглед и утврђивање недостатака и неправилности техничког дела
конкурсне документације за избор извођача радова (тендерска документација) и усаглашавање према
одредбама Закона о планирању и изградњи и Закона о јавним набавкама (20); прикупљање, припрема,
анализа и оквирна процена укупних трошкова за радове на објектима (по типологијама објеката, по
карактеристичним нето и бруто површинама), пре процеса пројектовања и после израде пројеката, са
израдом табеларног прегледа за потребе финансијског планирања и планирања јавних набавки (2); учешће
у процени укупних трошкова изградње објекта укључујући трошкове спољног уређења земљишта и
спајање на инфраструктуру пре и после пројектовања, са израдом табеларног прегледа (за пројекте
финансиране из буџетских и донаторских средстава) (2); координација између пројектанта, техничке
контроле, израђивача геотехничке документације и геолошке документације за употребу геотермалне
енергије, вршиоца техничке контроле геотехничке документације и надлежних институција, надлежних
Секретаријата, корисника, Кабинета градоначелника и осталих учесника у послу (Јединица за управљање
пројектом истраживања и развоја доо Београд и сл.) (свакодневно, за све активне објекте); координација
између Сектора за извођење и пројектанта на отклањању примедби у току изградње (25); израда
периодичних извештаја о стању документације и проблематици, са подактивностима (6); контрола и овера
привремених и окончаних ситуација за израду и техничку контролу техничке документације, са
подактивностима (10); израда пропратне документације у вези извршене контроле, урађених прегледа
(дописа, извештаји, обављени састанци, телефонски контакти). Достављање одговора на дописе купаца
станова које је реализовао Секретаријат (1); Стручна помоћ другим Секретаријатима на праћењу
реализације израде и техничке контроле техничке документације које они реализују (4);
d. разно: учешће у раду Градских комисија и радних група у циљу припреме различитих пројеката
које се реализују на нивоу Града Београда – Стратегија становања и Метро; перманентна едукација у циљу
праћења и примене усвојених нових систена и технологије градње, законских, подзаконских и интерних
аката, правилника и прописа; учешће на семинарима, обуке и други облици сарадње са градским,
републичким и међународним организацијама и институцијама; учешће на округлим столовима,
конференцијама и састанцима, а везано за послове Сектора (21).
3.Б) Активности праћења реализације код извођења објеката (радови): Учешће у раду 100
Комисијe за јавну набавку – отварање понуда, преглед исправности приспелих понуда, рачунска контрола
исправних; 17 увођења извођача радова у посао; на 63 објеката координација између пројектанта, стручног
назора и извођача радова, недељно сагледавање проблематике и обима изведених радова, месечно праћење
извршења радова у односу на уговорену динамику, израда периодичних извештаја о стању радова и
проблематици, са подактивностима; 153 контролe и оверe привремених месечних ситуација за извођење
радова, са подактивностима; 37 контрола и овера привремених месечних ситуација за надзор; 48 припремe
документације за уговарање неуговорених радова на изградњи објекта; 27 уговарања неуговорених радова
на изградњи објекта; 34 учествовањa у техничком прегледу објекта; 29 примопредаје изведених радова са
извођачем радова, са подактивностима; 50 коначних обрачуна са извођачем радова; 32 примопредајa
изведених радова са корисником објекта; 127 контрола и овера приспелих рачуна у току реализације; 83
упућивањa захтева ЈКП за добијање сагласности на изведене радове; 34 праћењa рада Комисије за технички
преглед до добијања позитивног записника и доставе истог надлежном Секретаријату за добијање
употребне дозволе. За све напред наведено, израђена је пропратна документација, извршене контроле,
урађени прегледи, обављени састанци, обиласци градилишта, писани извештаји, телефонски контакти;
4. Праћење и евиденција финансијских обавеза Секретаријата у оквиру реализације свих
инвестиционих пројеката (са активностима и подактивностима које су наведене у претходном ГИРГу у извештајима):
 Израда финансијских планова: У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018 извршено је 13 измена
финансијског плана и измена апропријација на пословној области 2400, односно на изворима
финансирања 01 – средства из буџета, као и другим изворима финансирања; Достава предлога за
Одлуку о ребалансу 1 и ребалансу 2 буџета за 2018. годину; Израда инвестиционог програма за
2018. и 2019. годину; Израда финансијког плана, у складу са Одлуком о ребалансу 1 и ребалансу 2
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буџета за 2018. годину. Достава предлога буџета за 2019 годину са пројекцијама за 2020 и 2021
годину. Израда финансијског плана за 2019 са пројекцијама за 2020 и 2021 годину, са
образложењима. Планирање и припрема месечних квота за плаћање са образложењем; Измена
месечних квота у оквиру дозвољеног лимита са образложењем;
Достављање података о планираним приходима и примањима од иностраних и домаћих задуживања
за период јануар- март, јануар - јун, јануар – септембар и достављање података о планираним
приходима и примањима од иностраних и домаћих задуживања за 2018. годину.
Праћење извршења финансијског плана, уз усаглашавање са Сектором за рачуноводствене услуге и
контролу буџетских корисника, у оквиру Секретаријата за финансије – Управе за трезор;
Израда Извештаја о извршењу финансијског плана за 2018. годину са свим потребним подацима;
Извештај о реализацији утрошених средстава за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године,
усаглашен са Сектором за рачуноводствене услуге и контролу буџетских корисника са детаљним
образложењем по свакој позицији финансијског плана; Извештај о реализацији утрошених
средстава за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, усаглашен са Сектором за
рачуноводствене услуге и контролу буџетских корисника са детаљним образложењем по свакој
позицији финансијског плана; Извештај о реализацији утрошених средстава за период од
01.01.2018. до 30.06.2018. године, усаглашен са Сектором за рачуноводствене услуге и контролу
буџетских корисника са детаљним образложењем по свакој позицији финансијског плана; Извештај
о реализацији утрошених средстава за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, усаглашен са
Сектором за рачуноводствене услуге и контролу буџетских корисника са детаљним образложењем
по свакој позицији финансијског плана;
Израда извештаја по степену извршења финансијсксог плана по функцији, економској
класификацији и извору финансирања;
Контрола и оверавање књиговодстевних исправа, израда наредби за књижење сваког рачуна
односно привремене ситуације а затим и припрема захтева за плаћање (број: 568 захтева за плаћање)
и израда решења о распореду средстава – са евиденцијом свих извршених плаћања у посебним
табелама које омогућавају утврђивање вредности инвестиција које обавља Агенција за инвестиције;
Остале активности (сарадња са осталим Секторима, обезбеђивање финансијских података за измене
закључака, у складу са Одлуком о буџету града Београда; - израда извештаја по налогу
руководилаца, израда разних дописа; Припрема важећих банкарских гаранција са прилозима и
њихово достављање уз одговарајући преглед за Секретаријат за финансије, учешће у свим јавним
набавкама у својству чланова комисија, учешће у Пописној комисији у својству чланова.

Праћење и евиденција финансијских обавеза Секретаријата у оквиру реализације КРЕДИТА О
ЗАЈМУ ИЗМЕЂУ ГРАДА БЕОГРАДА И ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ за финансирање
Пројекта унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре:
У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. из кредита ЕБРД за финансирање дела Пројекта унапређења
београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре, повучене су две транше кредита у укупном
износу од 1.938.638.05 €. Из ових средстава плаћена је окончана ситуација за извођење радова на
реконструкцији трамвајске двоколосечне пруге, трамвајске контактне мреже, коловоза, тротоара и
инфраструктуре у Улици Војводе Степе и седме привремене ситуације за извођење радова на
реконструкцији Трга Славија, Булевар ослобођења, Рузвелтове и Мије Ковачевића. За све уплаћене транше
дат је налог НБС да изврши конверзију у динаре да би се извршила плаћања извођачима радова на
реконструкцији наведених улица.
Из средстава акредитива бр. 2420NV48262LC/15. извршена је исплата и последњег 30. трамваја у
износу од 584.207,46 19.712.290,20
Овом исплатом искоришћено је укупно 19.712.290,20 € из акредитива, тако да пошто је акредитив
отворен на износ од 19.787.671,80 €, остало је неискоришћено 75.381,60 €. Будући да је акредитив отворен
средствима кредота ЕБРД, упућен је захтев кредитору да изда инструкције о коришћењу преосталог износа.
5. Други неопходни послови у вези са реализацијом јавних набавки које спроводи
Секретаријат:
5.A) Остале активности у Сектору за правне послове (3 извршиоца): Сачињена 4 квартална
Извештај за Управу за јавне набавке РС, о закљученим, као и о реализованим уговорима о јавним
набавкама; сачињено 35 материјала о измени Закључака; покренуто 29 процедура за закључивање уговора о
привременим и повременим пословима; сачињено 34 модела уговора за радове и услуге који се не спроводе
по поступку јавних набавки (анекси за ПДВ; по коначним обрачунима; за вишкове и мањкове код уговора
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закључених по старом Закону о ЈН, уговори са ЕДБ, Београдске Електране, Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Београда, Београдске топлане и сл); спроведена 25 поступка за измену уговора, по
члану 115. Закона о јавним набавкама. За све уговоре и анексе ван поступка јавних набавки, сачињени
дописи за Градско правобранилаштво града Београда (за модел уговора и за оверу уговора), Секретаријат за
финансије, Секретаријат за скупштинске послове и прописе, предлози Закључака и дописи за уговорну
страну; сачињено 9 Решења о примопредаји радова и коначном обрачуну; сачињено 3 Решења Комисије за
вршење квалитативног и квантитативног пријема услугe; сачињено 9 Решења о оперативном тиму за
координацију и комуникацију са Извођачем радова и осталим учесницима у реализацији пројекта;
сачињено 107 Решења о коришћењу годишњих одмора и 4 за плаћена одсуства запослених; учешће у
изради плана јавних набавки за 2018. годину; учешће у доставању образложења Градском
правобранилаштву града Београда по тужбама против Секретаријата; изради Предлога Измене и допуне
Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Београда, Служби за
централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну
ревизију града Београда и Канцеларији за младе број 110-626/18-ГВ од 27.06.2018. године (део за
Секретаријат за инвестиције), израда 2 извештаја о раду за 2018. годину; дописи по захтевима Начелника
градске управе града Београда, Секретаријата за управу и Секретаријата з аопште послове. За све напред
наведено, израђена су пропратна акта, модели уговора, предлози закључака и сл., као и обављени
телефонски контакти.
5.B) Послови око преноса (или уписа) права власништва (са свим активностима и
подактивностима које су наведене у претходним ГИРГ-у у извештајима) – у предметном периоду није било
наведених активности.
5.C) праћење реализације инвестиционих програма: Учествовање 5 пута у раду вештачења у
споровима, које воде град Београд и надлежни секретаријати; Учествовање у раду 5 комисија за потребе
других секретаријата; извршен преглед 284 позиција радова са анализама цена (675) код ревидовања
допунских понуда; за објекте у гарантном року - изласци на објекте са сачињавањем извештаја и дописа
извођачима радова и стручном надзору по примедбама корисника укупно 32; извршено 32 обилазака
објеката који су у гарантном року, а по примедбама корисника; две рачунске контроле понуда; 2 прегледа
техничке документације.
6. Послови стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања основних животних услова у
случајевима елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа чије последице угрожавају животе
или здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих
непогода (ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ), на објектима који су у надлежности града Београда:
У 2019. години извршене следеће активности и под-активности, и то: извршен надзор на 351 хитнe
интервенцијe са израдом припадајуће документације (грађевинске књиге-1755, анализе цена 1114 и
обрачунске ситуације 291); извршено 162 додатних неопходних излазака на терен самостално, без извођача;
105 излазака на објекте и давање решења кориснику за отклањање кварова.
5.D) Остале активности у Сектору за припрему и пројектовање, Одељење за припрему
документације за пројектовање и укњижбу градских објеката
Сарадња са Имаоцима јавних овлашћења у процесу прикључења објекта на комуналну
инфраструктуру-преглед израђене техничку документације ПЗИ - ВИСОКОГРАДЊА: Спровођење
процедуре добијања одобрења за прикључење „Електродистибуција Београд“ ван обједињене процедуре
(1); припрема захтева за издавање услова за укрштање и паралелно вођење водова по овлашћењу ЕПС
Дистрибуција (0); Припрема документације за плаћање накнаде Имаоцима јавних овлашћења за издавање
техничких услова за укрштање и паралелно вођење водова (0); Припрема документације и подношење
захтева за издавање сагласности на локацију ТС (2): Припрема документације и подношење захтева за
издавање сагласности на трасу водова 10 и 1kV (0); Припрема документације и подношење захтева за
преглед техничке документације ПЗИ и добијање сагласности за прикључење објекта (0).

445

II Б
ПОСЛОВИ У ВЕЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА KОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ ПРИМАЊА НА ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА И ДОНАЦИЈА, ФИНАНСИЈСКИХ УГОВОРА О
КРЕДИТИМА И ДОНАЦИЈАМА СА МЕЂУНАРОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
И ПО ОСНОВУ ДРУГИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА И
СТАТУТОМ ГРАДА БЕОГРАДА: (са свим активностима и подактивностима које су наведене у
претходним ГИРГ-у извештајима):
1. Јавне набавке добара, услуга (израда планске урбанистичко-техничке и техничке документације,
вршење контроле техничке документације, вршење стручног надзора, вршење техничког прегледа објеката,
односно изведених радова, консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња, реконструкција,
адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је град Београд инвеститор, а на основу
протокола о реализацији пројеката потписаних са надлежним организационим јединицама ГУ, као и на
основу других обавезујућих документата: меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.): спроведен 1
поступaк за закључење Споразума о споразумном раскиду уговора; спроведено 7 отворених поступaка
јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама; у току је спровођење 5 отворенa поступка јавне
набавке у складу са Законом о јавним набавкама; спроведено 9 поступака измене уговора у складу са
Законом о јавним набавкама – продужетак рока, без надокнаде; спроведен 1 поступак набавке
консултантских услуга у складу са правилима ЕБРД за набавке – продужетак уговора, потписан уговор о
донацији са ЕБРД и уговор о консултантским услугама са изабраним консултантом; спроведена 2 поступка
набавке у складу са чланом 7. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама; у току је спровођење 1 поступка
набавке консултантских услуга у складу са правилима ЕБРД за набавке; у току је спровођење 1 отвореног
поступка набавке за извођење радова у складу са правилима ЕБРД за набавке; спроведен 1 поступак
коначног обрачуна за извођење радова; спроведена 2 поступка закључивања уговора по добијеној донацији;
обустављен 1 поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама; у току су 2 поступка по
добијеном захтеву за заштиту права понуђача у складу са Законом о јавним набавкама; објављено
ажурирано 1 опште обавештење о набавкама на сајту ЕБРД.
За све јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама сачињено: Предлог и Одлука о
покретању поступка; Предлог и Решење о формирању Комисија за јавне набавке; Предлог Закључака о
покретању поступака; Конкурсна документација и Позив за достављање понуда; Записник са отварања
понуда; преглед понуда; Извештај Комисије за јавне набавке; Предлог и Одлука о додели уговора/Предлог
и Одлука о обустави поступка; Предлог Закључака о додели уговора/обустави поступка; објављивања на
Порталу јавних набавки РС и Порталу јавних набавки Града Београда (Позив за подношење понуда;
Конкурсна документација; Измена конкурсне документације; Одговори на захтеве за појашњења конкурсне
документације; Одлука о додели уговора/обустави поступка; Обавештење о закљученом уговору;
Обавештење о обустави поступака јавних набавки), пропратни дописи, комуникација са Службом за
централизоване јавне набавке и контролу набавки, Секретаријатом за скупштинске послове и прописе,
Секретаријатом за финансије, Градским правобранилаштвом града Београда и сл.; учешће у раду комисија
за јавне набавке.
За све набавке у складу са правилима ЕБРД за набавке консултантских услуга: Пројектни задатак и
добијање сагласности ЕБРД; Предлог и Одлука о покретању поступка; Предлог и Решење о формирању
Комисија за јавне набавке; Предлог Закључака о покретању поступака; Предлог Закључака о бодовању
техничких и финансијских понуда ради усклађивања са Смерницама ЕБРД за набавке консултантских
услуга; Позив за достављање Писама заинтересованости; Одговора на питања потенцијалних понуђача;
Записник са отварања Писама заинтересованости; преглед Писама заинтересованости; Извештај о широј
листи консултаната; Извештај о ужој листи консултаната; Конкурсна документација и Позив за достављање
понуда; Одговора на питања потенцијалних понуђача; Записник са отварања техничких понуда; преглед
техничких понуда; Извештај о евалуацији техничких понуда; Позив за отварање финансијских понуда;
Записник са отварања финансијских понуда; преглед финансијских понуда; Збирни извештај о евалуацији
техничких и финансијских понуда; Предлог и Одлука о додели уговора; Предлог Закључака о додели
уговора; Позив за преговоре о уговору; Записник са преговора о уговору; Обавештење о закљученом
уговору; пропратни дописи, комуникација са ЕБРД, Секретаријатом за скупштинске послове и прописе,
Секретаријатом за финансије, Градским правобранилаштвом града Београда и сл.; учешће у раду комисија
за јавне набавке; превђење документације.
За све набавке у складу са правилима ЕБРД за набавке радова: Конкурсна документација и добијање
сагласности ЕБРД; Предлог и Одлука о покретању поступка; Предлог и Решење о формирању Комисија за
јавне набавке; Предлог Закључака о покретању поступака; Позив за достављање понуда; одговора на
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питања потенцијалних понуђача; измене конкурсне документације уз сагласност ЕБРД; Записник са
Предтендерског састанка и обилазак локације; отварања понуда; Записник са отварања понуда; преглед
понуда; Извештај о евалуацији понуда; Предлог и Одлука о додели уговора; Предлог Закључака о додели
уговора; Писмо о прихватању; Обавештење неуспелим понуђачима; Обавештење о закљученом уговору;
пропратни дописи, комуникација са ЕБРД, Секретаријатом за скупштинске послове и прописе,
Секретаријатом за финансије, Градским правобранилаштвом града Београда и сл.; учешће у раду комисија
за јавне набавке; превђење документације.
2. Послови у вези обезбеђивања информација о локацији, локацијских дозвола, грађевинских дозвола
и одобрења за извођење радова, пријава радова и употребних дозвола, за објекте за које Секретаријат
спроводи јавне набавке (са свим активностима и подактивностима које су наведене у претходним ГИРГ-у
извештајима):
Прибављање копије плана парцеле и копије плана водова, са подактивностима: 5; Укупан број
остварених контаката и активности са надлежним органом који издаје локацијске услове и информацију о
локацији: 200 и уколико је то потребно, на захтев надлежног органа, прибављање додатне документације;
Подношење захтева за информацију о локацији - 25; Подношење захтева Секретаријату за урбанизам –
Комисији за планове за верификацију Идејног решења за 3 објекта, координација са Секретаријатом за
урбанизам 20; Припрема и преглед документације и подношење захтева кроз обједињену процедуру
електронским путем преко ЦИС-а: подношење захтева за локацијске услове за 2 објектa; подношење
захтева за измену локацијских услова за 2 објекта; Сарадња са Имаоцем јавних овлашћења – МУП –
Аналитика, у вези издавања услова ван обједињене проседуре – 1 објекат.
Припрема документације за плаћање накнаде Имаоцима јавних овлашћења за издавање техничких
услова у процесу спровођења обједињене процедуре електронским путем у фази издавања Локацијских
услова (2 објекта) и измене локацијских услова (2 објекта), Координација и сарадња са Имаоцима јавних
овлашћења - праћење поступка и уколико је то потребно прибављање додатне документације (8);
Подношење захтева за издавање листа непокретности за 16 објеката; Координација са ЈУП „Урбанистички
завод Београда” на Урбанистичком пројекту 1 и Микролокацијској анализи повољности локације 1 објекат
и Пројект препарцелације за 1 објекат.
3. Праћење реализације уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике (са свим
активностима и подактивностима које су наведене у претходним ГИРГ-у извештајима): за укупно 13
уговорених послова.
А) Активности праћења реализације код пројектовања: координација између пројектанта, техничке
контроле, надлежних Секретаријата, корисника, и надлежних институција у вези 4 пројекaта; сарадња са
пројектантом у вези достављања идејног решења за 3 објекта, сарадња са пројектантом у вези достављања
микролокацијске анализе за 2 објектa, сарадња са пројектантом у вези достављања пројеката зa грађевинску
дозволу за 2 пројекта; сарадња са пројектантом у вези достављања пројеката зa извођење за 2 пројекта.
Сарадња са Имаоцем јавних овлашћења - ЕПС Дистрибуција, пре подношења захтева за добијање дозволе
за извођење радова, у вези уговора за изградњу недостајуће инфраструктуре – 1 објекат.
Б) Активности праћења реализације код извођења објеката (радови): 5 објеката су у гарантном року,
координација између извођача радова, надзора и корисника, обиласци терена у вези отклањања недостатака
у гарантном року: 50. Укупан број остварених контаката и активности 150, укупан број остварених
контаката и активности са директивним надзором: 12 дописа; Укупан број остварених контаката и
активности са надзором 80 дописа, координација између извођача радова, надзора и корисника, обиласци
терена у вези 5 објеката; координација између извођача радова и корисника -Секретаријата за саобраћај,
надзора и инвеститора у вези адаптибилног управљања саобраћајем: 12 дописа; комуникација са ПУ за
Град Београд, Управа саобраћајне полиције у вези регулисања светлосне саобраћајне сигнализације за 1
објекат; координација између извођача радова и корисника - ГСП „Београд”, надзора и инвеститора у вези
искладиштења трамвајских шина из складишта ГСП „Београд” за 3 објекта; Подношење захтева МУП РС,
Сектор за ванредне ситуације у вези у вези добијање сагласности на техничку документацију у погледу
мера заштите од пожара и техничког прегледа изведених радова ради провере спроведених мера заштите од
пожара - 5 објеката; координација између извођача радова, техничког прегледа, надзора и корисника Секретаријата за саобраћај у вези примопредаје 2 објекта, укупан број остварених контаката и активности
15; координација са Секретаријатом за урбанизам у вези продужења пробног рада за 5 објеката. Сарадња са
Имаоцем јавних овлашћења - ЕПС Дистрибуција, у процесу прикључења објекта на комуналну
инфраструктуру за 3 објекта.
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4. Праћење и евиденција финансијских обавеза Секретаријата у оквиру реализације свих
инвестиционих програма (са активностима и подактивностима које су наведене у претходном ГИРГ-у у
извештајима):
Финансијски послови обављени у Сектору за нискоградњу и хидроградњу: састављање предлога за
12 квота, месечно и по кварталима за Сектор за финансијско-материјалне послове; састављање 1 предлога
финансијског плана за 2018., 2019., 2020. годину за Сектор за финансијско-материјалне послове;
састављање 2 предлога ребаланса финансијског плана за 2018., 2019., 2020. годину за Сектор за
финансијско-материјалне послове; контрола приспелих рачуна и ситуација; састављање образложења за
финансијски план за Сектор за финансијско-материјалне послове; реализација буџета за претходни период
и образложење за Сектор за материјалне и финансијске послове; достављање финансијских података за
израду Закључака и измена Закључака у Сектор за финансијско-материјалне послове на проверу;
достављање потписаних уговора на реализацију и праћење финансијских елемената у Сектор за
финансијско-материјалне послове. Остали финансијски послови који су се обављали у Сектору за
финансијско-материјалне послове су обједињени под тачком II А 4.
10. Други послови у складу са Статутом града Београда:
израда извештаја и других информација о извршењу послова: израђен 1 полугодишњи извештај о
раду; израђен 1 годишњи извештај о раду; израђени дневни извештаји о стању предмета;
достављање месечних података за Извештаје о раду Консултаната на Пројекту; израда информација
за различите организационе јединице Градске управе, везане за појединачне пројекте из Пројекта
унапређења београдског јавног градског превоза и саобраћајне инфраструктуре; одговорено на 1
информацију по Закону о слободном приступу информацијама.
 остали послови: припремљена документација за повлачење транши са ЕБРД; израђен План рада за
2018. годину; израђен Предлог потреба за 2018. годину; израђен План јавних набавки за 2018.
годину, са изменама; израђен Списак набавки на које се закон не примењује за 2018. годину, са
изменама; израђена документациона подлога за план јавних набавки за 2018. годину и списак
набавки на које се ЗЈН не односи; достављени подаци за план извршења набавки и јавних набавки за
2017. годину; достављени подаци за кварталне Извештаје за Управу за јавне набавке РС о
закљученим уговорима о јавним набавкама; састављен извештај о попису грађевинских објеката и
опреме у припреми; одржани састанци и рад у комисијама; састављено 9 измена закључака; давање
сагласности на референце извођача радова, пружаоца услуга; унос података у Програм за потписане
уговоре и извршење уговора; састављање одговора за грађане у вези извођења радова; преглед
инвестиционих пројеката press clipping ради извештавања ЕБРД; архивирање предмета; урађен
документ План поновног успостављања извора прихода за улице из новог кредита ЕБРД – са
консултантима ЕБРД, одобрен од стране ЕБРД и објављен на сајту Града Београда; урађен документ
План укључивања заинтересованих страна за улице из новог кредита ЕБРД – са консултантима
ЕБРД, одобрен од стране ЕБРД и објављен на сајту Града Београда; састављен Извештај за ЕБРД –
животна средина и социјална питања – годишњи извештај (EASR – Annual Environmental and Social
Report); састављен Извештај за ЕБРД – попис потписаних уговора на Пројекту; састављен Извештај
за ЕБРД – животна средина и социјална питања – акциони план (ESAP – Environmental and Social
Action Plan); електронски програм за праћење и управљање пројектима, сарадња са консултантима и
обука; сачињени извештаји о оцењивању запослених; закључен уговор о консултантским услугама
за израду претходне студије оправданости са генралним пројектом за београдски метро; састављени
и послати коментари на предлог новог Закона о јавним набавкама и присуствовање јавној расправи
поводом истог.


III
ПРАВНИ ОСНОВ за А и Б:





Одлука о Градској управи града Београда („Службени. лист града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17,
92/18, 103/18 и 109/18);
Решење о трансформацији Фонда за финансирање изградње станова солидарности („Службени лист
града Београда“ број 23/10);
Статут града Београда („Службени лист града Београда” бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник
РС”, број 7/16 - одлука УС);
Закон о главном граду („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон);
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Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон
и 47/18);
Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука УС,
113/17 и 95/18-аутентично тумачење);
Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи („Службени лист града
Београда”, бр. 29/03, 7/04, 8/04, 25/05, 10/08, 17/09, 29/10, 39/10, 3/12, 36/14, 51/14 и 95/14);
Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС“ број 25/15, 50/15, 20/18 и
34/18);
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ број 21/16, 113/17 и 113/17-др. закон);
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Гградске управе
града Београда („Службени лист града Београда“, број 8/15 и 58/15);
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15);
Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу
јавних набавки („Службени гласник РС“ број 83/15);
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/15);
Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког
поступка („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 83/15);
Одлука о располагању становима града Београда („Службени лист града Београда“ број 20/15, 37/16
и 114/16);
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исп., 64/10 – Одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС и 98/13 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018);
Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист града Београда“ број 20/15, 126/16, 2/17 и
43/17);
Правилник о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта
(„Службени гласник РС“ број 27/15);
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 72/18);
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник
РС“ број 113/15, 96/16 и 120/17);
Правилник о класификацији објеката („Службени гласник РС“ број 22/15);
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“
број 22/15);
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(„Службени гласник РС“ број 22/15);
Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске
књиге („Службени гласник РС“ број 22/15);
Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“
број 22/15);
Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта („Службени гласник РС“
број 22/15);
Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“ број 22/15 и
24/17);
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 85/15);
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини
предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току
грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени
гласник РС“ број 27/15 и 29/16);
Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ број 72/09, 18/10, 65/13, 15/15одлука УС, 96/15, 47/17 – аутентично тумачење, 113/17-др. закон, 27/18-др. закон и 41/18-др. закон);
Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на
којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда“, број 63/16
и 50/18);
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Закон о озакоњењу објеката („Службени лист РС“ број 96/15 и 83/18);
Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ број 101/15 и 95/18-др.
закони);
Закон о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/95, „Сл. лист СРЈ”, бр. 16/2001 - одлука СУС и
„Сл. гласник РС”, бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/16 – аутентично тумачење);
Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, број 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и
57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, 1/03-Уставна повеља);
Финансијски уговор закључен између Европске инвестиционе банке и Државне заједнице Србија и
Црна Гора, дана 17.06.2003. године, Анекс 1, Анекс 2, Анекс 3;
Уговор о Пројекту обнове града Београда закључен између ЕИБ, Републике Србије и Града
Београда, дана 17.06.2003. године, Анекс 1, Анекс 2, Анекс 3;
Водич за јавне набавке ЕИБ (Guide to procurement EIB);
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон и 87/18);
Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист града Београда“, бр.
3/01, 15/05 и 29/07-др. одлука);
Правилник за пројектовање, грађење и одржавање трамвајских пруга у Београду;
Студија оптималних типова конструкција горњег строја трамвајских пруга;
Закон о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др. закон);
FIDIC „Услови Уговора за изградњу” (Црвена књига), Прво издање 1999.;
Водич за услове уговора за изградњу – Црвена књига;
FIDIC „Услови за Уговоре о консултантским услугама” Четврто издање 2006. (Бела књига);
Водич за услове уговора о консултантским услугама – Бела књига (2006.);
FIDIC „Услови за Уговоре о консултантским услугама” Треће издање 1998. (Бела књига);
Водич за услове уговора о консултантским услугама – Бела књига (1998.);
Финансијски уговор о кредиту са ЕБРД од 17.11.2011. године, Анекс 1, Анекс 2, Анекс 3, Анекс 4,
Анекс 5, Анекс 6;
Писмо о информацијама уз Финансијски уговор о кредиту са ЕБРД, Измена Писма о
информацијама 1, 2, 3, 4;
Закон о задужењу Србије и Црне Горе код ЕИБ (Пројекат обнове града Београда – 90 милиона Евра)
– („Сл. лист СЦГ“, бр. 14/2004);
Одлука о задужењу Града Београда за финансирање дела Пројекта унапређења београдског јавног
превоза и саобраћајне инфраструктуре („Сл. лист града Београда“, бр. 45/201, 8/2012 и 31/2013);
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18);
Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/2012,
108/13, 6/14-усклађени дин. изн., 68/14-др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 –
усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 – усклађени дин. изн., 113/17, 13/18-усклађени дин. изн. и 30/18);
Закон о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 36/11-др. закон, 88/11 и 89/15др. закон);
Посебне узансе о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77);
Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл.
гласник РС”, бр. 14/09, 95/10 и 98/18);
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04,
54/07, 104/09 и 36/10);
Уговор о донацији олакшице за инфраструктурне пројекте за локални оквир у оквиру ИПА 2008
MУЛТИ – корисничког програма између ЕИБ и Републике Србије и Града Београда од 3.3.2010.
године;
Уговор о донацији између ЕБРД и Агенције за инвестиције и становање за управљање пројектом и
подршку у спровођењу јавних набавки за ПИУ, од 25.08.2013. године (фонд WBIF);
Уговор о донацији између ЕБРД и Агенције за инвестиције и становање за Пројекат унапређења
београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре –Ажурирање Мастер Плана за јавни
превоз (СМАРТПЛАН) и припрема стратешке процене животне средине, од 11.03.2016. године
(фонд WBIF);
Уговор о донацији између ЕБРД и Секретаријата за инвестиције за вршење стручног надзора над
извођењем радова на деоницама обухваћених Пројектом унапређења београдског јавног превоза и
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саобраћајне инфраструктуре - вршење стручног надзора над реконструкцијом Трга Славија и
Булевара ослобођења (Фаза I), од 29.03.2017. године (фонд WBIF);
Уговор о донацији између ЕБРД и Секретаријата за инвестиције за вршење стручног надзора над
извођењем радова на деоницама обухваћених Пројектом унапређења београдског јавног превоза и
саобраћајне инфраструктуре - вршење стручног надзора над реконструкцијом Рузвелтове и Мије
Ковачевића (Фаза II), од 19.05.2017. године (фонд WBIF);
Уговор о донацији између ЕБРД и Секретаријата за инвестиције о продужењу уговора о донацији са
Европском банком за обнову и развој за финансирање консултантских услуга на управљању
пројектом и подршку у спровођењу јавних набавки за ПИУ при спровођењу Пројекта унапређења
београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре, од 19.01.2018. године (фонд WBIF);
Уговор о консултантским услугама за израду претходне студије оправданости са генралним
пројектом за београдски метро, од 04.05.2018. године;
Одлука о реструктуирању зајма по Уговору о зајму са ЕБРД за реализацију Пројекта моста преко
Саве Чукарица-Нови Београд и Уговора о зајму за финансирање дела Пројекта унапређења
београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре и задужењу Града Београда за
финансирање Пројекта реконструкције улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и
Цара Душана и подземних гаража у ул. Кнеза Милоша („Сл. лист града Београда“, бр. 44/2017);
Финансијски уговор о кредиту са ЕБРД од 11.07.2017. године;
Измене и допуне и преуређење уговора у вези са Уговором о кредиту од 19.06.2006. године (са
изменама и допунама и преуређењем) и Уговора о кредиту од 17.11.2011. године (са изменама и
допунама) са ЕБРД од 11.07.2017. године;
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 114/08);
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. Гл. РС”, бр. 135/04 и 88/10);
Водич за јавне набавке ЕБРД (Procurement Policies and Rules);
Водич за набавке консултантских услуга ЕБРД (Guidelines for Clients Managing Technical
Cooperation Funded Consultancy Assignments);
Стандардна документација ЕБРД за евалуацију понуда и Водич за евалуацију за набавку радова
(Standard Tender Evaluation Form and Evaluation Guide-Procurement of Works);
Стандардна конкурсна документација ЕБРД за набавку радова (Standard Tender DocumentsProcurement for Works);
Политика ЕБРД о заштити животне средине и социјалних питања (Environmental And Social Policy
EBRD).

IV
КРАЈЊИ ЦИЉ ПОСЛА:
Реализација пројеката за које је задужен Секретаријат за инвестиције: изградња непрофитних станова
и станова за давање социјално угроженим особама, избеглицама и интерно расељеним лицима; адаптација,
санација, реконструкција, доградња или изградња нових објеката у својини Града Београда; реализација
Пројекта обнове града Београда; реализација Плана рада Секретаријата за 2018. годину и финансијског
плана прихода и расхода Секретаријата за 2018. годину.

V
ПРОБЛЕМИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ:
Недовољан број извршилаца; повремена неажурност катастарских података; проблеми у
обезбеђивању имовинско-правних основа; неусаглашаност законских и подзаконских аката, међусобна
неусаглашеност планова разних нивоа; ограничења планских документа; кашњења имаоца јавних
овлашћења у издавању услова и сагласности; кашњења осталих Секретаријата, Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу града као и имаоца јавних овлашћења у реализацији послова из њихове надлежности,
а који утучу на реализацију активности нашег Секретаријата; потреба координисања извођења радова са
несметаним одвијањем саобраћаја; кашњења проузрокована сложеношћу процедура ЕИБ, ЕБРД као и
процедура градских институција, а које су морале бити испуњене у поступку реализације пројеката.
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VI
ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ:
Секретаријат извршава послове планиране Планом јавних набавки за 2018. годину и финансијским
планом прихода и расхода Секретаријата за инвестиције за 2018. годину, у складу са расположивим
средствима у буџету града Београда и расположивости докумената, који су услов за успешно извршење, а
прибављају се ван Секретаријата.

VII
ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ:
У извештајном периоду није покренут ни један поступак за заштиту од злостављања.

НАПОМЕНЕ:
У циљу ефикасније реализације пројеката, потребно је запослити извршиоце и то за сва места из
члана 93. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Београда,
Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за
интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе број 110-680/17-ГВ од 11.05.2017. године, 1101725/17-ГВ од 31.10.2017. године, 110-107/18-ГВ од 02.02.2018. године, 110-314/18-ГВ од 25.04.2018.
године, 110-626/18-ГВ од 27.06.2018. године, 110-793/18-ГВ од 04.10.2018. године и 110-1193/18-ГВ од
07.12.2018. године.
У Секретаријату за инвестиције се не спроводе управни поступци.
У извештајном периоду није примљена ни један информација од узбуњивача.
У извештајном периоду, примљена су 2 захтева за приступ информацијама од јавног значаја која су
се односила на спроведени поступак јавне набавке радова у насељу Милева Марић Ајнштајн и набавке
спорведене по поступку ЕБРД за улице Булевар ослобођења, Трг Славија и Војводе степе. Одговори на исте
су прослеђени овлашћеном лицу за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја
града Београда.
У Београду, 16.01.2019. године

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за инвестиције
Лука Петровић
У изради овог извештаја су учествовали: Лидија Тешић, Ана Крсмановић, Надежда Ружичић, Сања
Цветановић, Предраг Чолић, Зорица Покрајац, Небојша Влајин, Љубомир Грбић и Соња Ђорђевић.
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ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
ПРОГРАМ 01 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ИЗГРАДЊА СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА НА ЛОКАЦИЈИ КАМЕНДИН 1.7, ГО ЗЕМУН
(270 станова)
На основу Меморандума о сарадњи на реализацији Регионалног стамбеног програма – Стамбени
програм у Републици Србији), у оквиру Компоненте Ц1-Б Потпројекта 5 у оквиру Регионалног стамбеног
програма – Стамбени програм у Републици Србији и Уговора о финансирању и управљању овом
компонентом, потписаног између Града Београда (Агенције за инвестиције и становање), Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије и Јединице за управљање пројектима „ЈУП Истраживање и
развој” д.о.о. Београд, у општини Земун у току је изградња 270 станова за избегла лица из бивших
република СФРЈ која имају пријављено пребивалиште на територији града Београда. Секретаријат за
инвестиције обезбедио је техничку документацију, која је у завршној фази. У 2018. години спроведен је
поступак јавне набавке и закључен уговор за извођење радова на спољном уређењустамбеног комплекса.
Завршетак свих радова и технички преглед планиран је половином 2019. године.
ИЗГРАДЊА СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА У ОВЧИ
Предвиђена је фазна реализација изградње стамбеног комплекса на локацији.
I фаза - израда техничке документације завршена. Фаза обухвата изградњу објекта социјалног
становања 1а, 1б, 1ц, 1д, 1г, 1ф, као и припадајућег инфраструктурног опремања и уређења (саобраћајнице,
постројење за пречишћавање отпадних вода за целу 1. фазу). У првој половини 2019. године планиране су
измене главног пројекта и тендерске документације комплетне I фазе, које су последица измена и допуна
ЗПИ, како би се расписала јавна набавка за реализацију изградње обејката I фазе.
II фаза (235 социјалних станова) - Реализована је изградња друге фазе на основу тројног Уговора
(Јединице за управљање пројектом Истраживање и развој (ЈУП), Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије и Града Београда) за изградњу и доделу 235 стамбених јединица.
III фаза - Усвојен је идејни пројекат конструкције. Потребно је извршити прилагођавање Идејног
решења изменама и новитетима законске регулативе као и захтевима/ставовима Наручиоца по питањима
рационалности. (Поменути нови правилници ступили су на снагу после усвајања Конкурсног идејног
решења и условили су корекцију Идејног решења за III фазу.)
IV фаза - Завршена је изградња објекта постројења за пречишћавање отпадних вода и функционално
испитивање објекта.
У току је прибављање употрбне дозволе за објекат постројења за пречишћавање отпадних вода.
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПРОЦУРИВАЊА ГАРАЖЕ У ОБЈЕКТУ ПФЦ 5, У БЛОКУ
61, УЗ ВОЈВОЂАНСКУ УЛИЦУ У НОВОМ БЕОГРАДУ
Угпвпр за извођење радова је закључен у 2018. Години. Извођење радова је у току, а планирани
завршетак је до краја I квартала текуће године.
ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА
БЕЗБЕДНОСТИ У ЗЕМУНУ
Секретаријат за инвестиције је овлашћен од стране Кабинета градоначелника за реализацију овог
пројекта. Обезбеђена су средства и планирана реализација до краја 2019. године.

ПРОГРАМ 02 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
НАБАВКА И УГРАДЊА ЈАРБОЛА СА ЗАСТАВАМА
Обезбеђена су средства за извођење радова, стручни надзор и технички преглед радова. Планирана
реализација пројекта до краја 2019. године.

ПРОГРАМ 04 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ИЗГРАДЊА ГОНДОЛЕ У БЕОГРАДУ НА ЛОКАЦИЈИ КАЛЕМЕГДАН - УШЋЕ
Министарство трговине, туризма и телекомуникација и град Београд утврдили су заједнички интерес
да се изгради кабинска жичара - Гондола Ушће – Калемегдан у Београду. Сходно дугогодишњем искуству у
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изградњи система превоза жичаром, на предлог града Београда, ЈП „Скијалишта Србијеˮ учествује као
носилац инвеститорских права у реализацији капиталног пројекта „Изградња гондоле у Београдуˮ.
Закључком Владе Републике Србије усвојен је текст споразума о сарадњи на реализацији пројекта
„Изградња гондоле у Београдуˮ између Републике Србије, града Београда и Јавног предузећа „Скијалишта
Србијеˮ. На основу овог Закључка потписан је Споразум о сарадњи на реализацији Пројекта, број 401.16644/2018Г од 01.10.2018. године, од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација, града
Београда и ЈП „Скијалишта Србије“.
Укупна вредност средстава за реализацију пројекта износе 1.920.000.000,00 динара, од чега град
Београд обезбеђује средства у укупном износу од 720.000.000,00 динара. Влада је сагласна да ЈП
„Скијалишта Србије“ има право коришћења непокретности.
С обзиром да се ради о суфинансирању истог пројекта, једино рационално и ефикасно било је да се
спроведе јавна набавка од стране више наручилаца, уз избор једног извођача радова који би извео све
предметне радове. Након спроведеног поступка ЈН додељен је уговор групи понуђача: Leitner S.p.A.
Vipiteno (представник групе понуђача) и чланови групе КОТО д.о.о. Београд, Елкомс д.о.о. Бееоград и Дел
инг д.о.о. Београд, са укупно понуђеном ценом од 1.794.000.000,00 динара. Извођач је уведен у посао
28.12.2018. године, а планирано је да посао израде техничке документације, прибављање свих потребних
дозвола, извођење радова и пуштање обејкта у рад буде до краја 2019. године.
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ОКВИРУ ПЛАТОА СЛАВИЈА
Пројекат се ради привођења јавној намени простора испод дела платоа на Тргу Славија. Узраду
техничке документације је донирао „Саобраћајни институт ЦИП“ д.о.о, а услугу вршења техничке
контроле Градски завод за вештачења Београд.
Обезбеђена су средства за извођење радова и вршење стручног надзора. Планирана реализација
радова је у III кварталу ове године.

ПРОГРАМ 07 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ, 27. МАРТА, ЏОРЏА ВАШИНГТОНА И ЦАРА
ДУШАНА (ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА И СТАРИ ГРАД )
Предметна деоница представља пројектни сегмент Пројекта Београдски зелени булевар, у складу са
Финансијским уговором између ЕБРД и Града Београда од 11.07.2017. године. Опште обавештење о
набавкама објављено је на сајту ЕБРД, Procurement Notices (www.ebrd.com), дана 17.08.2017. године, под
бројем 8800-GPN-49267.
Техничку документације су израдили - „Саобраћајни институт ЦИП“ д.о.о. – носилац посла и члан
групе понуђача: „Геопут“ д.о.о.
Набавка за извођење радова покренута је у децембру 2018. године, а отварање понуда је заказано за
13.02.2019. године. Рок за извођење радова износи 200 дана. Вршење стручног надзора се финансира из
донације ЕБРД, у складу са дописом ЕБРД од 14.12.2017. године. Технички преглед изведених радова на
саобраћајницама Краљице Марије, 27 марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана, покретање јавне набавке је
планирано у марту 2019. године.
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША СА ИЗГРАДЊОМ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ, ГО
САВСКИ ВЕНАЦ
Предметна деоница представља пројектни сегмент Пројекта реконструкције улице Кнеза Милоша и
изградње подземне гараже, у складу са Изменама и допунама и преуређењем Финансијског уговора о
кредиту између ЕБРД и Града Београда од 11.07.2017. године. Опште обавештење о набавкама објављено је
на сајту ЕБРД, Procurement Notices (www.ebrd.com), дана 17.08.2017. године, под бројем 8799-GPN-42809.
Набавка ће бити покренута по добијању сагласности ЕБРД на конкурсну документацију.
Очекује се да ће вршење стручног надзора бити финансирано из донације ЕБРД. Набавка ће бити
покренута након достављања одобрења од стране ЕБРД којим је одобрено финансирање из средстава
донације, као и након добијања сагласности на Пројектни задатак од стране ЕБРД.
НАБАВКА ТРАМВАЈА ЗА ГСП БЕОГРАД
Потписан уговор са испоручиоцем трамваја CAF Шпанија: 03.11.2009. године. Испоручено је свих 30
трамваја. Структурални, привремени и коначни пријеми трамваја завршени. У току је процедура испоруке
преосталих резервних делова.
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ПРОВЕРА МОГУЋНОСТИ ИЗГРАДЊЕ ЈАВНИХ ГАРАЖА НА ЛОКАЦИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Израда урбанистичког пројекта за изградњу подземне гараже у Влајковићевој улици: У складу са
Планом генералне регулације мреже јавних гаража („Сл. лист града Београда“, број 19/2011), Смерницама
за спровођење, простор на коме је предложена изградња јавне гараже, спроводи се делом кроз непосредну
примену правила тог Плана, површине планиране за објекте и комплексе јавних служби кроз обавезну
израду урбанистичког пројекта.
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ТАДЕУША КОШЋУШКА И ПАРИСКЕ
Закључен уговор за израду техничке документације и техничке контроле техничке документације у
децембру 2018. године. Завршетак израде документације у III кварталу ове године.
РЕКОНСТРУКЦИЈА БЕОГРАДСКЕ УЛИЦЕ И СТАРИНЕ НОВАКА
(ОД ТРГА СЛАВИЈА ДО 27. мАРТА)
У току поступак ЈН за израду техничке документације, закључење уговора планирано у јануару 2019.
године. Покретање ЈН за избор вршиоца техничке контролае планиран у фебруару 2019. године. Завршетак
израде документације до краја 2019. године.
РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРГА НИКОЛЕ ПАШИЋА
Јавние набавке за израду техничке документације и техничке контроле техничке документације
покренуте у децембру 2018. године. Завршетак израде документације до краја 2019. године.
РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ У ЗЕМУНУ
Закључен уговор за израду техничке документације и техничке контроле техничке документације у
децембру 2018. године. Завршетак израде документације у III кварталу ове године.
РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЈА ОСЛОБОЂЕЊА У ЗЕМУНУ, ОД СТЕВАНА МАРКОВИЋА УЗВОДНО
ДО КРАЈА
Закључен уговор за израду техничке документације и техничке контроле техничке документације у
децембру 2018. године. Завршетак израде документације у III кварталу ове године.
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА У УЖЕМ ЦЕНТРУ ЗЕМУНА (ПРЕРАДОВИЋЕВА, КОСОВСКА,
БЕОГРАДСКА, ДАВИДОВИЋЕВА, ДР ПЕТРА МАРКОВИЋА)
Јавние набавке за израду техничке документације и техничке контроле техничке документације
покренуте у новембру 2018. године. Завршетак израде документације до краја 2019. године.
УРЕЂЕЊЕ И ПОПЛОЧАВАЊЕ ОТВОРЕНИХ ЈАВНИХ ПРОСТОРА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ
Планирано је објављивање јавног позива за избор понуђача за израду техничке документације и
извођење радова у фебруару 2019. године. Радови почињу након израде документације, а планирани
завршетак је у првом кварталу 2020. године.
РЕКОНСТРУКЦИЈА БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА (ОД ТАКОВСКЕ ДО РУЗВЕЛТОВЕ )
СА ГАРАЖОМ
Планирано је покретање јавних набавки за израду техничке документације и техничке контроле
техничке документације. Завршетак израде документације до краја 2019. године.

ПРОГРАМ 08 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ИЗГРАДЊA ОБЈЕКТА КДУ СА ЦЕНТРАЛНОМ КУХИЊОМ У ОВЧИ НА КП 3672 У НАСЕЉУ
ОВЧА, ГО ПАЛИЛУЛА
У 2016. години спроведен је Конкурс за дизајн за израду идејног решења. Пошто је по спроведеном
конкурсу прва награда додељена правном лицу, а имајући у виду резултате бодовања награђених радова, тј.
значајан квалитет и високе оцене I награде, Наручилац је одлучио да у будући преговарачки поступак за
израду техничке документације буде узето првонаграђено решење.
Закључен је уговор за израду целокупне техничке документације са Пројектом парцелације и
Урбанистичким пројектом у јуну 2018. год, као и набавка за избор вршиоца техничке контроле. Завршетак
израде условљен изменом Плана детаљне регулације за ово подручје.
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ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА КДУ У НАСЕЉУ АЛТИНА, УЗ ДОБАНОВАЧКИ ПУТ, ГО
ЗЕМУН
Секретаријат за образовање и дечју заштиту обезбедио је техничку документацију и прибавио
грађевинску дозволу.
Уговор за извођење радова је закључен 2016. године.
Радови на објекту су завршени и након добијања позитивног извештаја о техничком прегледу, објекат
ће бити предат кориснику на управљање.
АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА СТАРЕ ШКОЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „СУРЧИН”, ГО СУРЧИН
ГО Сурчин је обезбедила техничку документацију и прибавила грађевинску дозволу. Покретање
поступка ЈН за извођење радова и пратеће услуге планирано је за март 2019. године, а завршетак радова у I
кварталу 2020. године.
АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „СУТЈЕСКА” ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ”, ГО
ЗЕМУН
Секретаријат за образовање и дечју заштиту обезбеђује техничку документацију и одобрење за
извођење радова. Поступак ЈН за извођење радова и пратеће услуге ће се спровести по достављању
документације.

ПРОГРАМ 09 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ОШ НА ЧУКАРИЧКОЈ ПАДИНИ
Средином 2019. године предвиђа се покретање ЈН Конкурс за дизајн који има за циљ обезбеђење
идејног решења. У складу са конкурсним процедурама, окончање поступка планира се крајем 2019. године.
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ОШ „СВЕТИЛСАВ ГОЛУБОВИЋ –
МИТРАЉЕТА”, БАТАЈНИЦА, ГО ЗЕМУН
Завршена је израда техничке документације и прибављена грађевинска дозвола. Планирано
покретање процедуре јавне набавке за избор извођача радова и стручни надзор у марту 2019. године.
Увођење извођача у посао након завршетка школске године, а планирани рок за завршетак радова до
почетка школске 2019/2020 године.
ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОШ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН”,
БЕЧМЕН, ГО СУРЧИН
ГО Сурчин је обезбедила техничку документацију и прибавила грађевинску дозволу. Закључен
уговор за извођење радова и стручни надзор. Радови су у току. Планирани рок за стављање објекта у
функцију је у II кварталу 2019. године.
ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
ДОБАНОВЦИ, ГО СУРЧИН
ГО Сурчин обезбеђује техничку документацију и грађевинску дозволу. Поступак ЈН за извођење
радова и пратеће услуге ће се спровести по достављању документације.
ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ
ОБЈЕКТА ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” УМКА, ГО ЧУКАРИЦА
ГО Чукарица је обезбедила техничку документацију и прибавила грађевинску дозволу. Закључен
уговор за извођење радова и стручни надзор. Радови су у току. Планирани рок за стављање објекта у
функцију је у II кварталу 2019. године.
ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ „КАРАЂОРЂЕ” ОСТРУЖНИЦА, ГО ЧУКАРИЦА
ГО Чукарица је обезбедила техничку документацију и у току је прибављање грађевинске дозволе.
Поступак ЈН за извођење радова и пратеће услуге ће се спровести по достављању документације.
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ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
АДАПТАЦИЈА СПРАТА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА ТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ МЛАДЕНОВАЦ, ГО МЛАДЕНОВАЦ
Закључен уговор за извођење радова и стручни надзор. Радови су завршени, у току је технички
преглед изведених радова и прибављање противпожарне сагласности. Планирани рок за стављање објекта у
функцију је у I кварталу 2019. године.
ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА - САНАЦИЈА ФАСАДЕ
Закључен уговор за извођење радова и стручни надзор. Радови су у току,а планирани рок за
завршетак је у II кварталу 2019. године..

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ИСПИТИВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА - ОБЈЕКАТ „ПРЕДАХ ПЛУС”
Закључен уговор за извођење радова, стручни надзор и технички преглед објекта. Радови су у
завршној фази и након добијања позитивног извештаја о техничком прегледу, објекат ће бити предат
кориснику на управљање (фебруар 2019. године).
РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ПРЕНАМЕНА ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ
ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ УЛ. ЖИВКА ДАВИДОВИЋА БРОЈ 64, ГО ЗВЕЗДАРА
Секретаријат за социјалну заштиту обезбедио техничку документацију и одобрење за извођење
радова. Закључен уговор за извођење радова, стручни надзор и технички преглед објекта. Радови су у
завршени и након добијања позитивног извештаја о техничком прегледу, објекат ће бити предат кориснику
на управљање.
РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА „ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ОДРАСЛА И СТАРА
ЛИЦА” У УЛ. КУМОДРАШКА 226, ГО ВОЖДОВАЦ
Планирано покретање процедуре јавне набавке за израду техничке документације и вршење техничке
контроле у марту 2019. године. Планирани рок за завршетак израде техничке документације је до краја
2019. године. Планирана интервенција врши се у циљу побољшања услова за безбедан боравак корисника и
рад запослених, подизање хигијенско техничког комфора, као и боље функционисање сервисних служби,
стручног особља и евентуално повећање капацитета за смештај корисника рационализацијом постојећег
простора (БРГП око 1.100м2).

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ИЗГРАДЊА НОВОГ КРИЛА ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
Закључен уговор за извођење радова, стручни надзор и технички преглед објекта. Радови су у току, а
завршетак посла планиран је у II кварталу текуће године.
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ У БОРЧИ, ДЗ ПАЛИЛУЛА
Завршена је озрада Пројекта за грађевинску дозволу и прибављена грађевинска дозвола.
У децембру је покренута јавна набавка за избор извођача радова и у току је израда тенерске
документације и ПЗИ.
Обезбеђена су средства за вршење стручног надзора и техничког прегледа изведених радова.
Планирани рок за извођење радова је 11 месеци након увођења извођача у посао.
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ У УГРИНОВЦИМА, ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН
Завршена је озрада Пројекта за грађевинску дозволу иу току је прибављење грађевинске дозволе.
Обезбеђена су средства за извођење радова, вршење стручног надзора и техничког прегледа
изведених радова.
Планирано је покретање ЈН за избор извођача радова у II кварталу текуће године.
Планирани рок за извођење радова је 7 месеци након увођења извођача у посао.
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ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
Оквирно покретање поступка ЈН за израд техничке документације је у другој половини 2019. године.
До тада се ради на припреми техничке спецификације за покретање ЈН (Пројектни програм доставља
надлежни Секретаријата за културу).
САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА МУЗЕЈА АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Оквирно покретање поступка ЈН за израд техничке документације је у априлу 2019. године. У току је
припреа техничке спецификације за покретање ЈН (Пројектни програм доставља надлежни Секретаријата за
културу).
РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ПОЗОРИШТА БОШКО БУХА
Закључени су уговори за израду техничке документације и вршење техничке контроле. У току је
реализација ових уговора. Планирани завршетак израде техничке документације је до краја 2019. године,
како би могла да се прибави решење о одобрењу за извођење радова и планирају средства за извођење
радова.
УГРАДЊА ТЕРЕТНОГ ЛИФТА И СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ И ВЕНТИЛАЦИЈУ У
ОБЈЕКАТ БИТЕФ ТЕАТРА
Закључени су уговори за израду техничке документације и вршење техничке контроле. У току је
реализација ових уговора. Планирани завршетак израде техничке документације је до краја 2019. године,
како би могла да се прибави гражевинска дозвола и планирају средства за извођење радова.
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ
Спроведен је Конкурс за дизајн и жири је донео одлуку о награђеним и откупљеним радовима. У
децембру 2018. године покренута је ЈН за израду техничке документације, а у фебруару ове године
планирано је покретање ЈН за избор вршиоца технчке контроле. Рок за реализацију израде пројекта је 12
месеци од потписивања уговора.
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У РЕСАВСКОЈ 40Б И ПРЕНАМЕНА У МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА
Потписан је уговор чији је предмет израда Урбанистичког пројекта са разрадом Идејног решења за
реконструкцију и доградњу објекта у Ресавској 40б и пренамену у Музеј града Београда. Реализација у
завршној фази.
У децембру 2018. године покренута је ЈН за израду техничке документације и вршиоца техничке
контроле. Рок за реализацију израде пројекта је 12 месеци од потписивања уговора.
КЛИМАТИЗАЦИЈА, ВЕНТИЛАЦИЈА, МИКРОКЛИМА ДЕПОА, СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
И ОСВЕТЉЕЊЕ ДЕПОА ОБЈЕКТА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА
Закључен уговор за извођење радова (25.12.2018. године) и стручни надзор. Извођач ће бити уведен у
посао до краја јануара, а завршетак посла је 6 месеци.
РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ЦЕНТРАЛНЕ КУЛЕ НА СТАРОМ
САЈМИШТУ
Завод за заштиту културе града Београда је израдио Идејно решење. Након потписивања пројектног
задатка од стране Секретаријата за културу, планирано је покретање ЈН за израду техничке документације и
избор вршиоца техничке контроле у марту текуће године.
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ У УЛ. БРАЋЕ КРСМАНОВИЋ
У припреми материјал за избор стручног спроводиоца конкурса и стручне чланове жирија у складу са
ЗПИ. Након тога планиран је распис конкусрса у јуну 2019. године, додела нагрда и изложба радова се
очекује у другој половини 2018. године.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПРИВОЂЕЊЕ НАМЕНИ СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД”
Секретаријат за спорт и омладину намерава да СРЦ „Пионирски град” врати првобитној намени – за
рекреацију деце. Према Плану детаљне регулације за подручје Кошутњака и Топчидера, за ову локацију
предвиђа се израда Урбанистичког пројекта. С обзиром на велики број планираних садржаја неопходно је
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кроз Претходну студију оправданости са израдом Генералног пројекта испитати техно-економске
могућности изградње жељених садржаја на предметној локацији и њихова израда треба да претходи изради
Урбанистичког пројекта. Уговор за израду ове документације је закључен 21.08.2018. године и рок за
његову реализацију је 6 месеци, у који не улази време чекања на добијање услова, сагласности, мишљења и
дозвола надлежних институција. Овим уговором обухваћена је израда целокупне документације за
изградњу 11 смештајних павиљона са пратећом инфраструктуром.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за инвестиције
Лука Петровић
Обрадила:
Ана Крсмановић, диа
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
I ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града
Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки, Служби за буџетску
инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе број: 110-680/17-ГВ од
11.05.2017. године, број: 110- 1725/17-ГВ – 2017 од 31.10.2017. године, број: 110-107/18-ГВ од 02.02.2018.
године, број: 110-314/18-ГВ од 25.04.2018. године, број: 110-626/18-ГВ од 27.06.2018. године, број: 110973/18-ГВ од 04.10.2018. године и број: 110-1193/18-ГВ од 07.12.2018. године, у Секретаријату за послове
комуналне полиције образоване су следеће унутрашње организационе јединице:
1. Подручна организациона јединица Београд;
2. Сектор за нормативно – правне послове и праћење прекршајног налога;
3. Сектор за студијско – аналитичке и заједничке послове и
4. Сектор за стручно – оперативне послове и послове унутрашње контроле
1. Организациона структура
укупно
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Секретар за послове комуналне полиције - заменик начелника
Градске управе
Подсекретар
Руководилац сектора
Технички секретар
- самостално извршилачко радно место
Подручна организациона јединица Београд
– Шеф Подручне организационе јединице Београд
– Заменик шефа Подручне организационе јединице Београд
– Комунални полицајац- Начелник одељења
– Комунални полицајац- Шеф одсека
– Комунални полицајац
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршаја
– Начелник одељења
– Шеф одсека
– Службеник
Сектор за студијско-аналитичке и заједничке послове
– Начелник одељења
– Шеф одсека
– Службеник
Сектор за стручно-оперативне послове и послове унутрашње
контроле
– Начелник одељења
– Службеник

попуњено

1

1

/

1
3
1

1
2
1

/
1
/

350

283

67

2
2
20

24

16

8

2
2
18

22

18

4

19

11

8

421

333

88
421

1
1
5
17
326

2
17

УКУПНО
Службеник на положају – II група
Службеници – извршиоци

укупно
419 радна места

упражњено

2 радна места
попуњено
333

упражњено
88

2. Број систематизованих радних места: 421 (2 службеника на положају и 419 извршилачка радна
места)
Број попуњених радних места: 333
Број ангажованих извршилаца по основу уговора о привременим и повременим пословима: 4
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3. Образовна структура запослених:
Висока стручна спрема: 145
Виша стручна српема: 56
Средња стручна спрема: 132
4. У извештајном периоду престао је радни однос за 21 службеника (13 комуналних полицајаца и 8
службеника у административном делу Секретаријат), а 1 запослени је суспендован до окончања судског
поступка). Од 13 комуналних полицајаца којима је престао радни однос, 10 комуналних полицајаца је
прекинуло радни однос по споразуму за престанак радног односа, 2 су распоређена на радно место ван овог
Секретаријата док је један преминуо, од 8 других службеника којима је престао радни однос, 4 је прекинуло
радни однос споразумом за престанак радног односа, 3 су трајно премештени у други Секретаријат, а
једном је утврђено мировање радног односа због именовања. Радни однос засновала су 2 запослена, од чега
је један привремено премештен у другу организациону јединицу Градске управе, тако да у односну на
претходну годину, у Секретаријату има 19, односно 20 запослених мање због привременог премештаја.
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II ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
Израда иницијатива за измену прописа које примењује комунална полиција и израда нацрта прописа
из делокруга комуналне полиције; израда решења из области радних односа; обавештење другим органима
(организационим јединицама, градским општинама, државним органима и др.) ради предузимање мера за
које је тај орган надлежан; израда одговора странкама (правним и физичким лица); израда решења о
стављању ван снаге прекршајног налога; израда захтева за покретање прекршајног поступка; израда пријава
за учињено кривично дело; израда жалбе на одлуке Прекршајног суда; поступање по наредби Прекршајног
суда по поднетом захтеву за судско одлучивање на прекршајни налог; пријем, евидентирање и достављање
у рад аката и предмета; евиденција предмета са експедованим прекршајним налогом; евиденција предмета
са клаузулом коначности прекршајног налога; израда поднесака којима се прибављају подаци неопходни за
подношење захтева за покретање прекршајног поступка и издавањa прекршајног налога; израда аката о
јавном достављању прекршајних налога. Пријем пријаве прекршаја телефонским путем у Београдском
позивном центру „Беоком сервис“ из домена комуналне полиције; електронски прекршајни налог за
напрописно паркирање; електронски прекршајни налог за вожњу без важеће путне исправе; превентивно
комунално-полицијско поступање; поступање комуналног полицајца по пријави грађана; асистенција
органима Градске управе и других служби чије је оснивач град Београд; поступање комуналног полицајца
приликом нарушавања комуналног реда; спровођење хитних мера, вршење спасилачке функције и пружање
помоћи грађанима; координисање рада комуналних полицајаца; прекршајни налог на основу накнадно
достављених података; обрада и формирање база података, планирање послова и ангажованости уз вођење
евиденција о раду и израда извештаја о учинку комуналних полицајца; Израда предлога мера за правилну
примену и контролу Кодекса понашања запослених у Градској управи града Београда; израда иницијативе
за покретање дисциплинских поступака против службеника Секретаријата; контрола евиденције
коришћења радног времена запослених Секретаријата; надзор и контрола правилног коришћења службених
возила; контрола и праћење издавања и вођења путних налога и начина вођења евиденција по издатим
путним налозима; утврђивање стања послова унутрашњих организационих јединица Секретаријата;
припрема и израда кварталних извештаја о предузетим мерама Одељења унутрашње контроле; Вођење
евиденције о иницијативама за покретање дисциплинског поступка и месечним резултатима рада; обрада
пријава упућених унутрашњој контроли; подношење кривичне пријаве; Пријем пријава преко портала е
Управа; евидентирање и статистичка обрада података из дневних налога комуналних полицајаца;
евидентирање и статистичка обрада података у електронској евиденцији КомПол; процес израде извештаја
на захтев других унутрашњих организационих јединица; процес одржавања, модификације, осигурања
безбедности и надоградње ИТ система; процес одржавања и унапређења КомПол електронске евиденције;
психолошка превенција; процес пружања стручне подршке комуналним полицајцима; обрада уручених
прекршајних налога-неплаћени прекршајни налог; обрада уручених прекршајних налога-плаћени
прекршајни налог; израда обавештења (потврда) за више уплаћена средства по прекршајном налогу по
чл.173. став.1. Закона о прекршајиима; задуживање-раздуживање моторних возила; евиденција
експлотације моторних возила; редовно одржавање моторних возила; ванредно одржавање моторних
возила; евиденција потрошње горива моторног возила; израда предлога финансијског плана прихода и
расхода и анализа праћења његове реализације; израда предлога плана набавке опреме, инвентара,
материјала и службене одеће, израда затева и техничке документације за набавку истих и праћење
реализације спровођења набавки; планирање и набавка опреме, службене одеће, инвентара, канцеларијског
материјала и др; чување опреме, материјално-техничких средстава и одузете робе; израда Предлога
стратешког плана Секретаријата; израда годишњег плана рада Секретаријата; израда нацрта обавезних
инструкција секретара само за потребе комуналне полиције; израда писаних одговора и изјашњења о
предузетим мерама на достављене поднеске, државних органа, посебних органа, служби и органа града
Београда; израда периодичних извештаја; спровођење поступка за оцену оправданости и правилности
употребе средстава принуде; решавање представки и притужби лица која сматрају да су им незаконитом
или неправилном применом овлашћења комуналних полицајаца повређена права и израда писаних
обаештења подносиоцу притужбе; вођење и ажурирање прописаних збирки података и евиденција у
области заштите података о личности; припрема и обједињење плана коришћења годишњих одмора
запослених; припрема и обједињење оцена запослених; упућивање комуналних полицајаца на ванредне
лекарске прегледе; пријем, обрада и евиденција захтева за пружање помоћи (асистенције) надлежним
органима града, предузећима, организацијама и установама које на основу одлуке града Београда одлучују
о појединим правима грађана, правних лица или других странака, у спровођењу њихових извршних одлука.
У извештајном периоду у Секретаријату за послове комуналне полиције је формирано укупно 132030
предмета, од чега највећи број од стране Подручне организационе јединице Београд 124694 у оквиру
класификација 355, 347, 501 и 354.
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Израда иницијатива за измену прописа које примењује комунална полиција и израда нацрта
прописа из делокруга комуналне полиције: учешће у радним групама за израду нацрта за измену Закона
о комуналној полицији, Закона о трговини, Закона о превозу путника у друмском саобраћају. Учешће у
изради Нацрта измена Одлуке о такси превозу, израда Нацрта измене Одлуке о комуналној полицији.
Израда решења из области радних односа: израђено је 1685 решења из области радних односа;
Обавештење другим органима (организационим јединицама, градским општинама, државним
органима и др.) ради предузимања мера за које је тај орган надлежан: урађена су 4134 прослеђења и
обавештења о предузетим мерама од стране овог Секретаријата ради даљег поступања инспекцијским
службама Града, градских општина и другим надлежним органима ради предузимања мера из оквира
њихове надлежности; Израда одговора странкама (правним и физилким лицима) 3956; Израда решења о
стављању ван снаге прекршајног налога: 695 решења о стављању ван снаге прекршајног налога; Израда
захтева за покретање прекршајног поступка: Укупно је поднето 130 захтева за покретање прекршајног
поступка; Израда пријава за учињено кривично дело: поднето10 пријава за учињено кривично дело;
Израда жалбе на одлуке Прекршајног суда: поднето је 152 жалбе на одлуке Прекршајног суда;
Поступање по наредби прекршајног суда по поднетом захтеву за судско одлучивање на издати
прекршајни налог: 4993 поступања по наредби Прекршајног суда по поднетом захтеву за судско
одлучивање на прекршајни налог; архивирано је 138180 предмета; Израда поднесака којима се
прибављају подаци неопходни за подношење захтева за покретање прекршајног поступка и издавање
прекршајног налога: урађено је 11355 поднесака којима се прибављају подаци неопходни за подношење
захтева за покретање прекршајног поступка и издавањa прекршајног налога;
Пријем пријава прекршаја телефонским путем у Београдском позивном центру – „Беоком
сервису“ из домена комуналне полиције - 59.720 позива што је за 0,36% више у односу на 2017. годину.
Од наведеног броја, примљено је за 5,07% мање пријава односно 19.862, док је 573 пријава прослеђено
другом органу што је за 85,51% мање у односу на годину раније. Новину представљају и пријаве примљене
путем друштевене мреже Twitter којих је у 2018. години било укупно 1.039. Електронски прекршајни
налог за непрописно паркирање - 39.907 електронских прекршајних налога за непрописно паркирање
сачињених таблет уређајима (од чега 3.596 за правно лице); Електронски прекршајни налог за вожњу
без важеће путне исправе - 41.657 прекршајних налога, од чега је дигитално потписано и креирано 34.394
прекршајних налога; Превентивно комунално – полицијско поступање - изречено 14.186 упозорења у
ситуацијама када су радње могле произвести прекршајни преступ. Патроле су током претходне године биле
ангажоване током манифестација специфичних за град Београд попут „Улица отвореног срца“, ломљења
чеснице на Тргу републике, у реализацији Београдског мартона, прославе градске славе Вазнесења
Господњег, као и пре и током манифестација на Ушћу, попут Beer festa и концертних наступа те код куле
Небојша као што је Fish fest, односно на стадиону Ташмајдан и код Хајдучке чесме. Контрола комуналног и
сродног реда вршена је и током других већих догађаја од значаја за град те других државних и верских
празника као што су прослава Празника рада на локацијама Кошутњак, Авала, Звездарска шума и Јајинци,
односно Васкрс, Побусани понедељак, Божић и прослава новогодишњих празника. Обезбеђење је пружано
и током одржавања манифестација од значаја за град попут Београдског маратона. Контрола комуналног
реда вршена је у већини паркова и на зеленим површинама у граду, посебно у парковима „Беле воде“,
„Ташмајдан“, „Чубура“, „Неимар“, „Мањеж“ и „Карађорђев парк“ као и у Клиничком центру Србије,
Калемегдану, код хале „Пионир” те на платоу испред Храма Светог Саве. Током протекле године појачана
је контрола у рејону православних храмова у циљу успостављања и одржавања комуналног реда, посебно
за време великих верских празника. У вези са тим, посебна пажња је посвећена контроли уличне продаје и
аквизитерских услуга на већим београдским гробљима Лешће, Орловача, Централно, Ново Бежанијско и
Ново гробље. Контрола комуналног реда у оквиру пијаца Зелени венац, Цветкова, Бајлони, Стари Меркатор
као и ауто такси превоза на сајалиштима Delta City, Ушће, Трг Републике и Теразије представљали су
наставак стандардног надзора. Свакако, једно од тежишта рада представљао је рад у Карађорђевој улици
(ГО Савски венац) и код Бетон хале. Почетком и крајем године, посебна пажња је посвећена нелегалној
продаји пиротехничких средстава. Поступање комуналне полиције - обрађен је 123.691 предмет што је за
12,91% мање у односу на 2017. годину. Према класификацији: 355 – 75.705; 347 – 43.735; 501 – 4.222 и 354
– 29; Асистенције органима Градске управе и других служби чији је оснивач Град – 2.571. Све
асистенције реализоване су успешно, без негативних последица. Као и претходних година Комунална
полиција је одговорила на већину захтева за пружање асистенције организацијама и јавним предузећима
чији је оснивач град, као што је „Ветерина Београд“, „Београдски водовод и канализација“, Секретаријат за
јавни превоз, Сектертаријат за инспекцијске послове, општинске инспекцијске службе и друге. Протекле
године патроле комуналне полиције ангажоване су више пута у асистенцијама припадницима полицијских
станица МУП РС, при чему је иницијативу за одређене акције покренула сама Комунална полиција.
Ангажовање патрола вршена је сходно дописима надлежних служби, попут вршења надзора над објектима
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директно везаних за пројекат „Београд на води“ односно током одређених садржаја на Београдском сајму.
Контрола комуналног реда вршена је и на локацији Стари двор. Током године настављено је пружање
асистенције ЈКП „Зеленило Београд“ у ноћним сатима током закључања капија Академског парка на
Студентском тргу. Уз асистенцију Туристичкој инспекцији и Саобраћајној инспекцији, вршена је појачана
контрола рада угоститељских објеката у Цетињској улици. Репресивно поступање комуналног полицајца
приликом нарушавања комуналног реда - комунални полицајци су у 2018. години оставили 710
обавештења за непрописно паркирање, издали 11.853 наређења да се прекине са чињењем прекршаја и
извршили 20.856 провере идентитета. Због не поседовања, не давања или истеклог рока важења личне карте
комунални полицајци извршили су 29 довођења у полицијске станице. У 30 ситуације извршен је преглед
лица. Током претходне године комунални полицајци употребили су средства принуде у 16 случаја и то
првенствено кроз употребу физичке снаге - 8 пута, средстава за везивање 7 пута, док је службена палица
коришћена у 1 случају. У укупном наведеном броју употребљених средстава принуде, испоштована је
процедура обавештавања МУП РС у законом предвиђеном року. Контрола такси превоза на аеродрому
Београд „Никола Тесла” у времену од 00: 00 до 24: 00 часа, реализована је од стране четири патроле
комуналне полиције у дванаесточасовним сменама и по потреби уз две додатне од 07: 30 до 00: 00 у време
већег броја путника. Припадници пограничне полиције и саобраћајни инспектори Градске управе
појављивали су се спорадично односно по позиву. Изречене су укупно 3.688 репресивне мере што је за
34.81% мање у односу на годину раније. Очекивано, највећа разлика је у обиму сачињених обавештења
којих је било мање за 1.548. Од наведеног броја 1.246 су били прекршајни налози, 381 службена белешка,
22 записника, 1.467 дојава таблетом, 571 обавештење, 1 довођење док употребе средстава принуде није
било. Уколико наведене податке посматрамо у односу на поступање према таксистима, сачињено је: 531
прекршајни налог, 284 службених белешки, 22 записника, 1 дојава таблетом и 6 обавештења. Током
претходне године комунални полицајци су на београдским гробљима изрекли укупно 1.327 репресивне
мере од чега 1.325 прекршајних налога и 2 службене белешке. Комунални полицајци су такође нашли робу
у 264 ситуације, а привремено одузели 5 возила у складу са Законом о превозу путника у друмском
саобраћају и Одлуком о комуналној полицији. Тако је пронађено 338.471 грама резаног дувана, 11.641
комад ручно пуњених цигарета, 70 паклица цигарета и 2 кутије филетра. Од пиротехничких средстава
пронађене су 2 кутије и 305 појединачних комада петарди. Спровођење хитних мера, вршење
спасилачке функције и пружање помоћи грађанима - ради пружања помоћи грађанима у 53 ситуације
позивана је Хитна помоћ, „Ветерина Београд“, ЈКП „Градска чистоћа“, Секретаријат за заштиту животне
средине, док су у неким ситуацијама суграђани директно контактирани (изгубљена лица и ствари). Уз
наведено, поступајући по пријави грађана, траком упозорења је ограђивано лице места које је представљало
потенцијалну опасност по пролазнике у 15 ситуација. На Ади Циганлији је током летњег периода пружена
помоћ већем броју суграђана. Координисање рада комуналних полицајаца - у периоду од 19.3. до 10.10.
у просторијама комуналне полиције организована је радионица са психологом Секретаријата, на тему
„Управљање стресом и превенција синдрома сагоревања“ на којој је било присутно 236 комуналних
полицајаца. Од 17.10. до 16.11. факултативни разговор са запосленима у Секретаријату обављао је и
психолог Градске управе. Појачана контрола комуналног реда вршена је у непосредној близини одређеног
броја основних школа на територији града Београда поводом отпочињања школске године. Комунална
полиција је и ове године узела учешће на Дечијем сајму који је по 21. пут организован на Београдском
сајму, као и приликом отварања Народног музеја, 28.6.2018. године. Прекршајни налог на основу
накнадно достављених података - На основу накнадно достављених података од Министарства
унутрашњих послова, лизинг кућа и извода из Агенције за привредне регистре, комунални полицајци су
обрадили 5.823 предмета у вези чега су сачинили 7.535 прекршајна налога. Обрада и формирање база
података, планирање послова и ангажованости уз вођење евиденције о раду и израда извештаја о
учинку комуналних полицајаца - током другог полугодишта школске 2017/2018. године реализована је
едукација деце предшколског узраста поводом међународног Дана планете Земље у Земунском парку. Од
почетка године, припадници Комуналне полиције су примили укупно 1.890 позива надлежних судова од
чега је за 421 сачињено правдање. Током протекле године припадници Подручне јединице дали су
добровољно крв 240 пута од стране 146 комуналних полицајаца.
Израда појединачних мера за правилну примену и контролу Кодекса понашања запослених у
Градској управи града Београда; Израда иницијативе за покретање дисциплинских поступака
против службеника Секретаријата – 13 предлога за покретање дисциплинског поступка; у 10 ситуацијa
покренут je поступак за утврђивање дисциплинске одговорности; за 6 комуналних полицајаца донето је
решење о новчаној казни због пропуста у раду и то: једном комуналном полицајцу казна је изречена за
један месец у висини од 5%; за 3 комунална полицајца казна је у висини од 20% у трајању од два месеца;
једном комуналном полицајцу казна је изречена у истој висини од 20% али у трајању од 3 месеца, док је
једном комуналном полицајцу изречена казна од 25% у трајању од једног месеца. За два комунална
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полицајца донето је решење о изрицању казне престанак радног односа, док за једног службеника поступак
није покренут. На крају, за два комунална полицајца покренут је поступак (оба у висини 20% по један
месец), али до краја 2018. години нису окончани. Током протекле године издато је и 49 позива за
изјашњење. Контрола евиденције коришћења радног времена запослених Секретаријата појединачно; Надзор и контрола правилног коришћења службених возила; контрола и праћење
издавања и вођења путних налога и начина вођења евиденција по издатим путним налозима појединачно; Вођење евиденције о иницијативама за покретање дисциплинског поступка и месечним
резултатима рада; Обрада пријава упућених унутрашњој контроли - 5 пријава.
Пријем пријава преко портала еУправа – 122 пријаве; Евидентирање и статистичка обрада
података из дневних налога комуналних полицајаца; Евидентирање и статистичка обрада података у
електронској евиденцији КомПол - унос података из ручно писаних и уручених прекршајних налога у
електронску евиденцију КомПол (14003 уноса); аутоматско пуњење КомПол базе подацима који се односе
на прекршајне налоге генерисане таблет урађајем за непрописно паркирање и БУС+ прекршајне налоге;
учитавање фајлова са уплатама по прекршајним налозима, добијеним из Одељења за заједничке послове, у
апликацију Компол; Процес израде извештаја на захтев других унутрашњих организационих јединица
- 735 извештаја. Конципирана је и реализована евиденција података садржаних у решењима о заузећу
јавних површина која надлежни општински органи достављају Секретаријату. Подаци се ажурирају по
пријему и уносе у фолдер који је доступан начелницима одељења ПОЈ-а (унето 4086 решења). Процес
одржавања, модификације, осигурања безбедности и надоградње ИТ система - омогућена је стална
доступност свих електронских сервиса неопходних за несметан рад Секретаријата. Извршено је тестирање
могућности надоградње постојећих рачунара, као и преглед опреме која може бити отписана приликом
редовног годишњег пописа имовине. Спроведена је анализа стања и процена безбедности ИТ опреме
Секретаријата како би се утврдио степен заштите у случају ИТ инцидената. Упућен је предлог
Секретаријату за опште послове за набавку нових уређаја за беспрекидно напајање како би се обезбедио
потребан ниво поузданости система заштите мрежне опреме. Процес одржавања и унапређења КомПол
електронске евиденције - Спровођење активности на даљем унапређењу електронског програма за
евиденције предмета Комуналне полиције у сарадњи са ЈКП „Инфостан технологије”; дефинисано је 14
нових функционалности, учествовање у активностима израде аутоматског генерисања прекршајних налога
путем таблет уређаја. С тим у вези, израђен је предлог ЈКП „Паркинг сервис”-у за модификацију софтвера
развијеног на бази Протокола о сарадњи између Комуналне полиције Града Београда и ЈКП „Паркинг
сервис”-а, у циљу надоградње система аутоматског генерисања прекршајних налога путем таблет уређај.
Настављена је сарадња са Прекршајним судом у Београду кроз електронско слање података плаћених и
неплаћених прекршајних налога. Психолошка превенција - Пажња је посвећена пружању психолошке
подршке након употребе средстава принуде и стресних ситуација. Фокус је на психолошкој превенцији која
се спроводи кроз консултативне разговоре са шефом и начелницима одељења ПОЈ-а, као и праћењем
психолошког статуса комуналних полицајаца; Процес пружања стручне подршке комуналним
полицајцима -у оквиру подршке стручном оспособљавању и усавршавању комуналних полицајаца
спроведена је психолошка радионица „Управљање стресом и превенција синдрома сагоревања”. Физичко
кондиционирање комуналних полицајаца обављало се према устаљеној динамици, сваког радног дана на
локацији Ада Циганлија. У мају је организована симулација реалних ситуација приликом употребе
средстава принуде уз примену методологије Distance Time биомеханике покрета, одн. оптималног
коришћења снаге тела. Кроз програм Едукација ученика о комуналној полицији, одржана су предавања у 18
београдских основних школа на којима је присуствовало укупно 7092 ученика; Обрада уручених
прекршајних налога – неплаћени прекршајни налог: укупно 70097 прекршајних налога је обрађено и
достављено Суду; Обрада уручених прекршајних налога – плаћени прекршајни налог: укупно 42982
прекршајна налога су обрађени, електронски прослеђени Суду ради њихове евиденције и прослеђени на
ахивирање; Израда обавештења (потврда) за више уплаћена средства по прекршајном налогу по
чл.173 став 1. Закона о прекршајима - 61 потврда; Задуживање – раздуживање моторних возила активност која је спровођена сваког дана; Евиденција експлоатације моторних возила - Секретаријат за
послове комуналне полиције располаже са 40 путничких возила: 19 путничких возила „CHERY“ (15.chery
tengo i 4.chery tiggo), 7 путничких возила „ОПЕЛ-АСТРА“, 13 путничких возила „ФИАТ 500Л“ и 1
путничко-комби возило „ПЕЖО БОКСЕР“. Такође секретаријат комуналне полиције располаже и са: 6.
мопеда и мотоцикла и то: 2 мопеда „Кeеway“, 1 мотоцикл „Kymco“ 3 мотоцикла „Кeеway“ који су у
употреби од априла месеца 2018. године. Стање путничких возила на крају 2018. године је следеће: 25.
путничких возила је исправно и у свакодневној употреби, 3. путничка возила су неисправна и налазе се на
поправци, 12. путничких возила су ван употребе и то: 3 возила су ван употребе тј. за расход (1. опел-астра
од: 2013, 1.chery tengo од: 2015. и 1. chery tiggo од: 2016.). 6 возила chery tengo су у квару и нису
регистрована од марта месеца 2018. године. 3 возила chery tengo су у квару већ неколико месеци (1. возило
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у серевису „Афифа“ и 2. возила у гаражи 27. март). Стање мопеда и мотоцикла је следеће: 4. мопеда и
мотоцикла су паркирана у гаражи 27. март до почетка летње сезоне а -1. мопед и 1. мотоцикл су у сервису
Схоп-инвест улица: Варешка ББ. Београд на поправци. Путничка возила у току године распоређивана су и
коришћена по одељењима (Одељење Центар-Макензијева 3-6. путничких возила и 2. мотоцикла, Одељење
Запад-Јурија Гагарина 5-10 путничких возила, 1. мопед и 1. мотоцикл, Одељење Север-Исток-Драже
Павловић 4-7 путничких возила, Одељење Југ-Ада 4-6 путничких возила, 1. мопед и 1. мотоцикл). Број
расположивих путничких возила за потребе рада комуналних полицајаца у току године на дневном нивоу
износио је од 14-24 путничка возила и 2-5 мопеда и мотоцикла. Редовно одржавање моторних возила урађено је 99. редовних сервиса и 37 контролних сервиса; Ванредно одржавање моторних возила укупно је урађено 256. ванредних поправки у сервисима, 39 техничких прегледа возила и 37 продужења
редовних регистрација возила; Евиденција потрошње горива моторног возила - возила су укупно
прешла 604.541 километара и потрошено је 73.466,75 литара горива, просечна пређена дневна километража
1.656km, просечна потрошња 12,18l/100km (12,54 астре, 16,43 Chery, 11,86 Фиати 500Л, 4,08 мопеди и
мотоцикли и 10,95 Комби Пежо). Израда предлога финансијског плана прихода и расхода и анализа
праћења његове реализације - урађен је годишњи план, два пута у току године урађен је и план према
ребалансу; израда тромесечног плана и анализа истог. Планирање и набавка опреме, службене одеће,
инвентара, канцеларијског материјала и др. у складу са Одлуком о униформама и ознакама комуналних
полицајаца („Службени лист града Београда, бр. 6/2010 и бр. 32/2010 и бр. 52/13), којом је, између осталог,
дефинисана количина и рокови трајања кориштења појединих делова униформе, током 2018. године
извршена је набавка униформе и обуће-ципела (осим зимских и летњи јакни). Набавњена униформа је дата
у употребу комуналним полицајцима. У току 2018. године извршена је набавка 10 компјутера са
мониторима, 10 штампача и 3 велика фотокопир апарата. Такође је извршена набавка канцеларијског
намештаја. Благовремено је обезбеђен комплет канцеларијски материјал и остали потрошни материјал;
Чување опреме, материјално-техничких средстава и одузете робе – у извештајном периоду нађено је
263 (остављено) предмета. Све нађене предмете од 2010. године до 31.12.2018. године као и одузете баште
у 2013. години чувају се у магацину који је изнајмљен од Пословног простора града Београда у ул. Веле
Нигринове 16. У истом магацину се налази стара униформа која је мењана, оштећена и поцепана
(панталоне, кошуље, мајице са крагном и ципеле летње и зимске). Нађена (остављена) роба током априла
месеца је донирана у већој количини, а стара и оштећена роба и роба која није за донацију је, на предлог
Комисије за уништење нађене робе у великој количини уништена. Одузети предмети, изузев башти, до
окончања судског процеса чувају се у магацину Макензијева 31.
Табеларни преглед наплате за период од 01.01. до 31.12.2018. године
Месец
ЈАНУАР –ДЕЦЕМБАР

Број рачуна

Број рачуна

840-743342843-47
прекршајни налог

840-743341843-40
840-743341843-40 позив 5017

315.287.188,00

422.000,00

УКУПНО
315.709.188.00

Рачун 840-743342843-47 казне по прекршајном налогу.
Рачун 840-743341843-40 позив на број 5017 и рачун 840-743341843-40 - уплате по пресудама.

Израда Предлога стратешког плана Секретаријата; Израда годишњег плана рада
Секретаријата – периодичних извештаја о раду; Израда нацрта обавезних инструкција секретара само
за потребе комуналне полиције – Обавезна инструкција о поступању у случајевима преузимања
прекршајних налога у седишту Секретаријата за послове комуналне полиције, а у складу са Законом о
општем управном поступку; Израда писаних одговора и изјашњења о предузетим мерама на
достављене поднеске, државних органа, посебних органа, служби и органа града Београда - 2575
аката; Израда периодичних извештаја; Спровођење поступка за оцену оправданости и правилности
употребе средстава принуде - 16 оцена да су комунални полицајци средства принуде употребили
правилно и оправдано (према 12 лица, било је 8 употреба физичке снаге, 7 средстава за везивање и 1
службене палице); Решавање представки и притужби лица која сматрају да су им незаконитом или
неправилном применом овлашћења комуналних полицајаца повређена права и израда писаних
обаештења подносиоцу притужбе – 26 притужби као и 58 похвала на раду; Вођење и ажурирање
прописаних збирки података и евиденција у области заштите података о личности; Припрема и
обједињење плана коришћења годишњих одмора запослених; Припрема и обједињење оцена
запослених; Упућивање комуналних полицајаца на ванредне лекарске прегледе - 15 комуналних
полицајаца упућено је на ванредни лекарски преглед; Том приликом 2 су проглашени трајно неспособаним
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за обављање послова комуналног полицајца док је 10 тренутно ограничено способно за рад са контролним
прегледима заказаним за 4, 6 и 8 месеци до годину дана. Преосталих троје комуналних полицајаца
проглашени су способним за обављање послова. Пријем, обрада и евиденција захтева за пружање
помоћи (асистенције) надлежним органима града, предузећима, организацијама и установама које на
основу одлуке града Београда одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других
странака, у спровођењу њихових извршних одлука – 2571 асистенција.
Током протекле године било је укупно 15 повреда на раду и све су настале у току обављања службене
дужности.
У току 2018. године дошло је до 9 напада на припаднике Комуналне полиције, док је број ометања
износио 86.
У Секретаријату за послове комуналне полиције током 2018. године укупно је примљено 868 грађана
у дане одређене за пријем грађана, не рачунајући грађане који су свакодневно приступали ради
информисања о остављеном обавештењу о учињеном прекршају и издавања прекршајног налога и не
рачунајући свакодневно обраћање грађана телефонским путем. Такође, примљено је и обрађено 6204
пријава грађана електронском поштом.

III ПРАВНИ ОСНОВ
Закон о превозу путника у друмском саобраћају, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Одлука
о комуналној полицији, Одлука о комуналном реду, Одлука о јавним паркиралиштима.

IV СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
У Секретаријату за послове комуналне полиције, управни поступак који се води, тиче се поништаја
прекршајног налога због неотклоњивих грешака насталих приликом издавања прекршајног налога (издат
лицу које не постоји – физичко лице преминуло односно правно лице се налази у стечају или је брисано из
регистра приврених субјеката; издат Републици Србији, територијалној аутономији или јединици локалне
самоуправе и њихоим органима; издат лицу на основу погрешно очитане регистарске таблице; вишеструко
издат прекршајни налог истом лицу поводом истог прекршаја...).

V РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Секретријат је упутио захтев надлежним оргнима за размену података у складу са Уредбом о
прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Службени
гласник РС“, број 56/17) и исти је усклађивао са датим смерницама и упутствима због мишљења да ова
организациона јединица Градске управе града Београда не поступа у управним стварима, али још увек није
коначно одлучено поводом упућеног захтева, тако да Секретаријат управни поступак који води није
усклађен са „Моделима административних поступака на локалном нивоу“.

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОБЛЕМИ У РАДУ
Законом о прекршајима регулисано је достављање прекршајног налога за случајеве ако је лице за које
се сматра да је учинило прекршај одсутно и када околности откривања или природа прекршаја то захтевају,
тако што се достављање прекршајног налога врши путем поште или доставне службе овлашћеног органа у
складу са одредбама о достављању из закона који уређује општи управни поступак. Закон о општем
управном поступку предвиђа се и јавно достављање које се састоји од објављивања писмена на веб
презентацији и огласној табли органа. Такође, писмено може да се објави у службеном гласилу, дневним
новинама или на други погодан начин. С обзиром да за јавни начин достављања није било услова, одређени
број прекршајних налога који су могли бити уручени једино путем јавног достављања остали су неуручени,
а овај начин достављања планиран је као начин достављања у одређеном броју случајева у Плану
Секретаријата за 2018. годину, што представља и проблем у раду и неизвршену активност.
Посебан проблем у издавању прекршајног налога је аутоматска обрада прекршајних налога за
непрописно паркирање где се користи апликација ЈКП „Паркинс сервис“ преко кога се обезбеђују подаци
МУП о власницима возила, која се даље повезује са апликацијом „АПЕКС“ ДОО како би се обезбедила
аутоматска штампа ових прекршајних налога, при чему доста активности функционално не одговарају
брзом и квалитетном формирању документа и тиме правовременом издавању прекршајних налога.
Евидентан је и дугогодишњи проблем прибављања података о починиоцима прекршаја, власнику
возила, односно кориснику возила уколико је у питању лизинг возило, матични број за починиоце када су у
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питању привредни субјекти, адреса пребивалишта за физичка лица, исправан ЈМБГ. Када се подаци
прибављају од МУП, Службе за регистрацију возила, пребивалишту грађана, као и Управе за странце
подноси велики број писаних захтева за починиоце на целој територији Републике Србије што изазива
одређене трошкове и дугу обраду потребних података за издавање прекршајних налога. У покушајима да се
обезбеди приступ одређеним базама МУП за бржим и лакшим добијањем неопходних података, до сада
није било постигнутих резултата. У делу прибављања неопходних података постоји проблем прибављања
података за субјекте за чију регистрацију је надлежан Привредни суд тако да за све установе и друге
субјекте се подаци појединачно захтевају од Привредног суда чији регистар није доступан као што је то
регистар АПР.
Проблем представља и непостојање прекршајне одредбе за починиоце привредне субјекте када се на
упућени захтев не достављају подаци неопходни за издавање прекршајног налога и то подаци о одговорном
лицу у том привредном субјекту, односно о лицу починиоцу прекршаја.
Такође, у току 2018. године није реализована набавка 20 возила због недостатка средстава у буџету
Града Београда.

в.д. Заменикa начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за послове
комуналне полиције
Иван Дивац
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ПЛАН РАДА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
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ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
Секретаријат за послове комуналне полиције - Подручна организациона јединица Београд врши
комунално-полицијске послове на територији 17 градских општина града Београда, чијим се обављањем
обезбеђује извршавање надлежности, односно законом и подзаконским актима одређених послова из
домена службе.
Сходно досадашњем раду, Комунална полиција ће наставити са перманентним ангажовањем током
24 сата у сменама од 8 и 12 часова. Број ангажованих комуналних полицајаца просечно ће се кретати око
50, уз употребу службених моторних возила и скутера.














Као најважнији циљеви у 2019. године су:
Пријем пријава прекршаја телефонским путем у Београдском позивном центру – „Беоком
сервису“ из домена комуналне полиције - с обзиром да су досадашњи показатељи постизања
заменљивости у Одељењу Београд оперативни центар показали добре резултате, у наредној години
планиран је наставак рада на унапређењу квалитета рада у односу са суграђанима који се
телефонским путем обраћају за подношење пријаве.
Прекршајни налог за непрописно паркирање - доминантан вид санкционисања комуналног
прекрашаја у граду и даље представља издавање прекршајног налога за непрописно паркирање, због
чега се и у наредној години планира да ово остане окосница рада. Захваљујући одређеним изменама
у раду током 2018. године, процедура је сада нешто поједностављенија, али истовремено и
оптерећена додатним корацима због чега постоји ангажовање комуналних полицајаца на њиховој
обради.
Електронски прекршајни налог за вожњу без важеће путне исправе - прекршајни налог за
вожњу без важеће путне исправе је по обиму друга ставка у укупном броју издатих налога.
Квантитет је у домену контролора фирме „Апекс“, док се обрада налога и пост процесне радње
обављају у Комуналној полицији. Као и за прекршајни налог за непрописно паркирање, највећи
проблем у несметаном раду и правовременом издавању налога је неадекватна брзина достављања
електронских база на обраду, што је један од приоритета којем ће бити посвећена посебна пажња.
Превентивно комунално – полицијско поступање - надзор у одржавању успостављеног
комуналног реда биће један од основних начела и начина поступања током наредне године. Ово се
посебно односи на градске локације на којима је у протеклом периоду већ успостављен ред, као и на
све манифестације чији је оснивач Град или су манифестације од посебног интереса за суграђане.
Превентивно поступање представља, као и у претходним годинама, први корак у раду док је
наредни – репресивно, следећа инстанца уколико превентива не постигне очекивани резултат.
Поступање комуналног полицајца по пријави грађана - не очекују се посебне измене у
поступању по пријава грађана у наредној години. Највећа новина биће употреба портала е-Управе.
Класификације остају непромењене: 355 – комунални ред; 347 – паркирање; 501 – бука из локала и
354 – градња. Начини пријема пријава као и до сада обухватају електронску пошту, телефон, писма,
лично подношење, Твитер сервис, као и путем портала еУправе.
Асистенција органима Градске управе и других служби чији је оснивач Град - службеници
комуналне полиције ће и у наредној години одговорити на захтеве за пружање асистенције
организацијама, јавним предузећима чији је оснивач град и другим јавним предузећима на њихов
захтев. Кључни чинилац у успешности и обиму реализације асистенција представља број
расположивих службеника, односно степен попуњености радних места.
Репресивно поступање комуналног полицајца приликом нарушавања комуналног реда репресивно поступање, наредни корак у успостављању комуналног реда, представља нераскидиви
део рада Комуналне полиције, али не и његов приоритет. Свакако, примена репресивних мера
спорводиће се на начин и у обиму који буду диктирали фактори теренског рада услед чега је реално
очекивање да ће најдоминантије бити кажњавање из области непрописног паркирања. Примена
осталих видова репресивног рада примењиваће се само у ситуацијама када то, у складу са законом,
буду изискивала дешавања у току поступања, укључујући преглед лица и предмета, довођење лица
у полицијску станицу на утврђивање идентитета и примена средстава принуде. Посебан акцентар
биће стављен на контролу и примену мера према нерегуларним возачима ауто – такси превоза и
појачану контролу на локацијама од значаја за град, попут Аеродрома „Никола Тесла“. Таксативно,
области у којима ће бити вршено превентивно и/или репресивно деловање односи се на: паркирање,
уличну продају, радно време угоститељских објеката, комуналну зоохигијену, приобаље, кућни ред
у стамбеним зградама и заузеће јавне површине. Такође контрола ће бити појачана и у зони основих
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школа, пешачких зона и на другим тачкама од интереса за град (спортска и забавно – културна
дешавања).
Спровођење хитних мера, вршење спасилачке функције и пружање помоћи грађанима стални рад у пружању помоћи грађанима биће једна од ставки којом ће се служба бавити и у години
пред нама. Ово се односи на пружање прве помоћи и координацију са хитним службама града,
посебно на местима на којима се окупља већ број грађана као што је током летњих месеци Ада
Циганлија.
Координисање рада комуналних полицајаца - очекује се да комунални полицајци и наредне
године имају на располагању едукативна предавања која на директан или индиректан начин могу
помоћи у постизању квалитетнијег рада и односа према суграђанима. Тренутно је познато
ангажовање дела припадника учешћем на предавањима за рад са глувим особама у организацији СО
Врачар. Уз наведено, планирано је и ангажовање службеника на манифестацијама којима ће се
утицати на повећање угледа службе.
Прекршајни налог на основу накнадно достављених података - издавање прекршајних налога
на основу накнадно достављених података је саставни део рада сКомуналне полиције и одговара
обиму рада у репресивном поступању због чега се не очекују значајаније промене у раду ни у
наредној години.
Обрада и формирање база података, планирање послова и ангажованости уз вођење
евиденције о раду и израда извештаја о учинку комуналних полицајаца - даљим развојем и
имплементацијом решења којима се може остварити побољшање и убрзање проседура у раду,
комунална полиција ће дати посебан простор јер оне представљају решења која доприносе бољем
раду у дужем периоду. На основу праћења потреба рада других служби као и стања и
ангажованости на терену биће формиране нове евиденције и обрасци рада којима ће пословни
токови бити реализовни без застоја.
Праћење и поступање у складу са успостављањем овлашћења и надлежности у области такси
превоза и паркирања у оквиру безбедности саобраћаја на путевима – у примени успостављених
овлашћења и надлежности, посебно ће се пратити начин функционисања и примене овлашћења у
области такси превоза и паркирања, као и истовремено ангажовање на праћењу измена прописа,
посебно Закона о комуналној полицији.
Израда предлога иницијативе са изменама прописа које примењује комунална полиција
Усаглашавање претходних описа радних места са потребама у Секретаријату и евентуалним
изменама закона Израда решења из области радних односа (решење о коришћењу годишњег
одмора, решење о одсуству са рада уз накнаду, решење о прекиду коришћења годишњег одмора)
Вођење евиденције о издатим решењима из области радних односа
Поступање по наредби прекршајног суда поводом поднетог захтева за судско одлучивање на
прекршајни налог. Израда решења о стављању ван снаге издатог прекршајног налога. Израда
захтева за покретање прекршајног поступка. Израда пријава за учињено кривично дело. Израда
жалбе на одлуке прекршајног суда
Израда одговора странкама (правним и физичким лицима). Израда обавештења другим органима
ради предузимања мера за које је тај орган надлежан
Израда нацрта уговора и других аката за потребе Секретаријата.
Вођење евиденција о предметима са експедованим прекршајним налогом, предмета са клаузулом
коначности прекршајног налога, прекршајних налога за кућну доставу и предметима са поднетим
захтевом за судско одлучивање, о потражницама за упућене прекршајне налоге путем поште.
Усаглашавање задужених предмета Секретаријата са евиденцијом предмета Писарнице
Израда поднесака којима се прибављају подаци неопходни за подношење захтева за покретање
прекршајног поступка, издавање прекршајног налога и достављање прекршајног налога
Израда аката о јавном достављању прекршајног налога
Обрада предмета за архивирање и евидентирање предмета за предају Писарници за електронско
архивирање
Одржавање и ажурирања базе података електронске евиденције предмета КомПол:
креирање предмета за прекршајне налоге издате у областима Непрописно паркирање
(аутоматско генерисани прекршајни налози коришћењем апликације на таблет уређајима) и
ГСП- вожња без возне исправе
учитавање података о уплатама по прекршајним налозима
унос података за предмете у којима су ручно писани прекршајни налози
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Обрада и унос података о карактеристичним догађајима садржаним у дневим извештајима
Оперативног центра ПОЈ-а
Одржавање евиденција о заузимању јавних површина, као и одржавање евиденција асистенција,
односно заједничког рада са надлежним органима
Одржавање портала еУправа, евидентирање захтева, измена статуса пријава и друго
Сачињавање извештаја из електронске евиденције Секретаријата
Вођење статистичких евиденција о поступању Комуналне полиције, а односе се на области:
(анализа пријава комуналних проблема, непрописно паркирање, контрола такси превоза на
територији Града Београда, нелегална продаја, буке из угоститељских објеката, пријаве и поступања
на локацијама за које укаже потреба за детаљнијим праћењем, праћење резултата рада комуналних
полицајаца у претходном периоду (месечно/квартално)
Посебне анализе праћења комуналног реда у околини пијаца и на подручју приобаља
У делу који се односи на ИТ послове планира се одржавање сталне доступности свих електронских
сервиса неопходних за несметан рад Секретаријата, као и отклањање евентуално насталих
проблема. Посебна пажња ће бити усмерена на оптимизацију ИТ ризика Секретаријата.
Реализација и надоградња функционалности електронске евиденције КомПол новим извештајима и
могућностима претраге предмета с обзиром на успостављање овлашћења и надлежности
Секретаријата, као и израде пратећих извештаја посебно ће се радити на надоградњи електронске
евиденције. Такође, планира се унапређење oбраде и праћења рока наплате по издатом прекршајном
налогу, доставе суду истих, вођењу евиденције привремено одузетих предмета
Набавка униформе и возила - планира се набавка дела униформе чији је рок за ношење истекао по
Одлуци о униформи и ознакама комуналних полицајаца, набавка 40 аутомобила за потребе рада
Секретаријата за послове комуналне полиције.
Извршено је планирање наплате казни за 2019. годину на бази реализоване наплате у 2018. години у
износу од 312 милиона динара
Старање о техничкој исправности возила, редовном сервисирању, чистоћи и уредности истих и
вршење других послова који се односе на коришћење возила и опреме комуналне полиције.
Сачињавање годишњег и оперативног плана рада Секретаријата
Припрема нацрта обавезних инструкција за комуналне полицајце
Припреме писаних изјашњења и аката о предузетим мерама на достављене поднеске и захтеве
грађана, органа, служби и инспекцијских органа општине и града, Заштитника грађана и
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Припрема анализа, извештаја, информација и планова за потребе органа града Београда
Вођење и ажурирање прописане збирке података и евиденције у области заштите података о
личности
Припрема и обједињавање оцене запослених, као и сачињавање плана годишњих одмора
запослених
Пријем и обрада притужби и представки грађана, сачињавање извештаја, анализа и предлагање
адекватног поступања
Спровођење поступка за оцену оправданости и правилности употребе средстава принуде од стране
комуналних полицајаца и предузимању мера у случајевима када секретар Секретаријата оцени да
постоје услови за Законом утврђену одговорност комуналних полицајаца
Вођење евиденција поднетих пријава, петиција и предлога грађана, поднетих притужби на рад
комуналних полицајаца, употребљених средстава принуде и других примењених овлашћења према
лицимиа, упућивања комунланих полицајаца на ванредне лекарске прегледе и евиденцију о
пруженој асистенцији недлежним органима града као и предузећима организација и установама које
на основу одлуке града Београда одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других
странака
Контрола исправности поступања и понашања службеника Секретаријата
Издавање налога за вршење контроле појединих области рада ужих унутрашњих јединица
Секретаријата
Сачињавање предлога мера за правилну примену и контролу Кодекса понашања запослених
Сачињавање иницијативе за покретање дисциплинских поступака против запослених и престанка
радног односа по сили закона
Надзор и контрола правилног коришћења службених возила, контрола и праћење начина издавања и
вођења путних налога и начина вођења евиденције по издатим путним налозима
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Предузимање прописаних мера у циљу утврђивања стања у обављању послова унутар ужих
унутрашњих јединица
Превентивни надзор и контрола рада запослених у Секретаријату, контрола законитости и
правилности њиховог рада
Вођење евиденција о поднетим иницијативама за покретање дисциплинских поступака и предлога
за умањење појединачно утврђеног коефицијента за обрачун и исплату плате запослених
Пријем грађана у дане одређене за пријем грађана као и свакодневно давање информација о
остављеном обавештењу о учињеном прекршају и издавању прекршајног налога који су враћени од
стране поштанског оператера пошиљаоцу.

в.д. Заменикa начелника Градске
управе града Београда – Секретара
Секретаријата за послове
комуналне полиције
Иван Дивац
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Секретаријат за скупштинске послове и прописе обавља послове утврђене Одлуком о Градској
управи града Београда, Пословником Скупштине града Београда, Пословником Градског већа града
Београда и Правилником о начину припреме и достављања материјала градоначелнику града Београда.
Послови су организовани у оквиру три сектора, и то: Сектор за послове Скупштине, Сектор за послове
градоначелника и Градског већа и Сектор за прописе.

У Секретаријату је систематизовано 31 радно место, од тога је попуњено 27 радних места, а од јула
месеца је ангажован један извршилац по основу уговора о привременим и повременим пословима.
Образовна структура запослених је следећа: 17 са високим образовањем од најмање 240 ЕСПБ бодова, два
са високим образовањем у обиму од 180 ЕСПБ бодова, шест са средњим образовањем у четворогодишњем
трајању и два са основним образовањем. Нису попуњена четири радна места и то: два са високим
образовањем од најмање 240 ЕСПБ бодова и по једно место са високим образовањем (у обиму од 180 ЕСПБ
бодова) и средњим образовањем.
У складу са утврђеним делокругом, обављани су послови који су везани за: припрему седница
Скупштине, једног броја радних тела Скупштине, седница Градског већа и израду аката која су донели
органи Града; припрему предлога једног броја аката; праћење система локалне самоуправе; пружање
стручне помоћи организационим јединицама Градске управе у припреми нацрта прописа и других општих
аката и стручно-аналитичких материјала из надлежности Градске управе, Градоначелника града Београда,
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Градског већа и Скупштине града; давање правних мишљења о законитости аката Града; уређивање
„Службеног листа града Београда“; давање обавештења грађанима у вези са прописима Града и др.
У периоду од 01.01. до 31.12.2018. за Скупштину, Градоначелника и Градско веће обављени су
послови везани за припрему седница, доставу материјала за седнице, стручну обраду отправака донетих
аката, ажурирање електронске базе података, као и пратећи административно-технички послови.
За Градоначелника обављани су послови припреме материјала за разматрање, експедиција отправака,
као и други стручно-технички послови. Вршена је стручна обрада отправака аката које је донео
Градоначелник, евиденционо-документациони послови као и ажурирање електронске базе података о свим
материјалима достављеним Градоначелнику. У извештајном периоду обрађен је 5181 материјал упућен
Градоначелнику на разматрање, обрађен je 4231 акт које је донео Градоначелник и 881 акт које је донео
Заменик градоначелника.
За Градско веће вршени су послови у вези припреме седница, доставе материјала и обраде донетих
аката и њихова експедиција, као и послови на ажурирању електронске евиденције података. Материјали за
седнице Градског већа достављају се и електронским путем. У извештајном периоду припремљено је 66
седница Градског већа и обрађено је 1125 материјала и 1087 аката који су разматрани и усвојени на тим
седницама.
За Скупштину града Београда, обављани су послови везани за припрему седница, доставу материјала
за седнице, стручну обраду отправака донетих аката и њихова експедија, ажурирање електронске базе
података, као и пратећи административно-технички послови. У извештајном периоду обављене су
припреме и достављен је материјал за одржавање 11 редовних седница и једну свечану седницу Скупштине
града. Обрађено је 1314 материјала и припремљен 1271 акт који су разматрани и усвојени на тим
седницама.
У Секретаријату су обављени и послови припреме аката у вези конституисања Скупштине и избора
органа града Београда, избора појединих радних тела Скупштине града, именовања, постављења и
разрешења лица у органима града Београда, и то, припрема Предлога за избор председника, заменика
председника Скупштине, градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа – стручно
техничка обрада предлога, припрема Предлога решења о разрешењу и постављењу секретара и заменика
секретара Скупштине, припрема Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда
изабраних на изборима одржаним 4. марта 2018. године, припрема одлука о престанку мандата одборника
Скупштине града Београда због избора на функције градоначелника, заменика градоначелника и чланова
Градског већа.
За Скупштину су припремљени предлози решења о разрешењу и именовању чланова Градске изборне
комисије и избору једног броја радних тела Скупштине града Београда – 30 решења,
Послови у вези именовања и разрешења органа управљања у предузећима и установама чији је
оснивач град Београд и органа управљања у сталним манифестацијама у области културе од значаја за град
Београд, као и избору и именовању лица у другим органима града. Ови послови обухватају припрему аката
које доноси Скупштина и то укупно 633 решења.
У Секретаријату су обављени и послови припреме аката о постављењу која доноси Градоначелник и
то утврђивање престанка дужности и решења о постављењу помоћника градоначелника – 6 решења, 2
решења о постављењу директора, односно заменика директора Служби, као и 6 решења о остваривању
права из радног односа.
За Градско веће града Београда припремљено је: 88 предлога решења о постављењу службеника на
положају у Градској управи града Београда и 20 решења о престанку рада службеника на положају.
Обављани су послови у вези остваривања права из радног односа службеника на положају у Градској
управи града Београда (припремљено је 166 решења о коришћењу годишњег одмора, о плаћеном одсуству
и о плати) као и послови у вези остваривања права одборника у Скупштини града Београда (припремљене
су 124 потврде о присуству одборника на седници ради правдања одсуства са радног места).
Послови вођења базе података о изабраним, именованим и постављеним лицима у органима града
Београда и Градској управи. Ови послови обухватају: уношење података о лицима изабраним, именованим
и постављеним у органима града Београда и Градској управи, датумима избора и дужини трајања мандата,
као и израда извештаја и информација на захтев овлашћених органа из наведене базе. Наведени послови се
обављају у току године по доношењу решења надлежног органа.
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Вођење базе података о органима управљања у предузећима и установама чији је оснивач град
Београд и сталним манифестацијама у области културе и физичке културе од значаја за град Београд, као и
вођење базе података о школским одборима у основним и средњим школама на територији града Београда.
По доношењу решења о именовању наведених органа уносе се у базу подаци о лицима именованим у
наведене органе, датуму избора и дужини трајања мандата. Ова група послова обухвата и припрему
извештаја и информација о стању, структури и др., на захтев овлашћених органа.
Послови у вези спровођења колективног уговора о додели солидарне помоћи запосленима у Градској
управи. Решења о додели солидарне помоћи запосленима у Градској управи града Београда доноси
начелник Градске управе града Београда. Ови послови обухватају припрему решења о одобравању
солидарне помоћи, припрема аката о одбијању захтева за доделу помоћи, пратећи послови на
обавештавању и достављању наведених аката. У извештајном периоду обрађен је 401 захтев за доделу
солидарне помоћи.
Секретаријат обавља стручне, организационе и административне послове за један број сталних
радних тела Скупштине: Административно-мандатну комисију, Комисију за прописе, Савет за локалну
самоуправу.
Административно-мандатна комисија одржала је 16 седница са 17 тачака дневног реда. За Комисију
је припремљено 6 извештаја са предлогом одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града
Београда и 7 извештаја са предлогом одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда.
Административно-мандатна комисија у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе и Пословником Скупштине града у поступку одлучивања о правима из
радног односа функционера донела је – 86 решења (право на плату функционера, право на накнаду плате по
престанку функције, о породиљском одсуству, отпремнини због одласка у пензију, годишњем одмору и
др.).
Припремљене су и одржане 4 седнице Комисије за прописе.
Припремљене су и одржане 4 седнице Савета за локалну самоуправу.
Секретаријат обавља стручне и административно-техничке послове за Одбор за доделу Наградe града
Београда „Светислав Стојановић“ за 2017. годину. Одржана је 1 седница Одбора за доделу Награде града
Београда. Обављени су послови који обухватају припрему и обраду аката везаних за поступак доделе
Награде града Београда „Светислав Стојановић“, појединцу и ватрогасној јединици, која се додељује
поводом Дана Београда, и то објављивање јавног позива за доставу предлога за доделу награда; обрада
достављених предлога за доделу награда; послове у вези сазивања и одржавања седница одбора; израда
одлука о додели награда – 2 награде и израда аката у вези са доделом новчаног дела награда и накнада
члановима одбора.
Обављени су и послови у вези остваривања права запослених из радног односа у овом Секретаријату.
Припремљена су 103 решења о коришћењу годишњег одмора запослених у Секретаријату.
Обављено је копирање, паковање и експедиција разне поште која није обухваћена експедицијом
предмета из надлежности Скупштине града, градоначелника и Градског већа, по једном адресату –345.
Такође, обрађено је и поступљено у вези 3486 поднесака (представке, притужбе, петиције и предлози
грађана и правних лица) упућених Градоначелнику, 3664 поднеска упућених Кабинету градоначелника и
425 поднесака упућених Градском већу.
У вези вршења дужности овлашћеног лица за поступање по захтевима за приступ информацијама од
јавног значаја, током извештајног периода примљена су и обрађена 542 предмета, поштујући све рокове
утврђене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и поштујући налоге из домена
праксе Службе повереника за информације од јавног значаја.
Такође, у Секретаријату су обављени стручни послови који се односе на:
 припрему прописа и материјала који се односе на положај града Београда и градских општина.
Секретаријат је припремио одговарајуће дописе поводом захтева за давање мишљења о примени
одредаба Статута градске општине Лазаревац и њихове усаглашености са Законом о локалној
самоуправи.
 давање писаних правних мишљења о усклађености предлога/нацрта општих аката које доносе
органи Града са правним системом – дато је 12 мишљења.
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непосредно пружање помоћи организационим јединицама Градске управе, као и органима града –
одржано је низ састанака на којима су дата усмена правна мишљења, односно обављене
консултације поводом радних верзија општих аката (19).
припрему одговора Уставном суду - у вези са оценом уставности и законитости аката Града, а у
сарадњи са одговарајућим организационим јединицама Градске управе - припремљена су и упућена
4 одговора.
уређивање „Службеног листа града Београда” – припремљен је 131 број (12 из 2017. године и 119 из
2018. године); обрађено је 14 исправки објављених аката, ажуриран је Регистар аката објављених у
2017. години и Регистар аката објављених у 2018. години.
давање обавештења у вези са градским, као и републичким прописима – у извештајном периоду,
свакодневно су даване информације запосленима у Градској управи, као и грађанима који су се
телефонски обраћали Секретаријату.

Секретаријат је припремио Амандман на Предлог закона о изменама и допунама Закона о
безбедности саобраћаја на путевима.
Поред наведених у Секретаријату су обављани и други административно-технички и дактилографски
послови који се односе на обраду материјала из рукописа, штампаног, текстуалног и табеларног типа,
послови израде и попуне образаца, старање о фотокопирању материјала, вођење електронске базе података
и други послови у вези са доставом аката и за потребе Кабинета председника Скупштине града Београда,
Кабинета градоначелника града Београда и Протокола.
Београд, 18. јануар 2019. године

в.д. Подсекретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Божидар Узелац
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Организациона структура (органограм) Секретаријата за информисање:

Секретаријат за информисање има укупно 36 систематизованих радних места, од којих је попуњено
21 раднo местo, док број ангажованих извршилаца по основу уговора је 11.
Образовна структура запослених:

Средње
образовање
12%
Високо
образовани
88%

Високо образовани

Средње образовање

На основу члана 58. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
126/16 и 2/17), Секретаријат за информисање Градске управе Града Београда врши послове који се односе
на правовремено и потпуно информисање грађана Београда о раду органа Града, што подразумева
обављaње следећих активности:
 Oрганизовање конференција за новинаре за потребе градоначелника Града Београда, Скупштине
града, Градске управе Града Београда и јавних комуналних предузећа (учешће у припреми
материјала, позивање новинара и по потреби учесника конференције за новинаре);
Од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, организовано је 42 конференцијe за новинаре на којима
су градоначелник Града Београда, председник Скупштине града, заменик и помоћници градоначелника, као
и представници организационих јединцица Градске управе говорили о најактуелнијим градским темама,
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најављивали поједине догађаје од значаја за град или детаљно образлагали активности органа Града
Београда и Градске управе.
Такође, организовано је извештавање са свих редовних седница Скупштине града Београда и више од
750 догађаја којима су присуствовали градски функционери.
Одговорено је и на око 1000 питања, упита и захтева новинара и уредника штампаних и електронских
гласила, упућених Секретаријату за информисање.
 Послови који се односе на буџет Секретаријата – благовремено су планирани расходи и издаци
Секретаријата како на годишњем, кварталном тако и на месечном нивоу, поступано је по сваком
захтеву Секретаријата за финансије, и планирани су приходи Секретаријата по основу претплате и
оглашавања у „Службеном листу Града Београда”.
Буџет Секретаријата за информисање за 2018. годину израђен је у форми програмског буџета са
утврђеним програмским циљевима и индикаторима остваривања циљева.
 Јавне набавке из надлежности Секретаријата - спровођење поступака набавки у складу са Законом о
јавним набавкама и Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки организационих
јединица Градске управе града Београда, закључење уговора, као и праћење извршавања уговора.
Секретаријат за информисање је донео Годишњи план јавних набавки за 2018. годину и Списак
набавки на које се закон не примењује за 2018. годину.
Од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, спроведено је укупно пет набавки на које се закон не
примењује, у складу са Списком набавки на које се закон не примењује за 2018. годину.
У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, спроведене су јавне набавке Услуге
оглашавања у средствима јавног информисања (дневни листови и недељници), Услуге новинске агенције
„ФоНет“ – интернет сервис вести, Услуга високо доступног managed система за хостовање званичне
интернет презентације града Београда и Услуга претплате и дистрибуције дневне и недељне штампе за
потребе Градске управе града Београда.
Урађени су квартални извештаји о извршењу плана набавки који су послати Управи за јавне набавке
и Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки.
Извршена је контрола наративних и финансијских извештаја од којих је оправдано 24 пројеката за
додељена средства за суфинансирање пројеката.
 Обављање стручних и административних послова за овлашћено лице за поступање по захтеву за
давање информација од јавног значаја - Поступано је по сваком захтеву за приступ информацијама
од јавног значаја, везана за делокруг Секретаријата за информисање и други послови;
 Обављање послова везаних за доделу награде града Београда за новинарство у 2018. години;
 У области радних односа: израда решења о годишњим одморима, плаћеним одсуствима,
прерасподела радног времена, разни дописи у вези са радним односима и др.;
 Завршен попис свих обавеза и потраживања Секретаријата за 2017. годину и достављен извештај
Централној пописној комисији, као и ванредни попис свих обавеза и потраживања Секретаријата за
2018. годину и достављен је извештај Централној пописном комисији;
 Издавање „Службеног листа Града Београда” - У периодоу од 01.01. до 31.12.2018. године
објављено је 118 издања „Службеног листа Града Београда”, урађено нормативно језичко
уједначавање свих материјала који се објављују у наведеном издању, техничкa - графичка припремa
(обележaвање) текстова и сви оперативни послови у вези са организовањем штампе.
Ажурирана је база претплатника на Службени лист града Београда, израђене су нове претплатничке
адресе по основу којих се врши дистрибуција поменутог гласила, а током марта месеца фактурисане су
услуге претплате и оглашавања. Лист је редовно дистрибуиран претплатницима и објављиван на интернетпрезентацији www.slistbeograd.rs. Током јуна месеца послате су опомене претплатницима и градским
општинама које се оглашавају, а ради измирења дуговања.
У наведеном периоду остварен је буџетски приход од претплате и оглашавања у „Службеном листу
Града Београда” у износу од 24.676.040,02 динара.
 Давање мишљења и одобрења за употребу грба и заставе Града и припрему и праћење аката везаних
за употребу грба и заставе (праћење хералдичких правила и прописа, припрема измена и допуна
градских прописа који регулишу ову област, сарадња са комуналном инспекцијом у спречавању и
кажњавању недозвољеног коришћења градских обележја, давање одобрења и потребних мишљења
везаних за употребу грба и заставе, као и за сва спорна питања везана за хералдику и
вексикологију). Израђено је 83 мишљења према Одлуци о употреби имена, грба и заставе града
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Београда и пружана је стручна помоћ ради појашњења одређених питања везаних за област
хералдике;
Уређивање и дистрибуирање дневног прегледа градских вести Беоинфо (прикупљање релевантних
информација из области рада градоначелника Града Београда, Кабинета градоначелника,
Скупштине Града Београда, јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Београд, као и
градских општина и новинарска обрада информација и њихово слање београдским редакцијама
електронским путем, факсом и објављивање на званичној интернет-презентацији Града Београда
(www.beograd.rs);

У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године „Беоинфо”, дневни билтен вести и информација намењених
редакцијама дневних новина, агенција и електронских медија, објавио је више од 11.000 информација и око
7.000 фотографија, акцијама, плановима и раду градоначелника Града Београда, Скупштине, Градске
управе Града Београда, јавних комуналних предузећа, установа културе и других институција чији је
оснивач Град Београд.
 Објављивање огласа, конкурса и тендера за потребе Скупштине Града Београда и Градске управе
Града Београда. Та активност подразумева пријем текста огласа од организационих јединица
Градске управе, лектура и уређивање текста огласа, обрада и прослеђивање у формату који одговара
„Службеном гласнику Републике Србије”, Управи за јавне набавке Републике Србије, порталу
јавних набавки Града Београда и по потреби дневним новинама које излазе у Београду);
Врста документа који се израђује су огласи (позиви, претходнo обавештење, исправка, обуставе,
обавештење, одлука, јавна презентација урбанистичког пројекта, увид у нацрт урбанистичког плана,
конкурс), налози за објављивање огласа и захтеви за плаћање огласа.
Сектор за маркетинг и односе са медијима је од 01.01. до 31.12.2018. године обрадио и послао 1.676
огласа ради објављивања у дневним новинама, „Службеном гласнику Републике Србије” и на сајту Града
Београда. У дневним листовима објављена су 587 огласа, а 1.089 на порталу „Службеног гласника
Републике Србије”. Сви објављени огласи спојени су са пратећом документацијом (захтев организационе
јединице ГУ за објављивање, оригинални текст, одобрење Агенције за јавне набавке уколико је у питању
позив) и архивирани.
Ради праћења трошкова оглашавања, вођена је евиденција по месецима за осам дневних листова и
„Службени гласник Републике Србије”, као и табеларна евиденција трошкова оглашавања Секретаријата за
животну средину у дневним новинама у току наведеног периода.
 Уређивање и одржавање интернет-презентације Града Београда www.beograd.rs (дневно ажурирање
информација и података који се налазе на званичној интернет- презентацији Града Београда,
техничко одржавање сајта у сарадњи са провајдером, припремање одговора на питања која грађани
упућују електронским путем, у сарадњи са надлежним градским службама);
Преко званичног сајта Града Београда (www.beograd.rs) и „Беоинфо вести” грађанима је омогућено да
буду информисани о раду Градске власти, градоначелника, Скупштине града, Градског већа и Градске
управе Града Београда, најзначајнијим догађајима из свих области градског живота, као и огласима,
позивима, конкурсима и тендерима. Осим тога, омогућена је и двосмерна комуникација - на питања и
предлоге упућене електронском поштом, грађанима се свакодневно достављају одговори градских
функционера и надлежних градских органа управе, као и градских општина, установа чији је оснивач Град
Београд и јавних комуналних предузећа.
Званични сајт града Београда www.beograd.rs се свакодневно ажурирао сервисним информацијама и
подацима које се тичу комуналних, здравствених, саобраћајних услуга и других информација важних за
живот у граду (измене линкова, бројева телефона, постављање банера, као и техничка припрема података и
илустрација у одговарајућим програмима). Повремено се израђују нове странице, када се на сајт уносе нови
садржаји или ажурирају постојеће странице новим фотографијама и садржајем.
Aжурирани су одељци за постављање претходних обавештења, јавних позива, обавештења о избору
најповољније понуде, обавештења о закључивању уговора, изменама рока, обустави поступка у складу са
Законом о јавним набавкама и нов одељак „Централизоване јавне набавке”.
На око 700 интернет страна у три верзије (српски ћирилица и латиница и енглески), обухваћени су
сви садржаји од интереса за грађане и посетиоце Београда, од комуналних питања до културе и уметности.
Садржи више од 9.500 фотографија и илустрација, као и Фото галерију Београда. Поред поменутих
статичних веб-страна, ту је и пар десетина хиљада страна са вестима, огласима и актима.
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Одговорено је на око 4.500 питања грађана упућених Градској управи Града Београда, постављено на
сајт 1.676 огласа и више од 400 пратећих образаца, извештаја и упутстава, конкурсних документација и
измена кд, графичких прилога и слично.
Израђено више десетина нових - привремених веб-страница о тренутно актуелним информацијама.
Урађене су још три језичке верзије званичне интернет презентација Града Београда, кинеска, руска и
немачка.
 Организовање медијских кампања и акција градоначелника, Скупштине Града Београда и Градске
управе Града Београда (анализа циљева кампање и циљних група, припрема информација
неопходних за реализацију кампање и постизање жељеног ефекта, избор пружаоца услуге, израда
медија плана и анализа ефеката кампање).
 Израда аналитичких материјала о јавном информисању.
 Дневно праћење и статистичко регистровање информација о раду градоначелника Града Београда,
Кабинета градоначелника Града Београда, Скупштине Града Београда, Градске управе, јавних
комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Београд у штампаним и електронским
медијима, као и из прес-клипинга, са посебним освртом на критичке текстове, о чему се, путем SMS
и мејл порука обавештавају PR градоначелника, заменик и помоћници градоначелника, заменика
начелника Градске управе града Београда – секретара Секретаријата за информисање и подсекретар
за информисање и уредница Беоинфа.
 Прослеђивање електронског клипинга градоначелнику, менаџменту и функционерима Града
Београда сваког радног дана.
 Припрема и издавање телефонског именика са мобилним телефонима функционера градских и
општинских органа, јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Београд. У првој
половини године урађена су и одштампанa два београдска именика у тиражу од по 70 примерака,
који су подељени кабинетима, секретаријатима и стручним службама.
 Припрема и издавање медијског адресара за потребе Секретаријата, Кабинета градоначелника и
Протокола Скупштине Града. Урађен je један медијскi адресар у тиражу од по 50 примерака.
 Уређивање и издавање публикација од значаја за Београд. По потреби Секретаријат за
информисање припрема материјале и обезбеђује услове за штампање и објављивање публикација
које садрже информације од значаја за Град Београд.
 Обезбеђивање услова за рад акредитованих новинара у Скупштини Града Београда, као и неометано
праћење рада органа Града Београда, јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град
Београд (позивање новинара, обезбеђивање саговорника и информација неопходних за медијско
пласирање тема везаних за рад градских органа).
 Чување фото и библиотечке документације (фотографисање догађаја за редакцију „Беоинфо“, као и
за акције појединих организационих јединица Градске управе Града Београда, уређивање,
архивирање и систематизовање фото-документације везане за рад градоначелника, Кабинета
градоначелника, Скупштине Града Београда, Градске управе, јавних комуналних предузећа и
установа чији је оснивач Град Београд. Израђено је преко 7.000 фотографијa.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за информисање
Мирјана Павичић

485

ПЛАН РАДА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ

486

ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
Секретаријат за информисање ће у 2019. години наставити да обавља послове из своје надлежности
сагласно члану 58. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16 и
2/17), у оквиру финансијског плана за 2019. годину и у складу са Планом набавки Секретаријата за
информисање за 2019. годину.













У наредној години Секретаријат за информисање ће обављати следеће послове:
припрема информација, предлога закључака и других материјала за градоначелника Града Београда,
Градско веће Града Београда и Скупштину Града Београда;
израда годишњих, кварталних и месечних финансијских планова, извештаја о извршењу
финансијског плана Секретаријата, израда плана прихода и извештаја о остварењу прихода
Секретаријата, на захтев Секретаријата за финансије Градске управе града Београда;
до 3. фебруара биће завршен попис свих обавеза и потраживања Секретаријата и достављен
извештај Централној пописној комисији;
спровођење поступака набавки за потребе Секретаријата у складу са Планом набавки за 2019.
годину (израда одлука, закључака, решења, конкурсне документације, записника, извештаја,
уговора, обавештења и сл.) и Законом о јавним набавкама, израда извештаја о спроведеним
поступцима набавки (квартални);
израда плана рада Секретаријата и периодичних извештаја о раду;
у области радних односа: предлагање измена и допуна постојеће систематизације, израда решења о
годишњим одморима, плаћеним одсуствима, разни дописи у вези са радним односом, спровођење
дисциплинских поступака и др., по потреби;
наплата претплате и огласа за „Службени лист Града Београда”, вођење базе података о
претплатницима и уплатама, слање рачуна и опомена претплатницима и оглашивачима, обрачун
стубачних центиметара за све оглашиваче;
у току године планира се расписивање и спровођење Конкурса за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Београда, у складу
са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
спровођење Одлуке и упутства о употреби грба и заставе града Београда, израда решења о употреби
грба и давање мишљења о употреби грба и заставе Града Београда, иницирање прекршајних
поступака у случају недозвољеног коришћења знамења и други послови;
обављање стручних и административних послова за овлашћено лице за поступање по захтеву за
давање информација од јавног значаја: поступање по сваком захтеву за приступ информацијама од
јавног значаја, одговори на одборничка питања везана за делокруг Секретаријата за информисање и
други послови.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи Града
Београда - Секретаријату за информисање, утврђена је унутрашња организација и систематизација радних
места у оквиру Секретаријата за информисање, која се састоји из Сектора за информисање, Сектора за
издавачку делатност, Сектора за маркетинг и односе са медијима (Беоинфо) и Сектора за протокол, као и
опис поверених послова.

СЕКТОР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ (БЕОИНФО)







У Сектору информисање (БЕОИНФО) у току 2019. године планирано је обављање следећих послова:
припремање и дистрибуирање вести, текстова, тонских записа и фотографија медијима на основу
програмске концепције коју утврђују органи Града Београда путем Беоинфа билтена и других
издања;
свакодневно постављање на сајт Града Београда информација - вести, текстова, фотографија
(Беоинфо вести);
организација дописничке мреже у београдским општинама, јавним комуналним предузећима и
осталим институцијама од изузетног значаја за информисање Београђана;
стална сарадња са Библиотеком града, Архивом Београда, Заводом за заштиту споменика културе и
осталим институцијама с циљем систематске афирмације културно-историјска баштине Београда;
писање годишњих извештаја за медијске презентације резултата рада;
припремање медијске подрше за функционерe Скупштине града Београда, као и саопштења за
јавност за целокупну Градску управу;
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свакодневна припрема сервисних информација од значаја за живот грађана;
сарадња са дневним и недељним новинама, радијским и ТВ кућама с циљем унапређења
информисања у граду;
организација информисања и информисање у ванредним ситуацијама (поплаве, снег, земљотреси и
друго);
снимање фотографија за фото-сервис Беоинфа;
припрема и ажурирање новинске документације за потребе Секретаријата и органа Града Београда;
припрема материјала за Скупштину, градоначелника и Градско веће;
припрема материјала за конференције за новинаре;
извештавање са седница Скупштине града и слање извештаја и фотографија са седнице за сајт и
медијима;
писање и дистрибуција медијима саопштења за јавност;

СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ








У Сектору издавачку делатност у току 2019. године планирано је обављање следећих послова:
редиговање и лектура различитих материјала за потребе органа Града Београда;
припрема за штампу и организација штампања и издавања „Службеног листа Града Београда”;
праћење активности органа града Београда, Градске управе града Београда, јавних служби и
предузећа, активности у градским општинама;
сачињавање мање сложених саопштења;
израда прес-клипинга;
праћење извештавање електронских и писаних медија о раду органа Града;
поставља на званичну презентацију града Београда вести редакције Беоинфо, као и остале
информације о активностима органа града Београда и Градске управе Београда.

СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ОДНОСЕ СА МЕДИЈИМА
У Сектору за маркетинг и односе са медијима у току 2019. године планирано је обављање следећих
послова:
 oрганизација и реализација маркетиншких акција од значаја за Град Београд, по потреби;
 интернет-презентација Града Београда – ажурирање званичне интернет- презентације Града
Београда: дневно ажурирање информација и података који се налазе на званичној интернет
презентацији Града, прибављање и постављање на сајт информација о активностима Скупштине
града, градоначелника, Градског већа и Градске управе, огласа, конкурса и тендера које расписују
организационе јединице Градске управе. Због све већег значаја и употребе интернета у
свакодневном животу, као и обавезе да разни обрасци, планови, и друга документација буду
доступни крајњем кориснику, стално ће се радити на развоју званичног веб-сајта www.beograd.rs,
информације које ће се објављивати биће од вишеструког значаја и за грађане и за Градску управу
Града Београда;
 сарадња са фирмама које се баве праћењем и анализом медијских садржаја, услуге електронског
клипинга и остале услуге медија мониторинга.






Остали послови:
наставиће се континуирано обезбеђивање одговора на питања која новинари штампаних и
електронских медија постављају путем електронске поште. Током прошле године новинарима и
грађанима прослеђено је више од 8.000 одговора, а за 2019. предвиђено је више посета веб-сајту и
одговора на питања због све већег броја корисника;
обрађивање и објављивање огласа, конкурса и тендера у дневној штампи и „Службеном гласнику
Републике Србије” за потребе Скупштине града Београда и Градске управе Града Београда (пријем
текста огласа од организационих јединица Градске управе града Београда, техничко уређивање
текста огласа, лектура и слање). Документи који се израђују су огласи (позив, претходни распис,
исправка, обавештење, одлука, јавна презентација урбанистичког пројекта, јавни увид у нацрт
урбанистичког плана, конкурс, решења и обавештења), налози за објављивање огласа и захтеви за
плаћање огласа;
праћење и анализа писања дневне штампе и недељника о Београду и њен однос према градској и
општинским властима, јавним комуналним предузећима, културним и другим институцијама од
значаја за град. Број дневних новина које се тренутно анализирају је осам;
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пружање стручне помоћи организационим јединицама Градске управе Града Београда, као и јавним
комуналним предузећима и установама културе у промоцији активности;
припрема материјала за Градско веће Града Београда и Скупштину Града Београда;
сарадња са локалним медијима и другим медијским кућама, по потреби.
припрема и дистрибуирање најава о догађајима којима присуствују градоначелник и заменик
градоначелника, градски менаџер, помоћници градоначелника, председник и заменик председника
Скупштине Града, чланови Градског већа и остали градски функционери.
организација редовних и ванредних конференција за новинаре, у просторијама Градске управе и на
терену за потребе градоначелника, Кабинета градоначелника и заменика градоначелника, чланова
Градског већа, Градске управе и по потреби установа и јавних предузећа чији је оснивач Град
Београд;
припрема материјала за конференције за новинаре;
организовање сусрета градских функционера са уредницима и новинарима, у циљу побољшања
комуникације и међусобног информисања;
организовање медијске презентације за манифестације чији је оснивач Град Београд, као и за акције
које спроводе органи Градске управе;
свакодневно праћење текстова из београдских штампаних и електронских медија и из електронског
прес-клипинга о раду градоначелника, Кабинета градоначелника, Скупштине, Градске управе,
јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Београд, о чему се путем SMS и-мејл
порука свакодневно обавештава PR градоначелника, заменик и помоћници градоначелника,
директорка Секретаријата за информисање и уредница Беоинфа;
прослеђивање електронског клипинга који припрема „Нинамедија клипинг д.о.о” градоначелнику,
менаџменту и функционерима Града Београда сваког радног дана;
припрема телефонског именика државних, градских и општинских органа, као и медијског
адресара.

СЕКТОР ЗА ПРОТОКОЛ






У Сектору за протокол у току 2019. године планирано је обављање следећих послова:
организација пријема, конференција, дочека спортиста, промоција, колективно венчање;
организација и праћење функционера приликом догађаја на територији града Београда;
организација путовања, организација и реализација посета страних делегација;
организација и реализација обележавања значајних датума (полагање венаца);
прибављање протоколарних поклона.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за информисање
Мирјана Павичић

489

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА,
КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ

У Секретаријату је систематизацијом предвиђено 45 радних места. Попуњеност радних места је: 25
запослених на неодређено време и 9 запослених по Уговору о привременим и повременим пословима. У
Секретаријату ради 17 запослених са високом стручном спремом (ВСС), 2 са вишом стручном спремом
(ВС) и 6 са средњом стручном спремом (ССС) на неодређено време.
Рад Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима организован је кроз два самостална одељења: Одељење за послове одбране и ванредних
ситуација и Одељење за правне и економске послове и два сектора: Сектор „Београдски позивни центар“ у
оквиру којег се налази Одељење „Позивни центар“ и Сектор за планирање, координацију, управљање и
комуникације у оквиру којег се налазе Одељење за праћење, координацију и управљање и Одељење за
комуникације.

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
Одељење за послове одбране и ванредних ситуација обавља следеће поверене послове државне
управе из делокруга планирања припреме за одбрану, заштите тајности података и ванредних ситуација.


Послови планирања припреме за одбрану

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, број 88/2009 и
95/2010) и других подзаконских аката, aжуриран је план попуне обвезницима по радној обавези за град
Београд са Регионалним центрима МО РС.
Ажурира се План одбране на основу Закона о одбрани као и изводи из Плана одбране за ГО.


Послови заштите тајности података

На основу Закона о тајности података („Службени гласник РС“, бр. 104/2009) и других подзаконских
аката у Канцеларију Савета за националну безбедност и заштиту тајних података Републике Србије
упућивани су безбедносни упитници ради вршења безбедносне провере за одговорна лица, овлашћена лица
491

за послове одбране, овлашћена лица односно руковаоце тајним подацима и за лица која имају право
приступа тајним подацима; давање инструкција у вези са приступом и коришћењем поверљивих података.


Послови ванредних ситуација

У наведеном временском периоду одржано је 5 седница Градског штаба за ванредне ситуације на
територији града Београда.
Након избора новог градоначелника, одржана је седница штаба за ванредне ситуације града Београда
на којој је усвојен предлог Решења за састав новог штаба за ванредне ситуације града Београда, који је
прослеђен Скупштини града Београда на надлежност.
На седници Скупштине града Београда одржаној 26. јуна 2018. године, донето је Решење о
образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда.
Настављен је рад на изградњи пројектне документације за пројекат „Доградња система осматрања,
обавештавања, раног упозорења и јавног узбуњивања за територију града Београда“.
Оделење има активну улогу и у стручном тиму у реализацији пројекта „Успостављање система раног
упозорења за водотокове 2. реда за територију града Београда“.
Оделење је активно учествовало у процесу формирања стручно-оперативних тимова при Градском
штабу за ванредне ситуације.
Успоставља се систем цивилне заштите на територији свих градских општина, а у току је израда
организационе структуре и попуна обвезницима за све јединице цивилне заштите опште намене у сарадањи
са Регииналним центром одбране МО Београд. Израђени су основни нормативни документи за личну и
материјалну формацију јединица цивилне заштите.
Реализована је вежба јединица цивилне заштите опште намене са преко 200 учесника.
Оделење је у сталној комуникацији са свим лицима у ГО која раде на пословима одбране и
ванредним ситуацијама у циљу пружања стручне помоћи, као и са субјектима значајним за одбрану и
ванредне ситуације.
Одлење има веома добру сарадњу са Управом за ванредне ситуације града Београда и Регионалним
центром одбране МО за град Београд.
Припремљени су предлози нових субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији
града Београда.
Хитно се мора попунити оделење са сертификованим лицима за рад на Плану одбране града Београда
и стручним лицима за рад на пословима ванредних ситуација, потребно је планирати финансијска средства
за опремање јединица цивилне заштите опште намене и послове ванредних ситуација.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ








Правна помоћ која је пружена кроз давање правних савета грађанима
у вези са организацијом и конституисањем органа управљања зградама и поступком регистрације
органа управљања зградама као правних лица;
тумачење одредаба Закона о становању и одржавању зграда, Одлуке о кућном реду у зградама,
Одлуке о комуналном реду, Одлуке о држању домаћих животиња на територији града Београда и
сл;
давање савета и сугестија грађанима у вези са решавањем проблема у функционисању органа
управљања зградама;
давање савета и сугестија грађанима у вези са радом органа градске управе града Београд и управа
градских општина града Београда и остваривањем њихових права код органа локалне самоуправе и
јавних комуналних и комуналних предузећа и другим предузећима чији је оснивач град Београд;
давање савета грађанима у вези са комуналним проблемима и упућивање на надлежне органе и
организације ради решавања комуналних проблема;
давање савета грађанима у вези са проблемима који се односе на питања из надлежности Градске
управе града Београда и управа градских општина;
давање савета грађанима у вези са проблемима који се односе на питања из надлежности органа
Републике Србије и упућивање на надлежне институције;
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На захтев грађана достављају им се прописи и публикације које се односе на одржавање стамбених
зграда, као и других комуналних питања и информације о комуналним питањима, непосредно,
поштом и у електронском облику;
Остали послови:
консултације и давање савета и сугестија свим запосленима у Секретаријатуу вези са правним
питањима која се појаве у раду;
консултације и давање савета и сугестија свим запосленима у Секретаријату ради остваривања
права грађана код јавних комуналних и комуналних предузећа, органа Градске управе Града
Београд и Управа градских општина града Београда и других предузећа чији је оснивач Град
Београд;
израда предлога решења о коришћењу годишњег одмора у складу са Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Анексом Посебног колективног
уговора по претходно сачињеном Плану коришћења годишњих одмора;
израда предлога решења о плаћеном одсуству за случајеве предвиђене Законом о раду, Законом о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Анексом Посебног
колективног уговора;
израда предлога дописа, разне садржине, за потребе и по налогу в.д. секретара и подсекретара
Секретаријата;
израда модела и текста Уговора у поступцима јавних набавки.
Послови који се односе на финансије, буџет и јавне набавке:
Израда финансијског плана Секретарија за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и
координацију односа са грађанима за 2018. годину;
Месечни План квота за период јануар - децембар 2018. године и унос у САП систем;
Израда Захтева за измену месечних квота као и додатних квота и унос у САП систем;
Рад у ММ модулу (у САП-у);
Израда Захтева за плаћање и Решења о преносу средстава по испостављеним фактурама;
Вођење књиге улазних фактура – електронским путем;
Припрема за израду и израда финансијских извештаја за период јануар – март; јануар – јуни; јануар
– септембар и јануар - децембар 2018. године. по захтеву Секретаријата за финансије;
Евиденција средстава финансијског обезбеђења по Уговорима и достављање Секретаријату за
финансије;
Израда Захтева за давање сагласности за преузимање обавеза у циљу закључења Уговора по основу
јавних набавки у 2018. години – изнајмљивање виртуелних машина и серверског простора и закуп
опреме за потребе организовања градских догађаја;
По захтевима Секретаријата за финансије израда дописа, Извештаја и осталог материјала;
Припрема документације за израду првог ребаланса и израда првог ребаланса буџета града Београда
за 2018. годину;
Након усвајања првог ребаланса буџета града Београда за 2018. годину унос у САП систем и
припрема документације – Предлога Закључака за усвајање финансијског плана од стране
Градоначелника града Београда;
Припрема документације за израду другог ребаланса и израда другог ребаланса буџета града
Београда за 2018. годину;
Након усвајања другог ребаланса буџета града Београда за 2018. годину унос у САП систем и
припрема документације – Предлога Закључака за усвајање финансијског плана од стране
Градоначелника града Београда;
Припрема документације по захтеву Секретаријата за финансије за израду предлога финансијског
плана за 2019., 2020. и 2021. годину;
Након усвајања Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину израда финансијског плана
Секретаријата и унос у САП систем;
Израда Предлога плана јавних набавки и Предлога списка набавки на које се закон не примењује за
2018. годину у складу са Правилником о ближем уређивању поступака јавне набавке;
Усвајање Плана јавних набавки и Списка набавки на које се закон не примењује за 2018. годину;
Унос Плана јавних набавки за 2018 годину у апликацију софтвера Управе за јавне набавке 20.
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Припрема за измену Плана јавних набавки и Списка набавки на које се Закон не примењује у складу
са Правилником о ближем уређивању поступака јавне набавке организационих јединица Градске
управе града Београда.
Усвајање измене и допуне Плана јавних набавки и измене и допуне Списка набавки на које се закон
не примењује за 2018. годину;
Унос измене и допуне Плана јавних набавки за 2018. годину у апликацију софтвера Управе за јавне
набавке;
Израда документација која је потребна за покретање поступака јавних набавки (Предлог Одлуке о
покретању, Предлог Решења о образовању комисије и Предлог Закључака);
Послови по налогу руководиоца организационе јединице;
Архивирање документације:
Комуникација са осталим организационим јединицама градске управе;
Сарадња и тимски рад у оквиру одељења у Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација,
комуникације и координацију односа са грађанима.
Јавне набавке:
Спроведен поступак јавне набавке (отворени поступак), број 1/2018, добра - „Куповина украсних
елемената за манифестације“
Спроведен поступак јавне набавке мале вредности број 2/2018, услуга: „Израда промо материјала у
вези са учешћем Секретаријата (Беокома) у координацији извођења инфраструктурних радова и
организацији манифестација од значаја за град Београд“
Спроведен поступак јавне набавке мале вредности, број 3/2018, добра: „Куповина биоразградивих
кеса за кућне љубимце са припадајућим носачем-држачем“
Покренут поступак јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама - услуга: Одржавање
постојећег софтверског система са апликацијама (Android и IOS) потребним за рад Београдског
позивног центра, број 4/2018, у поступку је доношење Одлуке о обустави поступка из разлога што
понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке
Спроведен поступак јавне набавке мале вредности број 5/2018, услуга: Услуга извођења ватромета
Спроведен поступак јавне набавке мале вредности број 6/2018, услуга: Услуга пројектовања и
презентације визуелног материјала
Покренут поступак јавне набавке мале вредности, број 7/2018, добра: Куповина униформи за
потребе Градског штаба за ванредне ситуације, обликована по партијама, у поступку је доношење
Одлуке о обустави поступка из разлога што до истека рока за подношење понуда није поднета
ниједна понуда
Спроведен поступак јавне набавке мале вредности број 1-Н/2018- „Куповина конвертора“,
наруџбеница, XXII -01 404-10/2018
Спроведен поступак јавне набавке мале вредности број 2-Н/2018- „Одржавање рачунара“,
наруџбеница, XXII-01 404-11/2018
Спроведен поступак јавне набавке мале вредности број 3-Н/2018- „Детаљно геотехничко
истраживање терена са израдом геотехничког елабората и предлогом мера санације за оштећене
објекте у улицама: Новоградска 19/1, Новоградска 18-24, Добановачка 34д и Добановачка 36 – фаза
I“, наруџбеница, XXII-01 404-15/2018
Спроведен поступак јавне набавке мале вредности број 4-Н/2018- „Куповина серверских дискова“,
наруџбеница, XXII-01 404-16/2018
Спроведен поступак јавне набавке мале вредности број 5-Н/2018- „Услуга ангажовања
лиценцираних лица ради стварања услова за несметано обављање комуналних делатности пре, у
току и након манифестација које су од значаја за град Београд“, наруџбеница, XXII-01 404-17/2018
Спроведен поступак јавне набавке мале вредности број 6-Н/2018- „Услуге уредништва софтверског
модула „Сениор клуб“ и апликације „Београђани“, наруџбеница, XXII-01 404-21/2018
Спроведен поступак јавне набавке мале вредности број 7-Н/2018- „Професионално видео снимање и
фотографисање догађаја у организацији Беоком сервиса“, наруџбеница, XXII-01 404-22/2018

Спроведени поступци ради закључења Уговора са носиоцима искључивог права за обављање
комуналних делатности, у складу са чланом 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради обављања потребних и неопходних активности из њихове
надлежности, пре, у току и након културних, спортских и других манифестација од значаја за град Београд,
који нису обухваћени Годишњим програмом за текућу 2018. годину, и то:
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Уговор са ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”
Уговор са ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ”,
Уговор са ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД”
Уговор са ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС”
Уговор са ЈКП „БЕОГРАД ПУТ”

Спроведени поступци ради закључења Уговора о дотацијама, и то:
 Уговор са Црвеним крстом Београда у циљу реализације програма „Програм припреме за деловање
у несрећама и одговор на несреће“ у 2018. години
 Уговор са Ватрогасним савезом Београд у циљу реализације Програмских активности
ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА БЕОГРАД у спровођењу мера заштите од пожара у 2018. години
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима узео учешће у финансирању и реализацији пројекта „Јачање отпорности и спремности града
Београда за одговор на елементарне непогоде и кризе“ а на основу потписаног Споразума о учешћу у
трошковима између трећих лица између Програма Уједињених нација за развој у Републици Србији и
Скупштине града Београда закљученог у 2018. години.
Стручно усавршавање запослених у Одељењу:
 Присуство на Трећем састанку Мреже СКГО за јавне набавке који се одржао 17.10.2018. године са
почетком у 11.30 сати у Београду у хотелу „Holiday Inn“ који је у оквиру јавне расправе о Нацрту
закона о јавним набавкама, а у организацији Сталне конференције градова и општина – Савеза
градова и општина Србије (СКГО). Састанак Мреже је реализован у оквиру пројекта
„Институционална подршка СКГО – трећа фаза“ који подржава Влада Швајцарске
 Присуство на једнодневном бесплатном саветовању „Нови Закон о јавним набавкама и планирање
набавки за 2019. годину“ одржаном 17.12.2018. године у ЈП „Сава Центар“ у организацији
предузећа Привредно друштво за правно софтверску и издавачку делатност „PARAGRAF LEX“ доо.
Оделње се мора хитно попунити са једним дипломираним правником и једним дипломираним
економистом

СЕКТОР „БЕОГРАДСКИ ПОЗИВНИ ЦЕНТАР“
ОДЕЉЕЊЕ „ПОЗИВНИ ЦЕНТАР“
Запослени у Сектору „Београдски позивни центар“ остварили су 139.940 позивa, од чега 121.798
долазних позива и 18.142 одлазних позива ка грађанима, од чега је креирано укупно 62.106 предмета.
Број примљених пријава путем електронске поште је 2.794, путем андроид апликације 3.812, док су
остале пријаве примљене путем телефона. Од укупног броја креираних предмета 14.152 је прослеђено ЈКП,
ЈП и осталим субјектима који су надлежни за решавање, а 21.116 предмета је било у надлежности
Комуналне полиције.
 Пријаве грађана по општинама за чије је решавање надлежна општинска инспекција:
 ГО Вождовац 917, ГО Палилула 1011, ГО Звездара 1075, ГО Нови Београд 1238, ГО Чукарица 930,
ГО Земун 863, ГО Врачар 381, ГО Стари град 411, ГО Раковица 496, ГО Савски венац 365, ГО
Гроцка 171, ГО Барајево 167, ГО Обреновац 59, ГО Сурчин 90, ГО Лазаревац 44, ГО Младеновац
44, ГО Сопот 32.
 Пријаве грађана за чије су решавање надлежна ЈКП и ЈП:
 ЈКП „Београдске електране“ 1454, ЈКП „Градска чистоћа“ 2466, ЈП „Градско стамбено“ 1582, ЈКП
„Београдски водовод и канализација“ 1883, ЈКП „Ветерина Београд“ 407, ЈКП „Зеленило“ 1476, ЈКП
„Јавно осветљење“ 1301, ЈКП „Београд пут“ 3280, ЈП „Инфостан“ 60, ЈП „ГСП Београд“ 143, ЈП
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда 44, ЈКП „Погребне услуге“ 13, ЈKП
„Паркинг сервис“ 28, ЈКП „Градске пијаце“ 15.
 Пријаве грађана за чије су решавање надлежни секретаријати Градске управе града Београда:
 Секретаријат за саобраћај 437, Секретаријат за инспекцијске послове 14439, Секретаријат за
заштиту животне средине 48, Секретаријат за социјалну заштиту 36, Секретаријат за комуналне и
стамбене послове 198, Секретаријат за имовинско-правне послове 30, Секретаријат за образовање и
дечију заштиту 35, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 4, Секретаријат за здравство 5,
Секретаријат за послове легализације објеката 6, Секретаријат за културу 11, Секретаријат за управу
5.

495

Беоком сервис је у сарадњи са ЈКП, ЈП и секретаријатима учествовао у организовању низа акција од
јавног значаја и то:
 Акција „Ударне рупе“ – у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај и ЈКП „Београд пут“, грађани
пријављују рупе на коловозу. Евидентиранo је 1546 пријава.
 Акција „Пријавите депонију“ – у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“, грађани пријављују дивље
депоније на територији града Београда. Евидентирано је 120 пријава.
 Акција „Питајте градске већнике“ – у сарадњи са Градским већем града Београда, грађани се
пријављују за разговор са члановима Градског већа. Евидентирано је 204 пријавe.
 Акција „Питајте градоначелника“ – у сарадњи са Кабинетом градоначелника града Београда
грађани се пријављују за разговор са већницима, а један број грађана на разговор прима и
градоначелник. У овом периоду је било 379 пријава.
 Акција „Зелени паук“ – у сарадњи са Секретаријатом за инспекцијске послове и ЈКП „Паркинг
сервис“, грађани су пријављивали непрописно паркирана возила на зеленим површинама.
Евидентиранo je 350 пријавa.

Број примљених пријава

путем телефона
путем мејла
путем андроид апликације
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Пријаве грађана за чије су решавање надлежни
секретаријати Градске управе града Београда
Секретаријат за саобраћај
Секретаријат за инспекцијске послове
Секретаријат за заштиту животне средине

Секретаријат за социјалну заштиту
Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Секретаријат за имовинско-правне
послове,грађевинску и урбанистичку инспекцију
Секретаријат за образовање и дечију заштиту
Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове
Секретаријат за здравство

Секретаријат за послове легализације објеката
Секретаријат за финансије
Секретаријат за културу
Секретаријат за управу

Пријаве грађана по општинама за чије је
решавање надлежна општинска
инспекција

Вождовац
Палилула

Звездара
Нови Београд
Чукарица

Земун
Врачар
Стари град
Раковица
Савски венац

Гроцка
Барајево
Обреновац

Сурчин
Лазаревац
Младеновац
Сопот
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Пријаве за чије су решавање надлежна ЈКП и ЈП
Београдске електране
Градска чистоћа
Градско стамбено
Београдски водовод и канализација
Ветерина Београд
Зеленило

Јавно осветљење
Београд пут

Инфостан
ГСП Београд

Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу града Београд
Погребне услуге
Паркинг сервис

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ, КООРДИНАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
Информација за годишњи извештај за 2018. годину
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године у Сектору за праћење, координацију,
управљање и комуникације послови се обављају у оквиру два одељења:
Одељење за праћење, координацију и управљање обавља студијско-аналитичке, стручнооперативне и информатичке послове који се односе на координацију активности јавних комуналних
предузећа и других субјеката којима је град Београд поверио обављање комуналних делатности, стручних
служби и секретаријата Градске управе града Београда који су од значаја за град Београд; обављање
послова координације инфраструктурних радова у граду Београду, прикупљање информација и вођење
евиденције о њима и обрађивање извештаја за потребе Градске управе града Београда, градских предузећа
и медија; ажурирање и публиковање обједињеног годишњег плана инфраструктурних радова на почетку
сваке године; праћење извештавања медија и анализирање прилога везаних за рад јавних комуналних
предузећа и других субјеката којима је град Београд поверио обављање комуналних делатности;
припремање и упућивање примедби и предлога за унапређење комуникације са грађанима. Обављање
послова координације активности јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град Београд
поверио обављање комуналних делатности, стручних служби и секретаријата Градске управе града
Београда са привредним субјектима и организацијама, који организују јавне манифестације од значаја за
град Београд; учествовање у организацији и реализацији јавних манифестација и догађаја од значаја за град
Београд и предузима мере у циљу реализације; обрађивање информација о јавним манифестацијама;
учествовање у свим фазама израде оператерског корисничког програма и аналитичког материјала за
потребе рада на ажурирању апликације везане за систем „Чворишта“ и званичне апликације града Београда.
Одељење за комуникације обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на:
уређивање Портала комуналног система града Београда, ажурирање Фејсбук и Твитер странице
Секретаријата; ажурирање апликација за мобилне телефоне; припремање саопштења за медије везана за рад
Београдског позивног центра и израду аналитичких материјала из области односа са јавношћу од значаја за
рад Службе; сарадњу са инфо службама јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град
Београд поверио обављање комуналних делатности, са градским општинама, стручним службама и
секретаријатима Градске управе града Београда; планирање и организацију промотивних акција и осталих
облика комуникације који промовишу активности Градске управе града Београда, јавних предузећа и
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установа чији је оснивач град Београд; припремање публикација и промотивних материјала намењених
грађанима у циљу благовременог обавештавања и едукације и учествовање у изради публикација и других
материјала из области односа са јавношћу у електронском и штампаном облику; ажурирање базе података о
медијима и инфо службама јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град Београд
обављање комуналних делатности, градских општина, стручних служби и секретаријата Градске управе
града Београда; израду оператерских корисничких програма и аналитичког материјала за потребе
Београдског позивног центра.
Сектору за праћење, координацију, управљање и комуникације –
Чвориште које обавља послове координације инфраструктурних активности јавних комуналних
предузећа, јавних предузећа и градских служби; координацију са субјектима који организују манифестације
од јавног значаја за град Београд; прикупља информације о инфраструктурним радовима у граду, води
евиденцију о њима и обрађује извештаје за потребе Градске управе. Одељење за праћење и координацију је
у овом периоду координирало велики број активности у Београду:
 Инфраструктурни радови чији је инвеститор град Београд:
 Представници Одељења присуствују састанцима који се редовно одржавају сваке недеље у
Секретаријату за саобраћај, једанпута недељно са сектором оперативе ЈКП и ЈП, једанпута недељно
у Секретаријату за инспекцијске послове укупно 99 редовних и ванредних састанака. Израда
„Нултог плана пословања” – преклапање свих планова ЈКП, ЈП и Секретаријата; координација и
усклађивање радова на проширењу пешачке зоне у делу Кнез Михаилове улице, Цара Лазара, Цара
Уроша, Грачаничка, Краља Петра, Обилићевог и Косанчићевог венца по динамици и фазама,
Топличин венац; Реконструкција улица Скадарска, Балканска, Страхињића бана, Булевар Кнеза
Александра Карађорђевића, Његошева, Михајла Аврамовића, Пивљанина Баје, Шејкина, Милоша
Зечевића, Дечанска, Опленачка, Шуматовачка, Веле Нигринове, Цветни Трг, Војво де Степе од
броја 422 до 443, Игњата Јоба, Ханибала Луцића, Радована Симића Циге, Маријане Грегоран,
Хусинских рудара, Салвадора Аљендеа, Загорска, Шилерова, Милошев Кладенац, Емилијана
Јосимовића, Сибињанин Јанка, Рајићева, Париска, Аце Јоксимовића, Трговачка, Ратка Митровића,
Стевана Дукића, Патриса Лумумбе, Светогорска, Војводе Влаховића, Булевара Ослобођења и Трг
Славија, плато „Милан Младеновић”, постављање јавних тоалета – Alma quatro, постављање
заштитних стубица ради затварања проширене пешачке зоне Кнез Михаилове.
 Манифестације у организацији града Београда или чији је покровитељ град Београд:
 Секретаријат је активно учествовао на већини реализованих манифестација у граду Београду, а у
преко 40% је сам био организатор.
 Организација дочека градске Нове године „Београдска зима“, Дочеку Нове године у градским
општинама, Трг отвореног срца, постављање градског клизалишта на Тргу Николе Пашића, Ада
Циганлија, Ташмајдан. Улица отвореног срца, Град отвореног срца на Палилули, Чукарици и Новом
Београду, Ломљење Божићне чеснице, Пливање за часни крст, Организовање акције добровољног
давања крви. Организација и координација рада ЈКП током „Зимске службе“: Акција „Пријави
ударну рупу”, Конкурс за најлепше декорисану фасаду стамбених зграда и кућа, пословних зграда,
као и за најлепше украшену терасу. Европско првенство у дворани у атлетици, поправка јавне
расвете на мосту „Газела”, уништавање заосталих експлозивних средстава из Другог светског рата
на потезу градилишта „Београд на води”, уклањање садржаја манифестације „Београдска зима”,
координација успостављања још једне аутобуске линије ка центру за смештај азиланата у
Обреновцу, одговарање на питања грађана приспела путем електронске поште. Београдски маратон,
светски дан особа са аутизмом, супернатурал фестивал, Ускрс у Београду, координација активности
за потребе снимања филма „Victory“, координација за потребе манифестације спремање котлића у
Земуну, прослава Дана полиције, Београдски фестивал игре, помоћ око организовања 54. Сајма
аутомобила, Дани Београда, Раковички карневал, дан светог Патрика. Велики Ускршњи карневал,
обележавање годишњице бомбардовања Кинеске амбасаде, културна манифестација амбасаде
Турске, полагање венца на споменику Риги од Фере, финале Еко квиза, обележавање дана
Краљевине Холандије, снимање филма „Интриго“, међународни Атлетски митинг, снимање филма
„Пијавице“, Старвуд фестивал, Витез фест, Олимпијски дан, Београдски победник, Супернатурал
фестивал, Грчки викенд, Светски куп у веслању, Еуробанка спортски дан, Европско првенство у
дворани у атлетици, Вoјна aкадемија, пешачка субота, трка Патријарха Павла, дани општине Опово,
картинг трка на Ади Хуји, манифестација Wings For Life App, манифестација Дев 9Т, Светски куп и
Европско првенство у кајаку и кануу, Самит Европе, Белеф 2018, прослава дана Полиције, трка
Beograde Business Run, Парада поноса, реализација ауто-трке Награда Београда Ушће 2018,
реализација ауто-трке Награда Авале 2018, дан Јоге, Мој лепи парк, манифестација Најважнији
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позив у животу, отварање сезоне на Ташмајдану, такмичење-фудбал на песку, снимање
промотивног спота за Београдски BEER FEST, манифестација Цветни трг, под крошњама
Топчидерског Платана, НБГД Куп, Раковичко лето, манифестација Белграде Авард, меморијални
турнир у Орловском насељу, хуманитарни Дорћол матине, манифестација Моја Србија, пријем
најбољих ђака ГО Звездара, Beer Garden, Beer Fest, сајам половних уџбеника у Косовској улици и
Тргу Николе Пашића, Финални турнир у Баскету првенство Србије, снимање филма Шавови, 50
Грочанске свечаности, Фијакеријада 2018., дани Војводине, Београдски Shopping night, културно
вече на Тргу Николе Пашића, фудбалска утакмица Србија – Црна Гора, праћење утакмица Светског
првенства на Тргу Николе Пашића, избор за Мис Београда 2018., ноћ музике на Ташмајдану, нике
трка „We run Belgrade“, постављање уметничке инсталације за представљање развојних пројеката
Београда, Земунски отворени фестива, Кружна трка око Калемегдана, Пешачка субота, трка са
бојама „Color running“, „Fish fest“, модна ревија Верице Ракочевић, 4D мапирање објеката „Oh
Illusions“, Карневал бродова, Промоција кадета, Калемегдан Boxing Night, Парада Поноса,
Београдска Ролеријада, такмичење у риболову и кувању рибље чорбе на општини Палилула,
Међународна бициклистичка трка Sky line gran fondo Belgrade 2018., Дани Европске баштине 2018.,
Радост Европе 2018., Манифестација „МОЈА СРБИЈА“, биоскоп на отвореном „Open Air Cinema“,
„прослава Петровдана у Топчидерском парку“, изложба представника Руске федерације –
„Најлепша земља“, снимање филма „Амбасада“, „БЕЛЕФ 2018., Реализација културних вечери у
Центру за културу „Влада Дивљан“, „Organic live fest 2018“, „Изађи ми на теглу“, Првенство Србије
у триатлону, Београдски фестивал игре, „четврти чука микс фест младих“, „Европски дан без
аутомобила”, Изложба олдтајмера „AMERICA ON ROUTE 011”, „Aтлетски митинг”, Посета
председника Русије републици Србији, Јесењи крос Партизана – Меморијал Фрањо Михалић,
Јеврејска манифестација „Chanukah”, Постављање промотивног штанда Туристичке организације
града Бања Лука, посете престолонаследника Уједињених Арапских Емирата, међународне
кошаркашке утакмице репрезентације Србије, Београдски полумаратон и трка 10К, снимање серије
„Државни службеник”, зимски фестивал – „ЕКО двориштанце” у Борчи, посета Председника
Републике Француске, Откривање споменика Карлу Малдену, Фестивал No Sleep, Светског дана
превремено рођене деце, Државно обележавање 100 годишњице од завршетка Великог рата,
Обележавање Међународног месеца борбе против рака дојке, „Дочек златних спортиста у Старом
двору“, „Концерт дечјих хорова“, Реализација вежбе – „Србија 2018”, снимања играног видеа
„Penny“, комеморација у Јајинцима, Реализација догађаја амбасаде Индије, „Недеља Мађарске
културе у Србији“, „Куп Војске Србије – Карађорђево 2018.”, „Фестивал српске трпезе”,
хуманитарни концерт на платоу Музеја 25. мај, посета потпредседника Индије, Реализација
конференције „Повежи се сигурно”, Концерт поводом Самита европских композитора, концерти на
Калемегдану, Септембарски сусрет НАЛЕД-а, „Ноћ музике 2018.”, Европски куп Ц1 у
парабициклизму, снимање филма „Crawl“, „Десета Смотра Савеза извиђача Србије“, Реализација
међународних такмичења у ватерполу, Светско првенство за сениоре у пливању перајима и
брзинском роњењу, Литија поводом 100 година од смрти Цара Николаја II Романова, Обележавање
националног празника Француске, снимање филма „Балканска линија“, манифестација „Палилулско
културно лето” – Центар за културу „Влада Дивљан“, Светски конгрес Међународне федерације за
позоришна истраживања, „Достигнућа младих у Србији”, хуманитарни турнир у футсалу „Звезде за
Звездару“, Реализација музичког фестивала „Ентер – фест“, Onelife rally, отварање Народног музеја,
„Авалски дан”, снимање серије „I do like you“, Отварање сезоне 2018 на Ади Циганлији,
Филхармонија на отвореном 2018, Реализација концерта оркестра Александров, Реализација
манифестације „Сербика”, „Балканско првенство у Street плесовима”, „Изложбе на отвореном”,
парада „Понос Србије”, „Европско првенство у мачевању“, снимање филма „Такси 2”, „Турнир
Драгана Манцеа“, „У сусрет лету“, „Косанчићев венац”, снимање филма „Такси блуз”, „Amazing
Shanghai”, „Види Србију”, „Трка кроз Србију”, „BEG 5K”, „Спортско Сабрање Свете Србије”,
„Олимпијски дан бокса”, „Београдски Манифест”, „Породични викенд”, „Дан словенске
писмености и културе”, „Свадба из снова”, „Final four Euroleague 2018.”, „ЗВИЖДУК У 8”,
„Спасовданска литија”, „Лето у музеју”, „Грчки викенд у Београду”, Министарска конференција,
Дана Гарде Војске Републике Србије 2018, „Првомајски уранак” нa Авали, „Првомајски уранак” на
Ади Циганлији, Реализација посете председника Владе Краљевине Белгије, трка уз Београђанку,
TOUR OF KIDS, 25. Дечјег маратона, реализација промотивног спота „RAIFFEISEN BANK”, Дан
Светог Патрика, Снимање промотивног спота за град Београда, „Кућа бајки”.
Акције у којима су учествовала Јавна комунална предузећа „Београд пут”, „Градска
Чистоћа”, „Паркинг сервис”, „Зеленило Београд”, Секретаријат за саобраћај – Дирекција за
путеве, Секретаријат за инспекцијске послове и Комунална полицицја:
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У зависности од кретања пријава у Београдском позивном центру покренут је већи број акција а
најзначајније од њих су: Активности на координацији рада „Зимске службе”; враћање „Пешачких
зона“ пешацима. Акција уклањања напуштених и хаварисаних возила (кршева) са градских улица и
паркинга. Организовање акције добровољног давања крви. Организација и координација рада ЈКП
током „Зимске службе“: Акција „Пријави ударну рупу“; План заштите и спасавања; Проширење
гробаља; Санација ударних рупа; Санација кварова на водоводној, канализационој и топловодној
мрежи услед кварова због изразито ниских спољних температура. Предлог за допуну плана одбране
од поплава за територију града Београда. Планови подземих инсталација у зони улице Кнеза
Милоша; Гашење пожара на депонији Винча; Помоћ КЦ Београд; уклањање подземних контејнера
због проширења пешачке зоне, премештање мобилних стамбених јединица; уређење комплекса
Авалског торња; Циф чисти Србију- чишћење подземног пролаза код палате Албанија; враћање
„Пешачких зона“ пешацима; израда промотивног спота за потребе града Београда; Акција
уклањања напуштених и хаварисаних возила (кршева) са градских улица и паркинга; Организовање
акције добровољног давања крви; акција; Предлог за допуну плана одбране од поплава за
територију града Београда. исељење Рома из простора бившег музеја Револуције; контроле
нелегалне продаје код Велетржнице Београд, постављање и санирање заштитних стубића,
Безбедност учесника у саобраћају - Новоградска улица у Земуну, Сузбијање уличне продаје код ОШ
„Бранко Ћопић“, Акција на Цветковој пијаци, Коришћење ауто-цистерни током временских
непогода, постављање спомен плоче и отварање улице Теодора Херцла, Нелегално насељавање
лица на простору будуће „Филхармоније“, Обавештење о лошем стању 110 kV каблова електро
мреже, појачана контрола непрописног паркирања у Јајинцима, чишћење фонтана, Постављање
декоративне поставке – БЕОГРАД, Одбрана од поплава на територији града Београда, Уређење
прилаза споменику палим пилотима, Постављање додатних расветних тела на Косанчићевом венцу,
Постављање „New Jersey“ баријера у новом насељу у Овчи.
Информисање грађана путем медија, градске телевизије Студио Б и сајта града Београда:
Активна сарадња са новинарима писаних и електронских медија; пружање одговора на питања
постављена путем градске телевизије Студио Б и редовно укључење у јутарњи програм, као и
гостовање у информативним емисијама, ради информисања о догађајима и комуналном систему
града; пружање ажурних информација за сајт града Београда и сарадња са Секретаријатом за
информисање, израда табеле актуелних инфраструктурних радова на улицама.
ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није било иницирања покретања поступк за заштиту од злостављања на раду.

в.д. Заменика начелника Градске
управе Града Београда – Секретара
Секретаријата за послове одбране,
ванредних ситуација, комуникације
и координацију односа са
грађанима
Дарко Главаш
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ПЛАН РАДА
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА,
КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА
ЗА 2019. ГОДИНУ
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ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима у 2019. години планира реализацију следећих активности:
1. Реализација акција од јавног значаја у сарадњи са ЈП, ЈКП и организационим јединицама Градске
управе града Београда;
2. Припрема и реализација активности дефинисаних Стратегијом развоја града Београда до 2021.
године и Акционим планом
3. Појачана сарадња са медијима у смислу информисања грађана о комуналној тематици (гостовања у
сталним терминима ТВ и радио станицама где се грађани укључују у програм, објављивањем информација
и саопштења на сајту града Београда и др.);
4. Штампање различитих врста публикација које ће се дистрибуирати грађанима а у вези са
комуналном делатношћу, функционисањем Стамбених заједница, надлежностима и др. (брошуре, плакати,
флајери и др.);
5. Пријем странака, пружање правних савета и информација у вези са:
формирањем и функционисањем Стамбене заједнице
радом органа Градске управе града Београда
комуналним проблемима и др.;
6. Обуке запослених који раде јавне набавке, нормативне послове и финансије у смислу примене
закона и прописа из својих области
7. Координирање рада ЈП и ЈКП, Зимске службе и активно учешће у раду Градског штаба за ванредне
ситуације;
8. Координација инфраструктурних радова чији је инвеститор град Београд;
9. Координација манифестација и догађаја у организацији града Београда или чији је покровитељ град
Београд;
10. Реализација јавних набавки према усвојеном Плану набавки за 2019. годину;
11. Организовање акција и анкета које имају за циљ прикупљање информација за унапређење
комуналног система града Београда;
12. Обука запослених у Београдском позивном центру у смислу начина комуникације са странкама;
13. Проширење сарадње са градским јавним комуналним и јавним предузећима у смислу њиховог
увођења у Београдски позивни центар, како би се позивом јединственог градског броја 0800-11-00-11 могли
добити оператери ових предузећа;
14. Попуњавање слободних радних места у Секретаријату путем нтерног и јавног конкурса;
15. Израда извода из Плана одбране града Београда за субјекте одбране града Београда ради израде
сопствених докумената за поступање у ванредном и ратном стању;
16. Доношење израђених планова заштите и спасавања за територију града Београда од стране
извршног органа града Београда ;
17. Доградња система за јавно узбуњивање и обавештавање становништва на територији града
Београда;
18. Достављање безбедносних упитника ради извршења безбедносне провере у Канцеларију за
националну безбедности и заштиту тајних података Владе Републике Србије, за овлашћења лица за послове
припреме за одбрану, за руковаоца са тајним подацима, за одговорна лица и за лица која имају право
приступа тајним подацима;
19. Ажурирање Плана попуне, за све правне субјекте чији је оснивач град Београд и градска општина,
а од значаја су за одбрану града Београда, у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези и у
складу са Законом о запосленим лицима у државној управи и локалној самоуправи (29. децембра 2016.
године донешена је нова одлука Скупштине града Београда о Градској управи и израда систематизације
радних места у складу са новом одлуком);
20. Припрема и доношење нове одлуке о ратној организацији и систематизацији радних места у
органима и посебним службама града Београда;
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21. Достављање новог решења субјектима од значаја за одбрану града Београда;
22. Припрема предлога плана попуне по радној обавези, у складу са новом одлуком о Градској управи
града Београда;
23. Програмирање ручних радио-телефонских станица тип Hytera PT580H plus у Управи за везу и
криптозаштиту МУП РС за рад у Тетра мрежи, за потребе субјеката града Београда;
24. Опремање нових чланова Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда са
униформом, а у складу са члановима 31. до 34., Правилника о униформи и ознакама цивилне заштите,
ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите („Службени гласник
Републике Србије”, број 13/2013);
25. Израда Плана заштите од пожара за територију јединице локалне самоуправе град Београд који је
планиран да се реализује путем јавних набавки у 2019. години;
26. Израда, праћење и организација грађевинског пројекта и грађевинског уређења простора за
формирање Ситуационог центра града Београда (V спрат, Тиршова број 1.), који се реализује путем јавних
набавки уз подршку Канцеларије УНДП (финансијска средства су обезбеђена за израду грађевинског
пројекта);
27. Усклађивање процене угрожености и планова заштите и спасавања израђених од стране субјеката
града Београда и других правних субјеката;
28. Наставак даље имплементације Националног програма за управљање ризиком од елементарних
непогода, у циљу обезбеђења функционалне интреграције у складу са дефинисаним компонентама;
29. Припрема и доношење (нове) Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на
територији града Београда;
30. Контрола предузимања прописаних основних и посебних мера заштите тајности података ради
поделе извода из Плана одбране града Београда субјектима од значаја за одбрану града Београда;
31. Усклађивање рада секретаријата са усвојеним Законом о информационој безбедности, доношење
потребних аката усклађених са законом и подзаконским актима.

в.д. Заменика начелника Градске
управе Града Београда – Секретара
Секретаријата за послове одбране,
ванредних ситуација, комуникације
и координацију односа са
грађанима
Дарко Главаш
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
У складу са надлежношћу утврђеном Одлуком о Градској управи, Секретаријат за опште послове
вршио је у извештајном периоду за потребе органа града и Градске управе послове који се односе на: јавне
набавке добара и услуга или уступање извођења радова до њихове финализације са финансијскоматеријалном конструкцијом; сачињавање финансијских планова у којима се планирају средства за
обезбеђивање услова за рад органа Града; обављање послова из области финансијско-материјалног
пословања; реализацију плаћања из надлежности Секретаријата; послове административних секретара;
коришћење биротехничких и других средстава опреме и штампарија; евиденцију, коришћење и издавање
основних средстава и ситног инвентара; уређивање службених простора и простора за одржавање
састанака, конференција, седница и слично; организовање евиденције и дистрибуције службених гласила и
стручне литературе; обављање службеног превоза и сервисирање возила; инвестиционо-техничко и текуће
одржавање зграда и опреме; пружање угоститељских услуга; све послове у вези са организацијом рада
писарница, послове везане за спровођење мера безбедности и заштите здравља на раду запослених у
Градској управи; обезбеђивање и других услова потребних за рад органа града и Градске управе и друге
послове у овој области у складу са законом, Статутом и другим прописима.
Набавка добара, услуга и радова
У складу са исказаним потребама органа Града и организационих јединица Градске управе,
средствима опредељеним Одлуком о буџету града Београда 2018. годину, Финансијским планом
Секретаријата за опште послове за 2018. годину и Планом јавних набавки за 2018. годину, а на основу
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спроведени су поступци
јавних набавки који подразумевају сачињавање образложеног предлога закључка градоначелнику за
добијање сагласности о покретању поступка, сагласност Секретаријата за финансије, израду комплетне
конкурсне документације, израду модела уговора, прибављање сагласности Секретаријата за јавне набавке
и Градског јавног правобранилаштва, објављивање јавног позива, јавно отварање понуда, избор
најповољније понуде, израду извештаја о стручној оцени понуда и одлуке о избору најповољније понуде,
сачињавање предлога закључка за градоначелника о добијању сагласности на одлуку о избору
најповољније понуде и закључивање уговора о јавној набавци, и то: покренуто је 107 набавке у складу са
ЗЈН, од чега је окончано 75, а покренуто је и 110 набавки на које се не примењује ЗЈН од чега је окончано
110; закључено је 54 оквирних споразума од чега 13 у поступку јавних набавки мале вредности и 37 у
отвореном поступку; закључено је 30 уговора од чега 7 у поступку јавних набавки мале вредности и 22 у
отвореном поступку; издато је 160 наруџбеницa по основу оквирних споразума и то 38 у поступку јавних
набавки мале вредности и 119 у отвореном оступку, а закључено је 62 уговора на основу спроведених
централизованих јавних набавки.
Оно што може да се означи као значајнији проблеми, који се јављају у реализацији појединих
набавки је достављање неблаговремених и непотпуних захтева за покретање поступака јавних набавки, као
и трајање процедуре давања сагласности на реализацију.
Обрађено је и реализовано око 3.500 захтева за требовање за добра и услуге по уговорима и по
фактурама, свих организационих јединица Градске управе града Београда.
Инвестиционо-техничко и текуће одржавање зграда и опреме које користе органи Града,
противпожарна заштита, безбедност и здравље на раду и праћење реализације уговора
Већи изведени инвестициони радови по објектима:
Реконструкција централног расхладног постројења за пословни блок „27. март“ са заменом чилера,
реконструкција тоалета у објекту у Драгослава Јовановића 2, замена прозора на сутерену у Тиршовој 1,
чишћење канала вентилације и климатизације у 27. марта 43-45 и у Краљице Марије 1, видео надзор у
Тиршовој 1, адаптација гараже и постављање кућице за чуваре и рампе у 27. марта 43-45, клима коморе у
сервер сали у Тиршовој 1, реконструкција фасаде на објекту у Тиршовој 1, контрола проласка и приступа
по свим спратовима у Краљице Марије 1 и 27. март 43-45, санација равног крова у Краљице Марије 1,
радови на усклађивању пословних објеката Градске управе са плановима заштите од пожара, репарација
клима комора у објекту Краљице Марије 1.
Редовни радови на текућем одржавању
Вођење разних грађевинско-занатских радова по објектима Градске управе, активности на одржавању
телекомуникационог система Градске управе – одржавање телефонских централа, апарата и гарнитура;
координација са Банком Поштанска штедионица и Еуробанк везано за одржавање заједничког енергетског
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блока „Блок 27. март“, координација са радницима „Пословних објеката а.д.“ који одржавају инсталације и
опрему у објектима Градске управе; координација активности са запосленима у ЈКП „Инфостан“ који
одржавају информациону и телекомуникациону опрему у објектима Градске управе; координација
активности са извођачима уговорених инвестиционих радова и надзорним органима; учествовање у раду
Комисија за јавне набавке из делокруга рада Одељења – израда документације (спецификација услуга,
спецификације добара, предмера и предрачуна радова, модела уговора); вођење неопходне инвестиционе и
финансијске документације у САП-у; израда Пројектних задатака који се односе на инвестиционо
одржавање објеката ГУ
Противпожарна заштита, безбедност и здравље на раду и праћење реализације уговора Допуњен Акт
о процени ризика на радним местима запослених у ГУ, пријаве повреда радника на раду РФЗО РС, на
основу Закона о БЗР, праћење реализације Уговора о осигурању објеката Градске управе и Уговора о
осигурању запослених у Градској управи, као и пријава штета и повреда радника осигуравајућим кућама,
редовно и инвестиционо одржавање лифтовских постројења у објектима ГУ, испитивање услова рада у
радној околини на основу жалби запослених у ГУ, редовни прегледи против-пожарних стабилних и
покретних система, прегледи опреме и средстава за рад у складу са законом о БЗР; праћење реализације
целокупног физичко/техничког обезбеђења и противпожарне заштите објеката ГУ.
Послови из области финансијско-материјалног пословања Секретаријата
При разматрању обима финансијских послова Службе за опште послове треба имати у виду да она
реализује нешто више од трећине свих захтева за плаћање на нивоу Градске управе, односно обрађено је
око 8.000 захтева за плаћање. Наравно, тај обим није адекватан и у номиналном износу новчаних средстава,
али свакако подразумева изузетно сложене послове и у фази планирања и у коришћењу Буџета – у
извештајном периоду реализовано је и око 5.000 плаћања и рефундација трошкова, а додатни послови у
извештајном периоду из ове области су и обавезе уношења у Рино апликацију.
Осим свих послова у вези плаћања (унос у књигу улазних фактура, контрола документације, израда
наредбе за закњижавање, захтева за плаћање итд.) у овој области се врши и израда финансијских планова,
израда ребаланса, израде извештаја о реализацији планова, израде предлога месечних и тромесечних квота
и уклапање у одобрене износе, евиденција трошкова свих мобилних телефона на нивоу Градске управе и
праћења прекорачења одобрених износа, фактурисање рефундација трошкова другим правним лицима,
поступање по налозима Секретаријата за финансије за доставу прегледа и података из ове области итд.
У Одсеку за евидентирање имовине, поред осталог, обрађено је око 2.000 докумената (захтеви,
реверси, преноснице и сл.), обрађено је око 3.500 основних средстава по документима, издато око 120 баркод налепница, обрађено је око 135 захтева за мобилне телефоне, издато је око 40 мобилних телефона по
реверсима, око 180 картице и раздужено око 60 апарата.
Рад писарница
Сектор за канцеларијско пословање је део Секретаријата за опште послове, који у складу са законом
утврђеним делокругом врши следеће послове: Примање, прегледање, распоређивање и евидентирање акатаподнесака, достављање у рад и отпремање поште; административно-техничко обрађивање аката;
архивирање и чување предмета; излучивање безвредног регистратурског материјала и предаја архивске
грађе надлежном архиву.
У извештајном периоду у овом Сектору су урађени следећи послови:
Вођење канцеларијског пословања (административни послови):
Евидентирање-завођење аката (1.545.242); пријем, отварање и прегледање поште (814.418);
разврставање предмета по материји (834.807); штампање омота списа и формирање предмета путем АОП-а
(884.651); штампање евиденционих књига (71.308); развођење предмета и улагање (519.114); пријем
странака и давање неопходних упутстава (721.076) и печатирање отправака (268.174).
Послови пријема и доставе аката (курирски послови):
Преузимање поште из фаха (562.023); Отварање и распоређивање поште пo ознакама органа,
унутрашњим организационим јединицама, класификацијама и референтима за вођење канцеларијског
пословања ради евидентирања (556.718); уписивање поште у доставне књиге (230.678); разношење и
уручење унутар Градске управе-интерна достава (295.799); разношење и уручење ван седишта органа
Градске управе-екстерна достава (24.891) и преузимање поште из организационих јединица Градске управе
ради интерне и екстерне доставе аката (196.132).
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Послови отпремања аката (експедициони послови) преко поштанске службе:
Број отпремљених аката насталих у раду Градске управе града Београда (432.179); разврставање
пошиљки (432.179); ковертирање пошиљки (6.059); евидентирање у доставне књиге за место ради екстерне
доставе (10.490); упис у експедиционе књиге (369.004); лепљење R бројева (360.862); лепљење доплатних
марки (64.167); мерење пошиљки (412.196); франкирање пошиљки (415.509); евидентирање и слање „Post
express“ пошиљки (641); број достављених потражница по предметима насталих у раду Градске управе
града Београда (4.717); отпремање обичних пошиљки (59.612); отпремање пошиљки за иностранство (121)
и евидентирање утрошеног новца за франкирање поште (18.382.916,00 РСД).
Архивски послови:
Одлагање предмета у архивски депо-разврставање и улагање предмета у фасцикле (72.800); издавање
предмета на реверс (19.010); евидентирање издатих предмета на реверс путем АОП (5.438); поступање по
предметима из архивског депоа ради здруживања (33.200); преузимање пројектне документације из
организационих јединица Градске управе (2.580 m); разгледање и преписивање архивираних аката (259);
одабир и излучивање архивске грађе на основу Листе категорија регистратурског материјала са роковима
чувања (141m); одлазак у архивске депое ван матичне зграде-Тиршова 1, Краљице Марије 1, Драгослава
Јовановића 2-подземна гаража, Ресавска 82, Војвођанска 111, Бул. Ослобођења 122 ради претраге предмета
(863); припрема архивске грађе за измештање -разврставање и везивање у пакете (727 m) и измештање
архивске грађе (2.118 m).
У оквиру овог сектора, вршени су и следећи послови:


Студијско-аналитички послови из области архивирања:

Анализа, процена и праћење стања у архивским депоима Градске управе града Београда у погледу
чувања, измештања и излучивања регистратурског материјала и архивске грађе настале у раду Градске
управе града Београда; припрема извештаја и информација о стању архивске грађе у архивским депоима
Градске управе града Београда и предлагање мера у складу са законом; планирање активности у вези са
одлагањем, чувањем, измештањем и излучивањем архивске грађе, уз непосредну координацију са Одсеком
за архивске послове Сектора за канцеларијско пословање; вођење архивске књиге; прикупљање и обрада
података достављених од стране организационих јединица, ради припреме и израде предлога акта-Листа
категорија регистратурског материјала са роковима чувања у Градској управи града Београда.


Евиденција о печатима, штамбиљима, факсимилима и жиговима који су у употреби у Градској
управи града Београда:

Вођење евиденције о израђеним печатима, штамбиљима, факсимилима и жиговима за потребе
Градске управе града Београда и службеним лицима задуженим за употребу и чување пeчата и заводних
штамбиља у оквиру Сектора за канцеларијско пословање (пријем захтева, припрема документације и
поступање по захтевима за извршење услуге израде); послови прибављања сагласности надлежног
министарства на садржину и изглед печата који су у употреби у Градској управи града Београда; припрема
и израда аката у вези са употребом, чувањем и уништењем печата у Градској управи града Београда и
непосредно учествовање у раду Комисије за уништење печата и штамбиља који су стављени ван употребе у
складу са законом.
Правни и стручно-административни послови:
Припрема и израда аката по поднетим захтевима организационих јединица Градске управе града
Београда;
Прикупљање, обрада података и израда Решења о утврђивању ознака органа града Београда,
организационих јединица Градске управе града Београда и посебних служби града Београда; послови у вези
са начином вођења евиденције и усклађивањем класификационих ознака предмета по материји; непосредно
учествовање у раду Комисије за јавне набавке и изради предлога Плана јавних набавки из делокруга
сектора; комуникација и сарадња са предузећем за „E-smart systems“, у вези са одржавањем и побољшањем
рада апликативног система за електронско праћење пријема и кретања предмета у Градској управи града
Београда; сачињавање периодичних извештаја активних и решених управних предмета (по ознаци органа,
унутрашњој организационој јединици, класификацији и врсти предмета) ради сравњивања стања кретања
предмета у Градској управи града Београда.
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Студијско-аналитички и евиденциони послови:

Вођење евиденционо-статистичких послова из области радних односа и јавног превоза запослених у
Сектору за канцеларијско пословање; сачињавање периодичних групних извештаја о раду запослених и
ангажованих лица по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова, ради прегледа стања
рада и пословних процедура из делокруга сектора; припрема и израда аката, информација, извештаја и
других стручних аналитичких материјала из области канцеларијског пословања и јавних набавки;
непосредно учествовање у припреми предлога планова и програма из делокруга рада сектора (истраживање
тржишта, комуникација са потенцијалним понуђачима и сачињавање Записника о истраживању тржишта за
сваки појединачни предмет набавке; припрема Tехничких спецификација и Захтева за покретање поступака
јавних набавки; учествовање као члан комисије у раду Комисије за јавне набавке и Комисије за
квалитативни и квантитативни пријем добара и услуга; прикупљање, обрада података и припрема предлога
Плана потреба добара и услуга, ради израде Годишњег плана јавних набавки и Плана јавних набавки на
које се закон не примењује Секретаријата за опште послове Градске управе града Београда за 2019. годину).
Обављање службеног превоза и техничко одржавање службених возила:
У 2018. години обављено је 196 интервенције у сервисима за одржавање возила и сервисима за
пружање осталих услуга по радном налогу, у радионици Градске управе извршене су 501 интервенције са
радним налогом и извршена је 670 пута комплетна замена зимских и летњих гума на службеним возилима.
Обављено је 105 регистрација службених возила.
За овај период имали смо 19 штета на возилима. Извршена је набавка потрошног материјала,
резервних делова за службена возила
Табеларно се даје преглед укупно утрошеног горива, пређених километара, просечне потрошње и
новчаних износа у 2018 години.
Месец

Број
аутомобила

Број
скутера

Литара

Износ

Километара

Просечна
потрошња
l/100km

I/2018

96

3

14.189,00

2.074.000,00

132.783,00

10,95

II/2018

96

3

14.361,00

2.090.264,00

133.698,00

11,08

III/2018

96

3

14.795,00

2.161.034,00

140.684,00

10,79

IV/2018

96

3

12.645,00

1.879.616,00

121.066,00

10,69

V/2018

96

3

14.920,00

2.281.917,00

137.901,00

10,98

VI/2018

96

3

12.536,00

1.946.449,00

122.312,00

10,59

VII/2018

96

3

13,171.00

2,046,937.00

126,298.00

10,61

VIII/2018

96

3

13,220.00

2,062,780.00

120,361.00

11,32

IX/2018

96

3

12,822.00

2,022,794.00

120,832.00

10,91

X/2018

96

3

15,912.00

2,541,802.00

154,502.00

10,63

XI/2018

96

3

14,600.00

2,288,547.00

157,638.00

10,17

XII/2018

96

3

15.719,00

2.352.865,00

138.158,00

11,71

Укупно

96

3

168.890,00

25.749.005,00

1.606.233,00

10,87
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Табеларно се даје посебан преглед утрошеног горива, пређених километара, просечне потрошње и
новчаних износа за службена возила Градске управе (без Комуналне полиције).
Месец

Број
аутомобила

Литара

Износ

Километара

Просечна
потрошња l/100km

I/2018

56

7.751,00

1.141.604,00

80.152,00

9,67

II/2018

56

8.588,00

1.277.010,00

86.505,00

9,93

III/2018

56

8.603,00

1.269.535,00

88.495,00

9,72

IV/2018

56

7.130,00

1.068.834,00

74.189,00

9,61

V/2018

56

8.681,00

1.346.420,00

84.535,00

10,27

VI/2018

56

7.063,00

1.106.761,00

76.598,00

9,22

VII/2018

56

7,242.00

1,138,908.00

75,136.00

9,64

VIII/2018

56

7,354.00

1,158,169.00

74,433.00

9,88

IX/2018

56

7,377.00

1,172,081.00

75,775.00

9,74

X/2018

56

9,245.00

1,495,591.00

98,342,00

9,40

XI/2018

56

8,294.00

1,320,355.00

107,762.00

7,70

XII/2018

56

8,276.00

1,261,460.00

82,590,00

10,02

Укупно

56

95,604.00

14,756,728.00

1,004,512.00

9,57

Табеларно се даје посебан преглед утрошеног горива, пређених километара, просечне потрошње и
новчаних износа возила Комуналне полиције.
Месец

Број аутомоБрој скутера
била

Литара

Износ

Километара

Просечна
потрошња
l/100km

I/2018

40

3

6.438,00

932.396,00

52.631,00

12,23

II/2018

40

3

5.773,00

813.254,00

47.193,00

12,23

III/2018

40

3

6.192,00

891.499,00

52.189,00

11,87

IV/2018

40

3

5.515,00

810.782,00

46.877,00

11,77

V/2018

40

3

6.239,00

935.497,00

53.366,00

11,69

VI/2018

40

3

5.473,00

839.688,00

45.714,00

11,97

VII/2018

40

3

5,929.00

908,029.00

51,162.00

11,59

VIII/2018

40

3

5,866.00

904,611.00

45,928.00

12,77

IX/2018

40

3

5,445.00

850,713.00

45,057.00

12,09

X/2018

40

3

6,667.00

1,046,211.00

56,160.00

11,87

XI/2018

40

3

6,306.00

968,192.00

49,876.00

12,76

XII/2018

40

3

7.443,00

1.091.405,00

55.568,00

13,40

Укупно

40

3

73.286,00

10.992.277,00

601.721,00

12,18
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Рад административно техничких секретара за потребе органа Града
У извештајном периоду недостајао је известан број извршилаца на овим пословима, посебно у
објекту на Тргу Николе Пашића 6, пре свега због честих одсуства из здравствених разлога, када су тражене
хитне и адекватне замене.
Одржавање средстава и опреме за рад запослених у органима Града
Овај део посла се реализује у складу са захтевима организационих јединица, а на основу уговорене
сарадње по процедурама јавних набавки.
Оно што може бити генерално запажање је да се поједина средства не користе на адекватан и
рационалан начин, односно да су нека недовољно искоришћена, а с друге стране у неким организационим
јединицама објективно недостаје квалитетнија опрема.
Сем тога, лако је уочити да код појединих средстава, посебно рачунарске опреме, недостаје захтевани
квалитет и да то изискује стална додатна улагања у подизање нивоа техничких перформанси.
Евиденција коришћења и издавања основних средстава и опреме, ситног инвентара и потрошног
материјала
Секретаријат свакодневно прима и обрађује у просеку око 15 захтева, са око 30 ставки за набавке
роба – основних средстава и потрошног материјала, што потом набавља, магацински и финансијски
обрађује, прима, пакује, обележава, документује и дистрибуира.
Сем тога, Секретаријат обавља и послове трајног евидентирања свих средстава и инвентара у
објектима Градске управе, свих промена у коришћењу и пресељења из једног у други објекат.
Поједине организационе јединице нам се обраћају са „хитним“ захтевима који нису унапред
планирани и најављени, а подразумевају одређено време за набавку или покретање процедуре јавне
набавке. Као додатни проблем можемо навести повремене претеране захтеве по одређеним ставкама
достављеним из организационих јединица, али то решавамо у непосредној комуникацији са старешинама.
Само у централном магацину сачињено је око 700 излаза и око 4.000 књиговодствених промена а све на
бази примљених фактура.
Пружање угоститељских услуга
Ресторани и бифеи Градске управе реализују све утврђене послове и захтеве органа и организационих
јединица, иако имају значајне проблеме, посебно због недостатка извршилаца послова.
Поред редовног посла припрема, сервирања и послуживања хране, топлих и хладих напитака и
безалхохолних пића у ресторанима и бифеима за потребе организационих јединица Градске управе,
обављани су и додатни послови на организацији и послужењу протоколарних пријема ручкова и сл., као и
организације и послуживања за све кориснике којима је одобрено коришћење сала у просторијама Градске
управе.
Остали општи послови









У извештајном периоду Секретаријат се старала и о осталим општим пословима као што су:
Фотокопирање, умножавање и комплетирање материјала за потребе одржавања седница Скупштине
града и њених органа и тела као и за потребе свих организационих јединица;
Задовољавање потреба запослених у органима Града у погледу остваривања телефонских контаката;
Одржавање исправности инсталација и уређаја и опреме у објектима;
Обезбеђивање одржавања хигијене у свим објектима;
Пресељавање организационих јединица;
Опремање просторија одговарајућом опремом и обезбеђивање других услова за рад запослених;
Старање о организовању свих репрезентативних скупова у просторијама Градске управе;
Организовање претплате и дистрибуција службених гласила, књига, часописа, публикација,
дневних и недељних новина и организовање претплате на исте, обавља и друге опште послове.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за опште послове
Марко Кулић
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ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
У складу са делокругом рада – надлежношћу утврђеном Одлуком о Градској управи града Београда
(„Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17,92/18, 103/18, 109/18 и 119/18), Секретаријат за
опште послове ће у току 2019. године, за потребе органа Града (Скупштина града, Градоначелник, Градско
веће и Градска управа) и њихове органе и тела обављати послове који се односе на набавке добара и услуга
за потребе органа Града; инвестиционо-техничко и текуће одржавање зграда и опреме које користе органи
Града; сачињавање финансијских планова Секретаријата у којима се планирају средства за обезбеђивање
услова за рад органа Града; послове из области финансијско-материјалног пословања; реализацију плаћања
из делатности Службе; обављање службеног превоза и сервисирање возила; рад писарница; рад
административних техничких секретара за органе Града; одржавање биротехничких и других средстава и
опреме; рад штампарија; евиденцију коришћења и издавања основних средстава, ситног инвентара и
потрошног материјала; одржавање хигијене у просторијама органа Града; физичко-техничко и
противпожарно обезбеђење; послове безбедности и заштите на раду; пружање угоститељских услуга; рад
библиотеке Градске управе и организовање евиденције и дистрибуције службених гласила и стручне
литературе; обезбеђивање и других услова за рад органа Града.
Током 2019. године очекује се (неки су већ и започети) реализација више пројеката од значаја за Град
и функционисање Градске управе - промена и / или проширење надлежности појединих организационих
јединица, што подразумева и извесне просторне и организационе реорганизације, које ће сасвим извесно
битно, додатно оптеретити активности у Секретаријату за опште послове. Управо због тога реалне су и
потребе и очекивања Секретаријата да ће имати разумевање и подршку руководства Града и Градске
управе, да ће, пре свега, добити сагласност за кадровска појачања и више разумевања за свакодневне
проблеме са којима се сусреће.
У циљу реализације наведених послова, а у складу са средствима опредељеним Одлуком о буџету
града Београда за 2019. годину („Службени лист Града Београда“, бр. 118/18), сачињен је Финансијски план
раздела 03 – Секретаријата за опште послове за 2019. годину који, обзиром на недовољно опредељена
средства, само уз велико залагање, рационалност и економичност у пословању може задовољити
најосновније – нужне потребе у реализацији надлежности Секретаријата.
Са истим циљем, тј. извршавања послова из своје надлежности, сачињен је и План јавних набавки за
2019. годину, у коме су таксативно набројане планиране набавке са процењеним вредностима, врстом
поступка, разлозима за покретање, оквирном времену покретања и реализације.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за опште послове
Марко Кулић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОСЛОВЕ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
I Огранизациона структура (органограм)
Организациона структура Секретаријата за послове начелника Градске управе по Правилнику о
организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Београда, Служби за централизоване
јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града
Београда и Канцеларији за младе бр. 110-680/17-ГВ од 11.5.2017. године, 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017.
године, 110-107/18-ГВ од 2.2.2018. године, 110-314/18-ГВ од 25.4.2018. године, 110-626/18-ГВ од 27.6.2018.
године, 110-793/18-ГВ од 4.10.2018. године и 110-1193/18-ГВ од 7.12.2018. године

II Број систематизованих радних места, број попуњених, број ангажованих извршилаца по основу
уговора
У Секретаријату за послове начелника Градске управе систематизовано је 21 радно место, од тога је
попуњено 14 радних места. Нема лица ангажованих по основу уговора о обављању привремених и
повремених послова.
III Образовна структура запослених
Висока стручна спрема

11

Виша стручна спрема

3

Средња стручна спрема

1

IV Приказ промена
У периоду од 1.1.2018. године до 31.12.2018. године у Секретаријату за послове начелника Градске
управе по спроведеном јавном конкурсу попуњено је извршилачко радно место - административнооперативни послови у звању виши референт и са једног радног места у звању млађи сарадник службеник је
трајно премештен у Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију
односа са грађанима.
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ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
Делокруг рада Секретаријата за послове начелника Градске управе дефинисан је чланом 61. Одлуке о
Градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18,
109/18 и 119/18), објављен на сајту града Београда www.beograd.rs.
Решењем XVII-01 бр.031-84/2017 од 17.10.2017. године усвојена је Мапа пословних процеса - верзија
2 Секретаријата за послове начелника Градске управе.
Сектор за нормативно-правне послове и подршку Жалбеној комисији града Београда
1. Израда обједињеног акта о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града
Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију,
Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе или његове измене и допуне и других
општих и појединачних аката које доноси начелник Градске управе
 У извештајном периоду усвојени су: Правилник о измени Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи града Београда, Служби за централизоване јавне
набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града
Београда и Канцеларији за младе бр. 110-107/18-ГВ од 2.2.2018. године, Правилник о измени
Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Београда,
Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију,
Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе бр. 110-314/18-ГВ од 25.4.2018.
године, Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места
у Градској управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки,
Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за
младе бр. 110-626/18-ГВ од 27.6.2018. године, Правилник о измени и допуни Правилника о
организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Београда, Служби за
централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за
интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе бр. 110-793/18-ГВ од 4.10.2018. године и
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Градској управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки,
Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за
младе бр. 110-1193/18-ГВ од 7.12.2018. године. Измене и допуне Правилника урађене су у складу са
новим захтевима, односно због организационих промена у појединим организационим јединицама,
као и због промене делокруга рада организационих јединица.
2. Уклађивање општих и појединачних аката које припремају организационе јединице Градске управе
са Уставом, законом, Статутом града и другим прописима.
 У извештајном периоду редовно су одржавани састанци и консултације са организационим
јединицама Градске управе које су биле предлагачи измена аката из своје надлежности.
3. Праћење остваривања надлежности и обављања послова из делокруга организационих јединица
Градске управе, обезбеђивање координације рада организационих јединица Градске управе и унапређење
организације и метода рада и остваривање сарадње организационих јединица Градске управе
 У процесу координације у периоду од 1.1.2018. године до 31.12.2018. године са организационим
јединицама Градске управе вршена је константна комуникација, како усмена тако и путем дописа,
инструкција, обавештења и др. Такође, решавани су сукоби надлежности између организационих
јединица, у складу са Одлуком о Градској управи града Београда.
4. Праћење и усклађивање активности организационих јединица Градске управе у поступку
усаглашавања прописа града и покретање иницијативе за одговарајуће промене и праћење прописа
 Током извештајног периода редовно су одржавани састанци и консултације са организационим
јединицама Градске управе.
5. Унапређење односа Градске управе према грађанима и правним лицима који се обраћају Градској
управи
 Током извештајног периода поступано је по представкама грађана, Заштитника грађана, Повереника
за информације од јавног значаја и заштиту података личности, као и према правним лицима која су
се обраћала овом секретаријату.
6. Сазивање, припремање и одржавање колегијума начелника Градске управе
7. Старање о условима за рад Жалбене комисије града Београда, стручно-техничка и
административна подршка у поступку по жалбама службеника на решења о којима се одлучује о њиховима
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правима и дужностима и жалбама учесника интерног и јавног конкурса, израда нацрта другостпених
решења у поступку по жалби као и других аката Жалбене комисије града Београда
 У извештајном периоду обезбеђени су услови за рад Жалбене комисије града Београда. Одржано је
17 седница Жалбене комисије града Београда.
Број жалби

67

Број донетих решења

63

Број усвојених жалби

8

Број одбијених жалби

55

Број одбачених жалби

-

Обустављени поступци

-

Решио првостепени орган

-



8. Поступак по тужби
У периоду 1.1.-31.12.2018. године на решења Жалбене комисије града Београда уложено је 14
тужби.



9. Поступак по одлуци Управног суда
У извештајном периоду није било поступања по одлукама Управног суда. Један поступак се
окончао одбијањем тужбе као неосноване. Остали поступци су у току.



10. Израда извештаја о раду Жалбене комисије града Београда
У складу са Пословником о раду Жалбене комисије града Београда, Жалбена комисија разматра и
усваја извештаје о свом раду и најмање једном годишње подноси их Градском већу.

Сектор за управљање људским ресурсима, стручно усавршавање, селекцију кадрова и каријерни
развој службеника
1. Пријем у радни однос путем конкурса
2. Пријем у радни однос на основу споразума о преузимању запослених
3. Ангажовање запослених po основу уговора о обављању привремених и повремених послова
4. Распоређивање запослених у складу са актом о организацији и систематизацији радних места у
Градској управи
5. Обавеза полагања државног стручног испита
6. Остваривање права на годишњи одмор, плаћено одсуствo, породиљско одсуство, негу детета и
посебну негу детета
7. Престанак радног односа
8. Отпремнине приликом одласка у пензију
9. Јубиларне награде
10. Потврде из области радних односа
11. Кадровска евиденција
12. Оцењивање запослених
13. Стручно усавршавање службеника
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Табеларни приказ процеса рада у Сектору за управљање људским ресурсима, стручно усавршавање,
селекцију кадрова и каријерни развој службеника:
Решења о распоређивању и уговори о привременим и повременим пословима
Решења о изреченим дисциплинским мерама
Раскид радног односа
Решења о отпремнини, наканди штете за неискоришћени годишњи одмор
Решења о обавези полагања државног стручног испита
Решења о плаћеном одсуству, породиљском и др. одсуству
Решења о коришћењу годишњег одмора
Уговори о студентској пракси
Захтеви Секретаријату за финансије за достављање података
Обрада пријава за конкурс
Уговори о стручном оспособљавању
Издавање потврда из радног односа
Израда дописа другим органима или странкама, као и достављање документације Градском
правобранилаштву
Подношење пријава-одјава на осигурање РФ ПИО и РЗЗО
Решења о попуњавању радних места путем конкурса (интерног и јавног)
Решења о именовању Конкурсне комисије
Налози за обављање послова у складу са чланом 33. Закона о запосленима у АП и ЈЛС
Решења о оцењивању службеника за 2017. годину
Одлуке и решења о попису

2687
29
177
93
6
123
56
134
186
761
3
630
163
3974
42
24
274
2003
5

ПРАВНИ ОСНОВ
У извештајном периоду није било измене прописа на основу којих је успостављена надлежност за
поступање.

СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
Секретаријат за послове начелника Градске управе не спроводи управне поступке према „Моделима
административних поступака на локалном нивоу“ објављеним на сајту СКГО, јер се исти не односе на
област управљања људским ресурсима.
Међутим, у поступку управања људским ресурсима, акти којима се одлучује о правима, обавезама и
одговорностима службеника из радног односа доносе се у форми решења, сагласно закону којим се уређује
општи управни поступак, и има карактер управног акта. С тим у вези, усвојени су и прилагођени модели
који су препоручени од стране Савета Европе, СКГО и МДУЛС-а.

РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Секретаријат за послове начелника Градске управе током извештајног периода континуирано је
координирао рад организационих јединица Градске управе у складу са применом Е-ЗУП-а на Порталу Еуправе на тај начин што је усаглашавао управне поступке и захтеве за поступање по службеној дужности са
МДУЛС, РФ ПИО, ЦРОС, МУП и Националном службом за запошљавање.
Секретаријат за послове начелника Градске управе у складу са добијеним решењима Министарства
државне управе и локалне самоуправе, Републичког фонда ПИО, ЦРОС-а и Националне службе за
запошљавање у поступку остваривања права запослених током извештајног периода вршио је размену
података. Размена је веома ефикасна.
Е-ЗУП повезује 18 база података и то: матичне књиге Министарства за државну управу и локалну
самоуправу, базе МУП-а, Пореске управе, Фонда ПИО, Националне службе за запошљавање, Централног
регистра обавезног социјалног осигурања, Републичког геодетског завода и Министарства правде.
Градска управа града Београда има 496 активних извршивача, 148 активних услуга и 179
квалификованих електронских сертификата.
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У 2018. години остварено је 60. 104 позива веб сериса, послато је 11.789 општих захтева, а примљено
52 од других субјеката.

ПРЕДВИДИВОСТ
У извештајном периоду није било одступања од стандардне праксе.

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није било иницирања поступака за заштиту од злостављања на раду.

ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
Статегијом развоја града Београда до 2021. године дефинисани су стратешки циљеви. Старатешки
циљ А.8. Паметна управа односи се на начелника Градске управе. За реализацију наведеног стратешког
циља подршку обезбеђује Секретаријат за послове начелника Градске управе. У оквиру овог стратешког
циља предвиђене су следеће активности:
1. Израда и спровођење посебног програма стручног усавршавања – континуирано
2. Израда и спровођење политике обуке приправника – континуирано
На Посебан програм стручног усавршавања запослених у Градској управи града Београда за 2018.
годину Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе Владе Републике
Србије је дана 9.3.2018. године дао позитивно Мишљење број 151-00-1/2018-13/8. Наведени Посебан
програм обухвата следеће посебне програме: инспекцијски надзор, управљање системом пореза на
имовину, примена Закона о становању и одржавању зграда, управљање нормативним пословима као и јавне
финансије. Средства за реализацију посебног програма обезбеђена су у буџету града Београда. Стручно
усавршавање запослених у Градској управи града Београда из области управљања нормативним пословима
реализовано је у првој половини 2018. године. Обука је одржана за 120 запослених. Стручно усавршавање
запослених у области инспекцијског надзора реализовано је у другој половини 2018. године, и то шест
обука за укупно 156 запослених. Стручно усавршавање из области јавних финансија одржано је у другој
половини 2018. године за 20 запослених, док је стручно усавршавање из области управљања системом
пореза на имовину и примене Закона о становању и одржавању зграда планирано у првом кварталу 2019.
године.
Такође, у другом кварталу 2018. године одржана је Е-ЗУП обука за 32 службеника у организацији
Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, обука „Примена и ажурирање модела
администритивних поступака и коришћење е-ЗУП-а“ у организацији СКГО за 3 службеника, као и обука за
81 службеника за приступање апликацији система РГЗ-а еШалтера у организацији НАЛЕД и у сарадњи са
РГЗ-ом. У трећем кварталу 2018. године 32 службеника је присуствовало радионици „Конструктивно
решавање конфликта“.
У складу са Стратегијом управљања ризицима града Београда („Службени лист града Београда“, број
2/15), Секретаријат за послове начелника Градске управе је усвојио Регистар ризика-образац 2. Усвајањем
овог документа идентификовани су могући ризици у пословним процесима Секретаријата за послове
начелника Градске управе. У Регистру ризика идентификовано је укупно 8 ризика. Ризици се прате и
периодично проверавају.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за послове
начелника Градске управе
Душка Цвјетићанин
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Одлуком о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда“ бр 126/16 и 2/17)
градоначелник има кабинет који по његовом налогу врши стручне и друге послове за његове потребе.
Радни однос у кабинету заснива се на одређено време, док траје дужност градоначелника.
До ступања на снагу Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи
града Београда, Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служба за буџетску
инспекцију, Служба за интерну ревизију града Београда и Канцеларија за младе и распоређивање
запослених, Кабинет градоначелника је обављао послове утврђене одлуком о Градској управи („Сл. лист
града Београда“ бр.8/13, 9/13, 61/13, 15/14, 37/14, 44/14, 75/14, 89/14, 43/15, 74/15, и 37/16) обавља стручне,
оперативне, организационе и административно-техничке послове за потребе Градоначелника и Градског
бећа. Пословником Градског већа („Сл. лист града Београда“, бр. 7/09, 18/10, 5/12 и 46/12) и Правилником о
начину припреме и достављања материјала градоначелника града Београда.

ОПШТИ ПОСЛОВИ
У посматраном периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Кабинет градоначелника је обављао
послове обраде писмених поднесака физичких и правних лица, установа и институција. У поменутом
периоду примљена су 9165 предмета на име градоначелника. Од тога 7018 предмета је упућено директно
градоначелнику, заменику градоначелника 1658 предмета, главном урбанисти града Београда 154 предмета
и помоћницима градоначелника 335 предмета. Предмета директно упућених кабинету градоначелника је
било 1082.
За Градско веће вршени су послови у вези припреме седница, доставе материјала и обраде донетих
аката и њихова експедиција, као и послови на ажурирању електронске евиденције података. У извештајном
периоду припремљено је 66 седница Градског већа и обрађено је 1125 материјала и 1087 аката који су
разматрани и усвојени на тим седницама.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ТИАНЂИН, НР КИНА - Градоначелник Београда г. Синиша Мали примио је у Старом двору, 19.
јануара 2018. године делегацију Града Тианђина на челу са замеником градоначелника г. Жао Хаишаном
(Zhao Haishan).
СОФИЈА, РЕПУБЛИКА БУГАРСКА - Градоначелник Београда г. Синиша Мали је 23. фебруара
2018. године боравио у посети Републици Бугарској, у званичној делегацији коју је предводио председник
Републике Србије г. Александар Вучић. Током боравка у Софији реализован је обилазак и вожња метро
линијом у пратњи градоначелнице Софије гђе Фандакове.
ИСТРА, РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА - Заменик градоначелника Београда г. Андреја Младеновић
примио је у Старом двору, 02. марта 2018. године делегацију из Истарске регије коју су чинили
градоначелници, председници општина и представници Привредне коморе.
ЦЕНТРАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОКРУГ МОСКВЕ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА – Градоначелник
Београда г. Синиша Мали примио је у Старом двору, 27. марта 2018. године делегацију ЦАО Москве на
челу са председником Округа г. Владимиром Говердовским. Делегација је боравила у Београду у периоду
од 26-29. марта 2018. године.
АРХАНГЕЛСК, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА - Главни урбаниста г. Милутин Фолић примио је у
Геозаводу, 14. маја 2018. године делегацију Архангелске области на челу са Губернатором г. Игором
Орловим. Том приликом је представљен наш највећи грађевински пројекат „Београд на води“.
Од 18-20. маја 2018. године, у Београду у Штарк арени је одржан финални турнир Евролиге „Final
Four 2018“. Град Београд је као град домаћин показао своје гостопримство и доказао да је дорастао задатку
организације тако комплексног догађаја.
ШАНГАЈ, НР КИНА - Заменик градоначелника Београда г. Андреја Младеновић примио је у Старом
двору, 21. маја 2018. године делегацију Града Шангаја на челу са замеником градоначелника г. Пенг
Шенлеиом (Peng Chenlei). Том приликом је потписан Споразум о братимљењу Града Шангаја у НРК и
Града Београда у РС. Делегација Града Шангаја је боравила у Београду у периоду од 21-24. маја 2018.
године.
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ЗАГРЕБ, ХРВАТСКА - Градоначелник Београда др Радојичић и заменик градоначелника Горан
Весић су примили градоначелника Загреба Милана Бандића 21. јуна 2018. године у Старом двору како би
размотрили даље кораке у билатералној сарадњи.
МОСКВА, РФ - Главни урбаниста Милутин Фолић испред Града Београда је узео учешће на
Урбанистичком форуму у Москви, од 17-22. јула 2018. године.
ТИАНЂИН, НР КИНА – Члан Градског већа Драгомир Петронијевић одржао је састанак са
делегацијом из Тианђина 20. јула и овом приликом теме састанка су биле ближа сарадња провинције
Тианђин и Града Београда у области туризма, образовања, спорта и дечије заштите. Успостављена је
комуникација између наших и њихових надлежних секретаријата и ТОБ разматра потенцијалне опције за
сарадњу у области туризма и културне размене.
ФУЂЕН, НР КИНА – Делегација Града Београда на челу са градоначелником Београда састала се 8.
августа 2018. године у Пaлaти „Србиja” са дeлeгaциjoм кинeскe прoвинциje Фуђен са којом је разговарано о
многобројним, заједничким пројектима који се спроводе у српској престоници, представљени су највећи
пројекти Града Београда као и потенцијални видови сарадње наших градова у области инфраструктуре,
енергетике и туризма.. Састанку су присуствовали председник Скупштине града Никола Никодијевић,
помоћник градоначелника Андреја Младеновић, главни градски урбаниста Милутин Фолић, члан Градског
већа Драгомир Петронијевић, градски секретари и представници Градске управе.
ПРВА ТРИЛАТЕРАЛА (БГ,СА,ЗГ) - У Сарајеву су се први пут 17. августа 2018. године састали
градоначелници Београда, Загреба и Сарајева, где су разговарали о унапређењу сарадње три престонице.
Градоначелници Сарајева, Београда и Загреба - Абдулах Скака, Зоран Радојичић и Милан Бандић су након
састанка истакли значај овог сусрета, те да су се договорили да се три престонице повежу у заједничку
туристичку руту. Наредна трилатерала, најавили су, биће одржана у Београду, а затим у Загребу, а
градоначелници су изразили жељу да овакви сусрету постану традиционални.
ШАНГАЈ, НР КИНА – Одржан је састанак са делегацијом из Шангаја 23. августа на тему социјалне
заштите, примера и праксе заштите социјалних случајева, неге старијих лица, старачких домова и начинима
помоћи при запошљавању особама са инвалидитетом. Делегација из Шангаја је такође посетила Клуб за
стара лица на Врачару.
ШАНГАЈ, НР КИНА – Делегација из Шангаја је на састанку 31. августа са предсатвницима Града
Београда презентовала своја урбанистичка решења и предложила потенцијалну сарадњу и размену
искустава у области урбанизма. Поред презентовања урбанистичких планова Београда и Шангаја, било је
разговора и о праксама заштите културних споменика, значајних архитектура и зграда од историјског
значаја.
МОСКВА, РФ – Поптисан Меморандум о разумевању 10. септембра између продукцијске куће из
Москве, продукцијске куће из Београда и Града Београда који означава почетак снимања филма „Хотел
Београд” као и продубљивање сарадње наших држава и главних градова али и туристичке промоције
Београда у Русији. Руски продуценти из Москве у сарадњи са српским глумцем Милошем Биковићем
започињу овај културно-уметнички пројекат у 2019. години са циљем да се Београд пласира као
најразвијенији и туристички најзанимљивији град на Балкану.
ШЕНЖЕН, НР КИНА – Председник Скупштине Града Београда Никола Никодијевић и члан
Градског већа Драгомир Петронијевић одржали су састанак 11. септембра са делегацијом из Шенжена на
тему урбанизма, градских пројеката, решења за одрживи развој и потенцијалних инвестиција у Град
Београд. Кинеска делегација је презентовала своја решења за изградњу и урбанизам, као и план за заштиту
животне средине.
ЉУБЉАНА, СЛОВЕНИЈА - Градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић боравио је од 12-14.
септембра 2018. године у званичној дводневној посети Љубљани. У делегацији Града Београда био је и
главни урбаниста Милутин Фолић. Љубљана је представила стратешке и акционе планове, окарактерисане
као „зелене” и „паметне”, затим је уследио преглед остварених пројеката који су помогли да добије назив
„Зелена престоница Европе”, као и размена искуства у припреми IPA кандидатуре. Делегација Града
Београда је имала прилику да обиђе радове на пројекту обнављања шеталишта Брег дуж реке Љубљанице.
Такође им је представљена презентација пројекта „Ширење пешачке зоне у центру Љубљане”, а потом и
обилазак конкретних радова.
ИНДИЈА – Делегација Града Београда на челу са Мајом Бајагић, подсекретаром Секретаријата за
привреду примила је 15. септембра 2018. године у Старом двору привредну делегацију Индије. На састанку
се разговарало о потенцијалним областима сарадње.
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ЈИАНГСИ, НР КИНА – Одржан је састанак 24. септембра са делегацијом из Јиангси провинције на
тему из области енергетике и инфраструктуре.
ШАНГАЈ, НР КИНА – Начелница ГУ Сандра Пантелић и члан Градског већа Драгомир Петронијевић
одржали су 29. октобра састанак са делегацијом из Шангаја на тему рада кадровске службе, пракси и
потенцијалних тренинга у овој области као и размене искустава између наше две градске управе.
БЕРАНЕ, ЦРНА ГОРА - Градоначелник Београда угостио је 3. октобра 2018. године у Старом двору
председника општине Беране Драгослава Шћекића и менаџера те општине Дарка Стојановића. Они су
разговарали о сличностима и међусобној привржености две државе, Србије и Црне Горе, као и о
могућности сарадње српске престонице и црногорске општине.
ЛИЛОНГВЕ, МАЛАВИ - Градоначелник Београда угостио је 11. октобра 2018. године у Старом
двору градоначелника Лилонгвеа, главног града Републике Малави као и државне секретаре Министарства
здравља и Министарства унутрашњих послова Републике Малави.
ТРЕЋИ ФОРУМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГЛАВНИХ ГРАДОВА КИНЕ И ДРЖАВА ЦЕНТРАЛНЕ И
ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ (16+1) одржан је у Београду 15-17. октобра. Кинеску делегацију предводила је
заменица градоначелника Пекинга гђа Ванг Хунг. Тема пленарне сесије су били инвестициони пројекти
градова учесника и НР Кине, јавно-приватно пратнерство као модел финансирања пројеката од јавног
значаја, креирање и значај обједињене туристичке понуде Централне и Источне Европе усмерене ка
кинеском тржишту, а пројекте својих престоница изнели су представници Тиране, Сарајева, Софије,
Будимпеште, Подгорице, уз учешће представника Загреба и Риге. На маргинама скупа одржани су
билатерални сусрети са шефицом делегације Града Пекинга, затим са градоначелницима Подгорице и
Скопља, на којима су разматрани даљи кораци у билатералној сарадњи. Градоначелник Београда проф. др
Зоран Радојичић угостио је 17. октобра учеснике Форума градоначелника главних градова Кине и
Централне и Источне Европе (16+1) и Форума министара саобраћаја Кине и земаља Централне и Источне
Европе и Кине на простору Београда на води.
Трећи форум градоначелника главних градова Кине и држава Централне и Источне Европе оцењен је
као веома успешан од стране учесника, дипломатских представника, суорганизатора скупа као и медија
који су константно били присутни и пратили све аспекте догађаја.
КАТАР - Делегација Града Београда на челу са Гораном Весићем, замеником градоначелника
Београда примила је 30. октобра 2018. године у Старом двору привредну делегацију Катара. На састанку су
презентовани инвестициони потенцијали Београда.
КРФ, ГРЧКА - Градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић био је домаћин градоначелнику
Крфа Константиносу Николузосу, који је боравио у Београду од 31. октобра до 02. новембра у оквиру
манифестације ДАНИ СЛОБОДЕ када је открио таблу са називом Улице Јаниса Јанулиса. Поред званичног
састанка који је одржан између два градоначелника, градоначелник Крфа је присуствовао и програму
обележавања 100 година од ослобођења Београда у Првом светском рату.
БЕЧ, АУСТРИЈА – Заменик градоначелника Горан Весић одржао је говор и представио инвестиционе
потенцијале Београда у оквиру дводневне конференције „Београд и Беч – развој градова кроз дијалог“ која
се одржала у просторијама Југословенске кинотеке 7. и 8. новембра 2018. године, експерти из оба града
дискутовали су о актуелним темама. Посебна пажња усмерена је на следеће области: управљање отпадом,
јавни саобраћај, дигитализација градске управе, брига о старијим суграђанима, социјално становање,
отпадне воде, мобилност као и инфраструктурни пројекти.
БАРСЕЛОНА, ШПАНИЈА - Градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић боравио од 13-15.
новембра, у званичној посети Барселони, током које је присуствовао Светском конгресу паметних градова
(SMART City Expo World Congress) и састао се са представницима градске власти Барселоне.
Паралелно са конгресом, одржана је радионица „Изазови градова” (City Challenge), коју организују
Светска банка и Конгрес, на којој су представљена решења која Београд већ сада примењује као паметни
град, уједно и планови који би у наредном периоду требало да унапреде квалитет живота грађана и
олакшају њихову свакодневицу. Нагласак је на изазовима јавног превоза и решењима за смањење
саобраћајних гужви.

ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
Кабинет градоначелника са посебном пажњом приступа овим активностима и настоји да се у сарадњи
са надлежним Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација комуникацију и координацију
односа са грађанима делује што ефикасније. Кабинет градоначелника поступа у складу са усвојеним
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планом одбране града Београда и планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. Кабинет
градоначелника је укључен и обавља стручне послове за потребе Градског штаба за ванредне ситуације
града Београда, а који пружа помоћ субјектима и институцијама града Београда на организацији система
безбедности, заштите и спасавања града Београда. Заштита тајности података спроводи се у складу са
Законом о заштити тајности података.
Кабинет градоначелника врши и успешно спроводи сарадњу са градским општинама, службама и
институцијама у вези решавања актуелних питања значајних за град и општине. Настављена је реализација
започетих пројеката и активности који су од значаја за развој општина и града Београда а све у циљу што
ефикаснијег и бржег спровођења истих.

ФИНАНСИЈСКA СРЕДСТВА
Како Кабинет градоначелника послује као посебна организациона јединица Градске управе града
Београда у складу са Одлуком о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.126/16 и
2/17) има и сопствени буџет, који је усвојен и одобрен одлуком о Буџету града Београда, који усваја
Скупштина града сваке године.
Буџет са ребалансима за 2018. год износио је 278.829.390,00 РСД, извршење буџета је било 94,14%
односно у апсолутном износу 262.503.676,85 РСД.
У табели је презентован буџет са највећим ставкама:
ПЛАНИРАНА И ИЗВРШЕНА СРЕДСТВА У 2018. ГОДИНИ – РАЗДЕО 02 ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Година
2018.

1

2

Опис намене

Планирано

Укупно
Споразум између компаније „Euroleague ventures” s.a и
града Београда о организацији европског
професионалног такмичеља кошаркашких клубова
Учешће у трошковима између програма Уједињених
нација за развој у Р. Србији, а на основу потписаног
споразума који се односи на унапређење планирања и
надзора инфраструктурних пројеката УН и града
Београда

Извршено

Проценат
извршења

278.829.390,00 262.503.676,85

94,14

113.806.100,00 112.175.823,00

98,57

67.545.000,00

66.877.218,88

99,01

3

ПДВ на услуге- фактуре издате од компаније „Euroleague
ventures” s.a

44.575.000,00

44.574.177,06

100,00

4

Плате додаци и накнаде запослених

38.250.000,00

30.948.601,87

80,91

Укупно од 1-4

264.176.100,00 254.575.820,81

У складу са Одлуком о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.126/16 и 2/17), у
Кабинету градоначелника, као посебној организационој јединици Градске управе града Београда, почев од
15.07.2017. године, обављају се стручни и други послови за потребе градоначелника.
У Београду, 31.01.2018. год.

ШЕФ КАБИНЕТА
др Бруно Ђуран
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Кабинет председника Скупштине града врши стручне, организационе и административно-техничке
послове за остваривање надлежности и овлашћења и председника и заменика председника Скупштине
града, које се односе на: представљање Скупштине града у односима према правним и физичким лицима у
земљи и иностранству, координацију рада у сарадњи са гардским општинама, градовима и општинама у
Србији, окружним и надлежним републичким органима, припрему за радне и друге састанке председника и
заменика председника Скупштине града, праћење активости на реализацији утврђених обавеза Скупштине
града, координирање активности на остваривању јавности рада Скупштине града, пријем странака које се
непосредно обраћају председнику и заменику председника Скупштине града. Старање о документацији
везаној за председника и заменика председника Скупштине града, сходно члану 88. Одлуке о Градској
управи града Београда.
Део активности који ближе одређују обим и степен ангажованости запослених у Кабинету
председника Скупштине града у 2018. године су:
1. Израда финансијских планова за 2018. годину;
2. Израда предлога буџета за 2019. годину;
3. Израда предлога одлуке о ребалансу буџета за 2018. године;
4. Припрема финансијске документације за извршење буџета за 2018. годину;
5. Пријем странака које се непосредно обраћају председнику Скупштине града;
6. Припрема и организација састанака председника Скупштине са званичницима домаћих
институција, предствницима политичких странака, делегацијама из земље и иностранства, групама грађана
и др., као и припрема посета институцијама у иностранству;
7. Координацију рада са Градском управом града Београда, Кабинетом градоначелника, Градским
већем, градским општинама, предузећима, установама и државним органима;
8. Активности на припреми састанака шефова одборничких група у припреми седнице Скупштине
града. У овом периоду Скупштина града одржала је 11 редовних и једну свечану седницу.
Oдржано је укупно 66 седница Градског већа, у чијем је припремању Кабинет председника
Скупштине града активно учествовао.
9. Комуникација са медијима, најава догађаја, конципирање саопштења, припрема документације
потребне председнику Скупштине града за изјаве електронским и штампаним медијима;
10. У периоду од 01.01 до 31.12.2017. године, у Кабинету председник Скупштине града примљено је
укупно 517 дописа, представки, предлога, молби, иницијатива и сл. Сви дописи су обрађени уз прибављање
информција и стручних мишљења надлежних органа, након чега су прослеђени у форми одговора
странкама или достављени надлежним органима и службама на даље поступање;
Правилникoм о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Београда –
Кабинету председника Скупштине града Београда систематизовано је осам радних места, попуњена су два
радна места: Шеф Кабинета и Заменика шефа Кабинета. Запослени имају високу стручну спрему.

Шеф Кабинета
Небојша Јаковљевић
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ПЛАН РАДА
КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗА 2019. ГОДИНУ
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ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
Кабинет председника Скупштине града обавља стручне, саветодавне, организационе и
административно-техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења и председника и заменика
председника Скупштине града, који се односе на:
1. Израду финансијских планова за 2019. годину;
2. Израду предлога буџета за 2020. годину;
3. Израду предлога одлуке о ребалансу буџета за 2019. године;
4. Припрему финансијске документације за извршење буџета за 2019. годину;
5. Пријем странака које се непосредно обраћају председнику Скупштине града;
6. Припрему и организацију састанака председника Скупштине са званичницима домаћих
институција, предствницима политичких странака, делегацијама из земље и иностранства, групама грађана
и др., као и припрема посета институцијама у иностранству;
7. Активности на припреми састанака шефова одборничких група у припреми седнице Скупштине
града.
8. Праћењу активности на реализацији утврђених обавеза Скупштине града Београда.
9. Учествовање у припреми седница Градског већа.
10. Комуникацију са медијима, најава догађаја, конципирање саопштења, припрема документације
потребне председнику Скупштине града за изјаве електронским и штампаним медијима;
11. Координацију рада са Градском управом града Београда, Кабинетом градоначелника, Градским
већем, градским општинама, предузећима, установама и државним органима.
12. Израда периодичних и годишњих извештаја о раду и планова рада Кабинета председника
Скупштине града.

Шеф Кабинета
Небојша Јаковљевић
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
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Примена Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја у 2018. години
1) Захтеви
Ред.
бр.

Број поднетих
захтева

Тражилац информације

Бр. усвојенихделимично усвој.
Захтева

Број одбачених
захтева

Број одбијених
захтева

1.

Грађани

341

341

-

-

2.

Медији

25

25

-

-

3

Невладине орган. и др. удружења
грађана

69

69

-

-

4.

Политичке странке

3

3

-

-

5.

Органи власти

78

78

-

-

6

Остали

26

26

-

-

7.

Укупно

542

542

-

-

2) Жалбе
Ред
бр.

Тражилац информација

1.

Грађани

2.

Укупан бр.
изјављених
жалби

Бр. жалби због Бр. жалби на
одбијањ
закључак о
захтева
одбац. захтева

Бр. жалби због
непоступања по
захтеву

Број осталих
жалби

26

-

-

26

-

Медији

-

-

-

-

-

3.

Невладине орган. и др.
удружења грађана

6

-

-

6

-

4.

Политичке странке

-

-

-

-

-

5.

Oргани власти

-

-

-

-

-

6.

Остали

1

-

-

1

-

7.

Укупно

33

-

-

33

-

3) Трошкови поступка
Трошкови наплаћивања

Трошкови нису наплаћени

Укупан износ

Број жиро рачуна

-

840-742328-513-30

-

Одржавање обуке запослених
Обука спроведена
Да

Разлози неспровођења обуке
Не
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Одржавање носача информација
Редовно се одржавају
Да

Разлози неодржавања
Не

Име о презиме Овлашћеног лица за поступање по захтевима за приступ информацијама од
јавног значаја:
Наташа Ђукић
Назив органа: Град Београд

Одговорно лице
Наташа Ђукић
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ
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ИЗВЕШТАЈ
Лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка
у вези са унутрашњим узбуњивањем
Начелник Градске управе града Београда, је на основу члана 14. став 5. Закона о заштити узбуњивача,
затим члана 3. став 2., Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица
код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има
више од десет запослених и члана 22. Одлуке о Градској управи града Београда донела, дана 19.07.2017. г.,
Решење којим је Светлану Марчетић, подсекретара Секретаријата за управу, одредила за лице овлашћено за
пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ОД 01.01.2018. г. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ, ПРИМЉЕНE СУ ТРИ
ИНФОРМАЦИЈЕ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА.
У извештајном периоду из Секретаријата за управу није било иницираних поступака по
Информацијама унутрашњег узбуњивања.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Светлана Марчетић
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРИЈЕМА И
ПОСТУПАЊА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА
И СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА НА РАДУ И У ВЕЗИ СА РАДОМ
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ИЗВЕШТАЈ
Лица овлашћеног за обављање послова пријема и поступања
по захтевима за заштиту од злостављања
и сексуалног узнемиравања на раду и у вези са радом
Начелник Градске управе града Београда, је на основу члана 22. Одлуке о Градској управи града
Београда, члана 13. Закона о спречавању злостављања на раду и члана 20. Правилника о правилима
понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, донела
дана 28.06.2017. г., Решење којим је Светлану Марчетић, подсекретара Секретаријата за управу, одредила
за лице овлашћено за обављање послова пријема и поступања по захтевима за заштиту од злостављања и
сексуалног узнемиравања на раду и у вези са радом.
У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ОД 01.01.2018. г. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ, НИЈЕ ПРИМЉЕН НИ
ЈЕДАН ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ И У ВЕЗИ СА РАДОМ ИЗ
СЕКРЕТАРИЈАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА.
Један Захтев за злостављање на раду који је био у току и који је започет прошле године је завршен
Обавештењем, од када је почео рок ра подношење тужбе суду.
У извештајном периоду из Секретаријата за управу није било иницираних Захтева за заштиту од
злостављања на раду.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Светлана Марчетић
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