Водич кроз извршење буџета
града Београда за 2019. годину

САДРЖАЈ:
















Уводна реч
Буџет града – од плана до реализације
Ко се финансира из буџета?
Шта су приходи и примања буџета?
Структура остварених укупних средстава буџета?
Остварење укупних средстава буџета у односу на план
Шта су расходи и издаци буџета?
Структура извршених расхода и издатака буџета града
Извршење расхода и издатака у односу на план
Преглед извршења по корисницима
Шта је завршни рачун?
Суфицит
Донације
Програмско буџетирање и његова примена у буџету града Београда
Преглед извршења по програмима

Уводна реч
Драги Београђани,
Задовољство ми је да Вам представим Грађански водич кроз Одлуку о завршном рачуну града
Београда за 2019. годину.
Циљ презентације јесте да Вам на транспарентан и сажет начин прикажемо колико је у
претходној години остварено примања и прихода односно колико је утрошено расхода и
издатака како по буџетским корисницима тако и по програмима.
Намера је да Вам прикажемо домаћински и одговоран однос према градској каси. Кроз ову
презентацију приказан је раст и развој Београда у претходној години кроз инвестициона
улагања и инфраструктурне пројекте. Водили смо рачуна о социјалним давањима, комуналним
делатностима, заштити животне средине. Са поносом издвајам подршку култури, спорту,
образовању и осталим областима које су важне за подизање квалитета живота свих грађана
Београда.
Надам се да ћемо успети да Вам у овако краткој форми приближимо Одлуку о завршном рачуну
Града Београда за 2019. годину.
С поштовањем,

Градоначелник
проф. др Зоран Радојичић

Буџет града – од плана дореализације
БУЏЕТ града је документ који на свеобухватан начин утврђује план прихода и примања и расхода и издатака
града за буџетску, односно календарску годину.


То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и привреде у току једне године
прикупити и на који начин ће се тај новац трошити.



Из градског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у буџет се сливају
приходи из којих се подмирују те обавезе.



Градоначелник и локална управа спроводе градску политику, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет
града.



Приликом дефинисања овог, за град Београд најважнијег документа, руководи се законским оквиром и
прописима, стратешким приоритетима развоја и другимелементима.



Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да креирање буџета подразумева
утврђивање приоритета и прављење компромиса.



Током извршења буџета може доћи до одступања од планираног услед непредвиђених околности или
реализације прихода у мањем обиму од иницијално планираних што последично утиче на финансирање
планираних активности и пројеката.

Ко се финансира из буџета?
Директни буџетски корисници
Скупштина Београда, Градоначелник и Градско веће, Секретаријат за опште послове, Секретаријат за финансије,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Секретаријат
за имовинске и правне послове, Секретаријат за саобраћај, Секретаријат за заштиту животне средине,
Секретаријат за привреду, Секретаријат за културу, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Секретаријат за
спорт и омладину, Секретаријат за здравство, Секретаријат за социјалну заштиту, Секретаријат за енергетику,
Секретаријат за инспек. послове, Секретаријат за информисање, Градско правобранилаштво града Београда,
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације одн. са грађ, Омбудсман,
Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за управу, Служба за централизоване јавне набавке и контролу
набавки, Служба за буџетску инспекцију, Служба за интерну ревизију, Канцеларија за младе, Секретаријат за
јавни превоз, Секретаријат за јавне приходе, Служба главног урбанисте
Индиректни буџетски корисници
Туристичка организација Београда, Установе културе (30 установа: музеји, библиотеке, позоришта и др.),
Предшколске установе ( 17 предшколских установа и Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града
Београда), Установе социјалне заштите (3 установе: Прихватилиште за одрасла и стара лица, Прихватилиште
за децу Београда и Градски центар за социјално предузетништво)
Остали корисници буџетских средстава
Образовне институције (основне и средње школе), Социјалне институције (Градски центар за социјални рад,
Геронтолошки центар ПЈ «Дневни центри и клубови», Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Завод за
васпитање деце и омладине «Васа Стајић», Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју, Непрофитне организације (удружења грађана, невладине организације, итд.)

Шта су приходи и примања буџета?
• Врста јавних прихода
који се прикупљају
обавезним
плаћањима
пореских обвезника без обавезе извршења специјалне услуге заузврат
• Донацијa је наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног
уговора између даваоца и примаоца донације. Трансферна средства су средства која
се из буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти преносе буџету на
другом нивоу власти или буџету на истом нивоу власти.
• Врста јавних прихода који се наплаћују правним или физичким лицима за коришћење
јавних добара (накнаде), пружање одређене јавне услуге (таксе), због кршења
уговорних или законских одредби (пенали и казне) као и приходи који се остваре
употребом јавних средстава.
• Ова примања се остварују продајом непокретности и покретних ствари у
власништву града.
• Примања од задуживања представљају приливе по основу задуживања на домаћем
и иностраном тржишту. Примања од продаје финансијске имовине представљају
приливе по основу продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа
градова
• Представљају вишак прихода и примања буџета града који нису потрошени у
претходној буџетској години
• Сопствени приходи су приходи које својим активностима, односно продајом робе и
вршењем услуга, у складу са законом, остваре индиректни корисници буџетских
средстава

Структура остварених укупних средстава
буџета(1)
Приходи од
пореза
60.908.657.538
динара
Други приходи
31.799.858.193 динара

Примања од
задуживања и
продаје финасијске
имовине
5.577.747.691 динар

Пренета неутрошена
средства из ранијих
година 8.794.920.214
динара

Донације и
трансфери
2.078.499.708 динар

Укупно остварена
средства буџета
116.445.900.776 динара

Примања од
продаје
нефинансијске
имовине
6.153.603.432
динара

Сопствени приходи
индиректних
корисника из
надлежности града
1.132.614.000 динара

Структура остварених укупних средстава
буџета(2)
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Остварење укупних средстава буџета у
односу на план у 2019. години
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Шта су расходи и издаци буџета?

Структура извршених расхода и издатака
буџета града - номинални износи

Издаци заотплату
главнице и
набавку
финансијске
имовине
8.559.288.198
динара

Индиректни
кориснициизвршење
сопствених средстава
(04)
1.083.237.000
динара

Издаци за
нефинансијску
имовину
11.682.158.762
динара
Осталирасходи
4.330.759.162
динара

Расходи за
запослене
12.357.210.333
динара

Укупно
извршени
расходи и
издаци износе
110.070.858.368
динара
Социјално
осигурањеи
социјална заштита
7.023.018.197
динара

Коришћење роба и
услуга
50.030.667.095
динара

Отплатакамата
1.040.545.900
динара

Субвенције
5.928.233.475
динара

Донације, дотације
и трансфери
8.035.740.247
динара

Структура извршених расхода и издатака
буџета града - процентуални износи
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Преглед извршења по корисницима
номинални износи (1)
Скупштина града 45.692.005 динара
Градоначелник и градско веће 103.027.781 динара
Секретаријат за опште послове 5.151.391.916 динара
Секретаријат за финансије 5.354.246.456 динара
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 6.450.475 динара
Секретаријат за комуналне и стамбене послове 13.702.123.845 динара
Секретаријат за имовинске и правне послове 650.385.051 динара
Секретаријат за саобраћај 8.491.061.086 динара
Секретаријат за заштиту животне средине 893.691.044 динара

Секретаријат за привреду 1.134.488.615 динара
Секретаријат за културу 4.472.691.585 динара
Секретаријат за образовање и дечију заштиту 22.454.864.527 динара
Секретаријат за спорт и омладину 2.075.285.393 динара
Секретаријат за здравство 992.704.908 динара
Секретаријат за социјалну заштиту 4.413.567.785 динара

Преглед извршења по корисницима –
номинални износи (2)
Секретаријат за енергетику 2.891.427.415 динара
Секретаријат за инспекцијске послове 69.641.217 динара
Секретаријат за информисање 162.320.344 динара
Градско правобранилаштво града Београда 99.612.786 динара
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација комуникације и координацију односа са
грађанима 209.694.164 динара
Омбудсман 16.046.383 динара
Секретаријат за инвестиције 2.910.647.079 динара
Секретаријат за управу 57.606.735 динара
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 48.471.633 динара
Служба за буџетску инспекцију 26.746.494 динара
Служба за интерну ревизију 40.359.504 динара
Канцеларија за младе 96.756.282 динара
Секретаријат за јавни превоз 33.467.147.750 динара
Секретаријат за јавне приходе 29.863.903 динара
Служба главног урбанисте 2.844.206 динара

Преглед извршења по корисницима
Служба главног урбанисте
Градоначелник и градско веће
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Секретаријат за спорт и
омладину

Шта је завршни рачун?
* Консолидација је исказивање прихода и примања и расхода и издатака више
међусобно повезаних буџета и ванбуџетских фондова, као да се ради о јединственом
Консолидација
субјекту; да би се избегло двоструко рачунање, консолидацијом се искључују
међусобни трансфери између истих , као и између различитих нивоа власти
* Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти је акт којим скупштина локалне
власти за сваку буџетску годину утвђује укупно остварене приходе и примања и расходе
Одлука о завршном рачуну буџета
и издатке и финансијски резултат буџета локалне власти (буџетски суфицит или
дефицит) и рачун финансирања;
* Консолидовани извештај града Београда је консолидовани извештај завршног рачуна
буџета града, односно града Београда и завршних рачуна буџета градских општина у
Консолидовани извештај града Београда
његовом саставу, који саставља орган надлежан за послове финансија града, односно
града Београда и подноси Управи за трезор;
* Завршни рачун буџета града Београда за 2019. годину садржи:
1) Биланс стања на дан 31.12.2019. године - Образац 1;
2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01. - 31.12.2019. године - Образац 2;
3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01. - 31.12.2019.
године - Образац 3;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01. - 31.12.2019. године - Образац 4;
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01. - 31.12.2019. године - Образац 5;
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период
од 01.01. - 31.12.2019. године;
Садржај завршног рачуна
7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и
извршеним отплатама дугова и о гаранцијама у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.
године;
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период
01.01.2019. до 31.12.2019. године;
9) Извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката предвиђених
Одлуком о буџету града Београда за 2019.годину;
10) Извештај Државне ревизорске институције о финансијским извештајима из ове
Одлуке.

Суфицит 2019

Донације 2019
-структура остварених донација на рачун града-

Донације 2019
-структура остварених донација на рачун
индиректних корисника40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ДОНАЦИЈА НА РАЧУН ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (У ДИНАРИМА)
Предшколске установе

Установе културе

Програмско буџетирање и његова примена
у буџету града Београда
Програмско буџетирање представља буџетирање по програмима којим се
приказују циљеви, очекивани резултати, активности и средства потребна за
остваривање тих циљева. Програмско буџетирање значи успостављање
новог начина планирања и расподеле буџетских средстава тако да се уводи
јасна веза између јавних политика власти односно програма које спроводи,
циљева тих програма и очекиваних резултата с једне стране, и средстава
потребних за њихову реализацију с друге стране.

Град Београд, као и друге локалне самоуправе, за планирање буџета на
располагању има 17 програма и у оквиру наредних слајдова приказани су

остварени резултати током 2019. године.

Преглед извршења по програмима
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ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и
просторно планирање (1)
Сврха Програма је планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима
одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање
одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности
стамбеног фонда.
Укупно утрошено 7.646.317.967 динара
У оквиру Секретаријата за комуналне и стамбене послове утрошено је 7.473.982.290 динара
У оквиру програмске активности Управљање грађевинским земљиштем реализовано је 6.029.359.546 динара
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
У 2019. години експроприсано је преко 17 ha земљишта за потребе
изградње јавних комуналних објеката и комуналне недостајуће
инфраструктуре
ПРИПРЕМАЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Израда планске документације – обезбеђена је планска документација за 12
локација, терминус у Дунавској, Савски кеј уз Карађорђеву улицу, парк у
насељу Алтина 2, Макензијева улица и др.
ОПРЕМАЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Саобраћајнице - изграђено је 5.072 метара саобраћајница, Трамвајска пруга
преко Моста на Ади, улица Патријарха Павла, улица Боре Станковића,
саобраћајнице у насељу Остружница, саобраћајница Нова V у Крњачи итд.
Канализациона мрежа - изграђено је 12.317 метара канализационе
инфраструктуре, канализација дуж Ваљевског пута у Обреновцу,
канализација у насељима Батајница, Сурчин, Добановци, у улици Патријарха
Павла итд.
Водоводна мрежа - изграђено је 39.344 метара водоводне инфраструктуре у
оквиру којих су: водоводна мрежа у насељима Арнајево, Рожанци, Умчари,
Сопот, затим у Омишкој улици, на Тргу Републике итд.
Уређење слободних површина – уређено је преко 24.000 м2 паркова и
слободних површина, Блок „Ф“ на Бежанијској коси и Трг Републике.

ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам
и просторно планирање (2)




ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“
обављала је стручне послове у вези са обезбеђивањем услова
за припремање и опремање грађевинског земљишта, као и
послове стручног надзора над извођењем радова и
управљања пројектима на изградњи објеката јавне
инфраструктуре и јавних објеката. Јавно предузеће је обавило
послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи
93 објекта.
У 2019. години на неизграђеном грађевинском земљишту у
циљу одржавања његовог уредног стања на 82 локације на
подручју градских опшина: Стари град, Врачар, Савски Венац,
Палилула, Звездара, Вождовац, Чукарица, Раковица, Земун и
Нови Београд извршено је: машинско кошење травњака на
252.000 м2, кошење травњака на 190.000 м2, кошење корова
на 300.000 м2, уклањање дивљих депонија на 46 м3, сеча
подраста на 6.000 м2 и др.
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ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам
СЛУЖБА
и просторно планирање (3)
ГЛАВНОГ

УРБАНИСТЕ
ГРАДА
БЕОГРАДА

На седници Скупштине Града Београда, одржаној 16.05.2019.године, основана је
Служба главног урбанисте града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 26/19). У
циљу остваривања надлежности главног урбанисте, служба предузима активности и
обавља послове који се, између осталог, односе на: координацију израде планских
докумената, координацију израде архитектонско урбанистичких решења која се
односе на површине и објекте јавне намене, објекте од општег интереса; координацију
послова везаних за велике инвестиције, као и координацију свих архитектонских
делатности од значаја заГрад.
УРБАНИЗАМ
Од оснивањадо 31.12.2019. године Служба је вршилакоординацију у процедури
доношења Одлука о изради планова, као и на изради и усвајању урбанистичких
планова, што је резултирало покривеношћу планском документацијом још око
15.777,00 hа у оквиру грађевинског подручја града Београда, стварањем планског
основа за развој инфраструктуре, као и омогућавањедаљег развојаградских
инвестиција.
- Усвојени планови детаљне регулације укупне површине око 15.777,00ha
- Донете одлуке о изради планова детаљне регулације, укупне површине
територијеоко
609.44 ha.
Од усвојених плановаиздвајамо:
- План генералне регулације система зелених површинаБеограда;
-Плангенералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског
грејања у Београду – II фаза, I етапа – целина:топлана ТО „Миријево”;
-Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Добановци, градска
општина Сурчин;

Од усвојених одлука издвајамо:
- Генерални урбанистички план Београда2041;
-Измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта
јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX);
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ПРОЈЕКТИ
Службајеучествовала у иницијативама, координацији
пројектовањаиизвођењапројекатареконструкције
јавних простора:
- ОрганизацијаПозивамладимпрофесионалним
тимовимаза квалификацију за израду идејног решења
дела подручја ЛинијскогпаркауБеограду;
-Тргрепублике;
- ТопличинвенаципарквојводеВука;
- Карађорђеваулица;
- Иницијатива за име платоа и постављање споменика
Раше Попова са координацијом израде пројектне
документације реконструкције;
- СкверЏорџаВашингтонаиПалмотићеве;
- Уметничка пасарела на Калемегдану и партнерно
уређење парка узњу;

ПАРК
ВОЈВОДЕ
ВУКА

ПАРК
СКИ

ТРГРЕПУБЛИКЕ

- Еколошкисистемпревозаупешачкојзони– Врабац;
- ОрганизацијаанкетезабудућностСтарогсавског
мостаи анкетезаназивпаркауБеоградунаводи;
- Припремапројекатауређењаурбанихџеповаиз
којих издвајамо:
1. Страхињићабана;
2. Милешевска и цараНиколаја;
3. Гаврила ПринципаиБалканска;
4. МаркаКраљевића;
5. МаксимаГорког и Његошева,

6. МилованаМиловановића.
„УРБАНИЗАЦИЈА КРОЗКУЛТУРУ“
Службајепокренулаиорганизовалапројекатподназивом
„Урбанизација кроз културу“у циљу оживљавања
реконструисанихјавнихпросторакрозпромоцију
културе:
- 5 културнихдогађаја на платоу парка Војводе
Вука на Топличиномвенцу,гдесуизвођене
балетске,фолклорне, концертнеи другетачке;
- Израдапрограмскешемесакласичноммузикомна
фонтани Славија токомвикенда.

ПЛАТО РАШЕПОПОВ
ПРИОБАЉЕ
КАРАЂОРЂЕВА
“ВРАБАЦ”

СКВЕР Џ.ВАШИНГТОНА И
ПАЛМОТИЋЕВЕ

“УРБАНИЗАЦИЈА
КРОЗ КУЛТУРУ”

ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности (1)
Сврха Програма је пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких
и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;
Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање
водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и
чесмама
 Укупно утрошено 8.330.655.835 динара.
 У оквиру Секретаријата за комуналне и стамбене послове утрошено је 2.849.491.904 динара.
Асфалтиране улице, обновљени тргови, освежене и уређене зелене површине, модерни и безбедни
паркови за децу, реконструисане фасаде, километри савремене водоводне и канализационе мреже,
рестаурирани споменици културе, обновљене пијаце, чистији тротоари, све што доприноси подизању
нивоа квалитета живота свих Београђана, промени културе становања, повећању безбедности и
сигурности нашег животног простора, приоритетни је задатак Секретаријата за комуналне и стамбене
послове.

ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности (2)

Секретаријат за
комуналне и стамбене
послове, као
секретаријат са
најобимнијим
програмом управљања
комуналним системом
Града Београда, врши
уређивање и
обезбеђивање
материјалних и других
услова за трајно
обављање комуналних
делатности и њихов
развој као делатности од
општег интереса за
остварење животних
потреба физичких и
правних лица,
одговарајућег квалитета,
обима, доступности и
континуитета.

Неко лепше лице Б е о г р а д а
Одржавање комуналне хигијене Београда, уз редовну обнову возног парка
ЈКП „Градска чистоћа“
Дневно се у просеку очисти око 8.442.209 м² и опере око 2.487.702 м² јавних
површина.
У 2019. години набављено је 6 мулти- функционалних возила за прање и
чишћење, 25 нових цистерни и 2 уређаја за топљење снега за пешачку зону.
Одржавање јавних зелених површина и излетничких шума Београда
У оквиру годишњег програма, прати се реализација редовног одржавања
јавних зелених површина на укупној површини од 25.260.605 м², одржавање
дрвореда у 757 улица са укупно 52.018 садних места, 3.616 жардињера, 21
јавни санитарни објекат и 4 излетничке шуме, значајне за град Београд.
Инвестиционо одржавање јавних зелених површина
У задње две године направљени су озбиљни подухвати у области уређења
јавних зелених површина, паркова, зелених и рекреационих површина.
Обновљени су велики градски паркови, попут Парка пријатељства, Парка
пролеће, новобеоградско шеталишта „Лазаро Карденас”.

После више година актуализовано je питање обнове београдских фасада, а
реализацијом пројеката покренут je циклус у заштити културног наслеђа. Град Београд и
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, као старалац и носилац Програма
спровођења мера техничке заштите објеката утврђених за културно добро и објеката у
оквиру просторно-културних целина на територији града Београда, у току претходних
година реализоваоли су прве две фазе Програма спровођења мера техничке заштите –
обнове фасада у оквиру културних добара. Имајући у виду стање објеката у оквиру
културних добара, неопходно је спровођење мера техничке заштите у циљу њиховог
очувања и заустављања даљег пропадања и оштећења. 2019. године реалиована је трећа
фаза, чиме ће је завршена санација укупно 132 фасаде.
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У оквиру Сектора за комунално уређење вода
врши се редовно одржавање београдског система
кишне канализације, као и одржавање 191 јавне
градске чесме и 42 фонтане.
ЈКП „Ветерина Београд“- Програм делатности
зоохигијене -адекватно збрињавање невласничких
паса и мачака са јавних површина града, уз сву
неопходну негу и здравствену заштиту.
Кроз реализацију кампање „НAЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ“
у организацији ЈКП Ветерина Београд, као и
учешћа у сличним акцијама, у 2019. години је
удомљено 677 невласничких паса и 77 мачке.
У оквиру Програма 2 - комуналне делатности
извршена су и улагања за Аду Циганлију, и то:
извршено измештање улазне рампе, санација
игралишта за фудбал, поправка платоа и
постављање понтона на језеру, рализоване
субвенције за набавку електровозила и комуналне
механизације.

ПРОГРАМ 3: Локални економски развој
Сврха Програма је обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног
привредног амбијента за привлачење инвестиција
Укупно утрошено 202.968.433 динара
Укупна средства реализована су преко Секретаријата за привреду
Реализован Јавни конкурс за доделу средстава за подршку
развоја предузетништва за 2019. годину, за куповину једног или
више основних средстава (машина и опреме). Потписани су
Уговори са 20 корисникa бесповратних финансијских средстава и
запослено је 20 лицa са евиденције НСЗ-а.
Јавни конкурс за суфинансирање програма од јавног интереса из
области промоције предузетништва и запошљавања на територији
града Београда у 2019. години. Подржано је 23 Удружења.
Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја
иновативних делатности и самозапошљавања незапослених лица
у сарадњи са НТП Београд. Овим конкурсом подржано је 5
корисника.
 У сарадњи са Националним службом за запошљавање –
Филијала за град Београд, Секретаријат за привреду реализовао је
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 и Јавни конкурс за реализацију
програма стручне праксе. Овим Јавним позивима запослено је
преко 170 лица, подржано преко 60 привредних субјеката и преко
20 лица путем програма стручне праксе.

ПРОГРАМ 4: Развој туризма
Сврха Програма је унапређење туристичке понуде у граду, односно управљање развојем туризма и
промоција туристичке понуде.



Укупно утрошено 385.667.843 динара

Преко Секретаријата за привреду укупно је реализовано 313.442.108 динара, од чега се 283.267.084 динара
односи на Установе из области туризма, односно на програмске активности Управљање развојем туризма и
Промоцију туристичке понуде










Спровреден Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава у области туризма на
територији града Београда, за суфинсирање 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. Подржано је 23 програма и пројекта.
Путем Јавног конкурса за доделу субвенција привредним субјектима за унапређење квалитета
туристичко-угоститељске понуде, за куповину једног или више основних средстава – опреме,
подржана су 4 угоститеља са територије града Београда.
Спроведене су активности на пројекту изградње понтона и пратећих садржаја на језеру Ресник,
Општина Раковица.
Реализован је богат и разноврстан програм манифестације “Дани Европске баштине“.
У 2019. години регистровано је 1727 смештајних јединица у приватном смештају који располаже
са 4040 лежаја.
За потребе Туристичке организације Београда, Секретаријат за привреду града Београда,
реализовао је средства у износу од 283.267.084 динара.

ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој
Сврха Програма је унапређивање пољопривредне производње у граду
 Укупно утрошено 190.978.698 динара, од чега се 190.586.286 динара односи на
Секретаријат за привреду


У 2019. години Секретаријат за привреду је доделио подстицајна средстава у
области воћарства и повртарства, пчеларства, сточарства, и у области механизације.
Средства су додељена 821 кориснику.



У сарадњи са Пољопривредним факултетом Универзитета у Београду, одржане су
обуке у области пчеларства, воћарста и органске производње, за 150
пољопривредних произвођача са територије града Београда.



Секретаријат за привреду града Београда учествовао је на Међународном сајму
пољопривреде у Новом Саду и сајму Етно хране и пића у Београду.



Организовао је стручно-едукативно путовање на Међународни сајам прехране
CibusTEC 2019. у Парми, Италија за 40 младих пољопривредника са територије
града Београда.

ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине
Сврха Програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним
односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама;
Одрживо управљање отпадом
 Укупно утрошено 1.352.567.260 динара, од чега је 893.691.044 динара реализовано преко
Секретаријата за заштиту животне средине
o

o

У оквиру Секретаријата за заштиту животне средине
утрошена средства се односе на реализацију
управљања комуналним отпадом, праћење
квалитета елемената животне средине, послове
сузбијања штетних организама, заштиту природе и
др.
У оквиру Секретаријата за комуналне и стамбене
послове реализован је Програм одржавања објеката
београдског система кишне канализације за 2019.
годину у складу са уговором који је Секретаријат
закључио са ЈКП „Београдски водовод и
канализација“. Програмом је обухваћено чишћење
око 37.600 сливника и сливничких веза, замена
сливничких решетки и поклопаца, као и појачани
интензит одржавања на критичним тачкама.

ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура (1)
Сврха Програма је унапређење организације саобраћаја, унапређење саобраћајне
инфраструктуре, функционисање и унапређење јавног градског и приградског превоза
путника у граду Београду
 Укупно утрошено 43.848.095.544 динара
Највећи део утрошених средстава бележи се код Секретаријата за јавни превоз у износу од 33.467.147.750 динара
(услуге превоза путника у јавном градском и приградском саобраћају и др.). У 2019. години извршена је
докапитализација ЈКП ГСП Београд. Са додатним капиталом је извршена набавка 174 нова аутобуса марке HIGER
чиме је значајно унапређен возни парк градског превозника и квалитет превозне услуге.

ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура (2)
У оквиру Секретаријата за инвестиције у току 2019.
године реализовано је следеће:
 Реконструкција улица Краљице Марије, 27. марта,
Џорџа Вашингтона и Цара Душана
Укупна вредност инвестиције 2.850.000.000 динара
 Завршене су фазе 1 и 2, односно, деонице улица
Краљице Марије и 27. марта
(од Старине Новака до Француске улице).

 Радови на фази 3, који обухватају улице Џорџа
Вашингтона и Цара Душана, су у току.

ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура (3)
У оквиру Секретаријата за саобраћај у 2019. години утрошено је 8.491.061.086 динара
У Секретaријату за саобраћај утрошена средства се односе на реализацију унапређења безбедности
свих учесника у саобраћају, деце у зонама школа, вртића, игралишта, паркова, стања саобраћајне
сигнализације и опреме, адаптацији улица и раскрсница, уградња опреме за успоравање
саобраћаја, изградња пешачких острва. Секретaријат за саобраћај води и коoрдинацију активности
свих субјеката у пословима безбедности саобраћаја.
o Најважнији пројекти у 2019. години су израда катастра саобраћајне сигнализације и пројектовање
и изградња система оптичких каблова

Катастар саобраћајне сигнализације је део јединствене
евиденције саобраћајно-техничких мера у оквиру дигиталне
саобраћајне карте града Београда, информационе основе за
управљање саобраћајем (Тraffic Management System) и динамичке
карте саобраћајнице (Dynamiс route guidance).
Израдом катастра саобраћајне сигнализације је формирана
активна просторна база података о постојећем стању саобраћајне
сигнализације и опреме на уличној мрежи Београда, ради
прецизне евиденције имовине града Београда и квалитетнијег
одржавања саобраћајне сигнализације и опреме.

ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура (4)
Секретаријат за саобраћај је у претходном
периоду финансирао изградњу система
оптичких каблова дуж градских саобраћајница.
Оптички каблови су постављени дуж скоро
свих главних градских саобраћајница у
централним деловима града, међутим због
увођења нових савремених елемената
управљања саобраћајем (информационе табле
са променљивим садржајем, урањајући
стубићи за контролу приступа пешачким

зонама, бројачи саобраћаја и нове
семафоризације), постоји потреба за
наставком проширења система мреже
оптичких каблова и замена постојеће због
повећања постојећих капацитета.
Превасходна намена оптичких каблова је
повезивање семафора на раскрсницама
међусобно као и осталих елемената
електронске саобраћајне опреме, са центром
за управљање саобраћајем у Секретаријату за
саобраћај. Оптички каблови као
комуникацијски медији тренутно највећег
капацитета и брзине преноса података
представљају основ за развој савременог
система за управљање саобраћајем. Такође у
предстојећем периоду планирана је
модернизација система за управљање
саобраћајним токовима у граду Београду која
подразумева постављање савремене
семафорске опреме за рад у адаптибилном
систему, а за чију комуникацију је потребан
систем оптичких каблова.

ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и
образовање (1)
Сврха Програмa је омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима, односно
функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Укупно утрошено 17.045.172.980 динара
У току 2019. године у оквиру програма предшколског васпитања и образовања, у оквиру
Секретаријата за образовање и дечију заштиту, најзначајнији радови били су у оквиру
Предшколске установе Раковица - радови на комплетној адаптацији и санацији дечијег вртића
„Петлић“, где је утрошено 49.000.000 динара и у оквиру Предшколске установе Палилула замена кровног покривача на 4 објекта, где је вредност утрошених средстава 18.000.000 динара.

ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и
образовање (2)
Преко Секретаријата за инвестиције града Београда завршена је изградња вртића „Лазар“ у
насељу Алтина, у Земуну.

Капацитет објекта је око 200 деце.
Инвестициона вредност радова
износи око 200 милиона динара.

ПРОГРАМ 9: Основно образовање и
васпитање(1)
Сврха Програма је доступност основног образовања свој деци са територије града у складу
са прописаним стандардима
 Укупно утрошено 3.471.940.191 динар
Средства су трансферисана школама за измиривање текућих обавеза - редовни материјални трошкови, бус плус
допуне, трошкови електричне енергије, грејање, трошкови водовода и каналазиције, трошкови изношења смећа,
трошкови дератизације и др, као и за инвестиционо одржавање објеката, одржавање и ремонт грејних
инсталација, израде пројеката и техничке документације, као и за опремање објеката-набавке рачунара, школског
намештаја, спортске опреме и др.
Најзначајнији радови Секретаријата за образовање и дечију заштиту у току 2019. године су:
 ОШ „Бранко Радичевић“: замењена фасадна
столарија
 ОШ „Младост“: замењена фасадна столарија
 ОШ „Марко Орешковић“: санација
санитарних чворова
 ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић“,
реконструкција
 ОШ „Цана Марјановић“ Сопот:
реконструкција старог дела школе
 ОШ Милан Ђ. Милићевић, адаптација тоалета
за особе са посебним потребама
 ОШ Бора Станковић, санација кровних
светларника
 ОШ „Влада Аксентијевић“,санација дела
водоводне и канализационе мреже
 ОШ „14.Октобар“, Гочка, реконструкција,
адаптација и санација објекта школе

ПРОГРАМ 9: Основно образовање и
васпитање(2)
Преко Секретаријата за инвестиције града Београда у току 2019. године завршена је изградња
фискултурне сале у ОШ „Душан Вукасовић Диоген“ у Бечмену, ГО Сурчин. Инвестициона
вредност радова је 60 милиона динара. Такође завршена је изградња фискултурне сале и
реконструкција ОШ „Доситеј Обрадовић“ Умка, ГО Чукарица. Инвестициона вредност радова је
65 милиона динара.

ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање
Сврха Програма је доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и
потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и
привреде

 Укупно утрошено 1.726.954.939 динара
Средства су трансферисана средњим школама за измиривање њихових текућих обавеза - редовни материјални
трошкови, бус плус допуне, трошкови електричне енергије, грејање, трошкови водовода и каналазицаије,
трошкови изношења смећа и др и за капитална улагања и инвестиционо одржавање објеката, одржавање и
ремонт грејних инсталација, израде пројеката и техничке документације, као и за опремање објеката набавке рачунара, школског намештаја, спортске опреме и др.

 Техничка школа „Нови Београд“ - санација крова
 IV београдска гимназија - обнова школског дворишта
 Ваздухопловна академија -замењена фасадна столарија,
санирана фасада, адаптација крова, унутрашња адаптација
 Електротехничка школа „Стари град“, радови на замени
подова у ходницима
 I гимназија, радови на текућем одржавању крова
 VIII београдска гимназија, радови на текућем одржавању
 XII београдска гимназија, реконструкција електроинсталација
 Техничка школа, уређење спортског терена у школском
дворишту
 Политехничка школа за нове технологије, санација крова

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита (1)
Сврха Програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи
најугроженијем становништву града
 Укупно утрошено 4.460.605.815 динара, од чега је преко Секретаријата за социјалну и
дечију заштиту реализовано 4.413.567.785 динара

Секретаријат за социјалну заштиту је редовно
финансирао:
Једнократне помоћи породиљама са територије града
Београда
Бесплатне оброке за социјално угрожене категорије
становништва
Субвенције за обједињену наплату комуналних услуга
Социјалне помоћи из надлежности града за које решења
доноси ГЦСР
Услуга привременог смештаја у прихватилиште за жене
жртве насиља у породици
Услуге лични пратилац детета и персоналне
асистенције за особе са инвалидитетом
Превоз особа са инвалидитетом
Рад установа социјалне заштите
Путем јавних конкурса редовне програме из области
борачке заштите и заштите ОСИ, као и пројекате из
области социјалне заштите

ПРАВА
У складу са Изменом и допуном одлуке о додатним облицима
заштите породиља на територији града Београда, уведено је
ново право које остварују породиље које су родиле близанце
и то износ од 50.000 динара, односно 25.000 динара по
детету.

УСЛУГЕ
Повећан је број корисника услуге лични пратилац детета на
450 корисника. Повећан је број корисника услуге персоналне
асистенције на 67 корисника

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита (2)





Геронтолошки центар Београд, РЈ „Дневни
центри и клубови“ – Отворен нови клуб за
пензионере у Железнику и проширен клуб
Војводе Степе 2. Оба клуба су опремљена
новим намештајем.
Центар за смештај и дневни боравак деце
и омладине ометене у развоју –
У
априлу 2019. године започето пружање
услуге „Предах смештај“ у новоотвореном
објекту Радне јединице „Предах“.

ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита
Сврха Програма је доступност примарне здравствене заштите у складу са националним
стандардима, односно обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања
јавног здравља.

 Укупно утрошено 1.369.089.765 динара


Преко Секретаријата за здравство града Београда
укупно је реализовано 992.704.908 динара. Највећи
део средстава реализован је за набавку
медицинске и друге опреме, као и реализацију
програма и пројеката из области друштвене бриге
за јавно здравље



Преко Секретаријата за инвестиције града
Београда завршена је изградња новог крила Дома
здравља у Обреновцу. Вредност инвестиције
изградње објекта износи 270 милиона динара.



Набављено је 21 санитетско возило



7 УЗ апарата, 6 рендген апарата



Опремљено Ново крило ДЗ Обреновац и
породилиште Лазаревац



Уложено 60 милиона динара у сузбијање
амброзије



Лако до савета за здраво дете 7.500.000



Поступак ВТО – четврти покушај

30.000.000

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања (1)
Сврха Програма је очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа,
културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници и остваривање
права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
 Укупно утрошено 4.268.324.030 динара
Град Београд, односно Секретаријат за културу, поред 30 установа културе, оснивач је и 11 културних
манифестација од значаја за град Београд.
Од установа културе, у овој години јубилеје обележавају БИТЕФ театар – 30 година и Позориште на Теразијама –
70 година од оснивања.
У 2019. години била је планирана реализација 10 од 11 манифестација (Октобарски салон се од 2014. године
одржава бијенално те је 58. издање планирано за 2020. годину): Међународни филмски фестивал – ФЕСТ,
Међународно такмичење музичке омладине, Мартовски фестивал, Филмски фестивал у Сопоту – СОФЕСТ,
Београдски летњи фестивал – БЕЛЕФ, Београдски интернационални театарски фестивал – БИТЕФ, Међународни
сусрет деце Европе – „Радост Европе“, Београдске музичке свечаности – БЕМУС, Међународни сајам књига у 47.
МЕЂУНАРОДНИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ - Ф Е С Т
22.фебруар – 3. март 2019.
Фестивал подразумева представљање филмских остварења
највиших уметничких вредности у светској кинематографији.
Сваке године, ФЕСТ je кроз своју историју, угостио је велики
број врхунских уметника и звезда света филма. Одржава се у
дворанама Сава центра, Културног центра Београда, Дома
омладине Београда, Музеја југословенске кинотеке и, у
зависности од потреба фестивала, у другим биоскопским
дворанама града. Организатор - Центар београдских фестивала
ЦЕБЕФ
Београду и Београдски џез фестивал

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања (2)
49. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКЕ
ОМЛАДИНЕ

28. БЕОГРАДСКИ ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛ – БЕЛЕФ

21. – 30. март 2019.

21.јун – 7. јул 2019

Фестивал такмичарског карактера младих
музичких уметника до 30 год. старости. У
2019. години такмичарска дисциплина била
је клавир. Фестивал се одржава у дворани
Задужбине Илије Милосављевића Коларца и
другим концертним дворанама града.
Организатор - Музичка омладина Београда

66. БЕОГРАДСКИ ФЕСТИВАЛ
ДОКУМЕНТАРНОГ И
КРАТКОМЕТРАЖНОГ ФИЛМА МАРТОВСКИ ФЕСТИВАЛ
27. – 31. март 2019.
Најстарији филмски фестивал у Београду.
Обухвата такмичарску селекцију домаћих
и иностараних филмских остварења по
жанровима - документарни, кратки
играни, анимирани и експериментални.
Фестивал се одржавао у дворанама
Културног центра Београда, Дома
омладине Београда и, у зависности од
потреба фестивала, у другим
биоскопским дворанама града.
Организатор – Дом омладине Београда

Међународни летњи фестивал
амбијенталних уметничких форми- музичких,
позоришних, плесних и визуелних програма.
Програм се реализује на летњим сценама и
амбијенталним градским целинама.
Претходних година посебну пажњу скретали
су концерти светских музичких звезда у
башти Студентског културног центра.
Организатор - Центар београдских фестивала
ЦЕБЕФ

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања (3)
48. ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ У СОПОТУ –
СОФЕСТ

53. БЕОГРАДСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ
ТЕАТАРСКИ ФЕСТИВАЛ – БИТЕФ
17. – 26. септембар 2019

50. МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ ДЕЦЕ ЕВРОПЕ –
''РАДОСТ ЕВРОПЕ'’
02-05. октобар 2019

Јул
Такмичарски фестивал домаћег играног
филма. Фестивала обухвата и посебне
тематске програме посвећене
обележавању значајних датума у области
домаће кинематографије. Одржава се у
Сопоту -Центар за културу Сопот и јавни
простори у Сопоту. Организатор - Центар
београдских фестивала ЦЕБЕФ

Програм је обухватио изложбу дечјих радова
са међународног ликовног конкурса, три
концерта под називом ''Сусрети пријатељства'',
забавно рекреативни програм на Ади
Циганлији и завршни, свечани концерт у
БИТЕФ се одржава у дворанама београдских великој дворани Сава центра. Манифестација
позоришта, Сава центра и градским
је одржана у простору Дечјег културног
просторима. У зависности од програма,
центра, великој дворани Сава центра и другим
поједини програми одржавају се на
дворанама центара за културу. Организатор
отвореном.
Дечји културни центар Београд.
Програме манифестације посети око 10 000 Манифестација ове године обележила велики
љубитеља савременог и експерименталног јубилеј – 50. издање.
театра.
Међународна селекција позоришног
стваралаштва - нових позоришних
тенденција светског и театра Србије.
Фестивал је такмичарског карактера.

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања (4)
64. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГА У ДАНИ БЕОГРАДА
БЕОГРАДУ
16-19. април
6. – 19. октобар 2019.
22. – 27. октобар 2019.
20. – 27.октобар 2019.
Манифестација се одржава у
Међународна музичка
Програм обухвата концерте
Међународна манифестација
организацији Скупштине Града
манифестација, представљање
музичара и ансамбала
издавача
и
књижара.
Програм
Београда, а повод њеног
ансамбала и солиста делима
савремене
текуће
џез
сцене,
манифестације
обухвата
одржавања су значајни датуми у
класичне уметничке и етно
представља
ауторе
заступнике
представљање издавачке
историји тог града – 16. и 19.
музике, као и дела савременог
продукције домаћих и страних
април; дана 16. априла 878.
музичког стваралаштва. БЕМУС се нових токова џеза, џез сцену
земље у фокусу, као и низ
одржава у дворанама Сава
издавача објављених између два
године, у писму папе Јована VIII
пратећих програма. Програм се
центра, Задужбине Илије
Сајма, богат пратећи програм
први пут се спомиње словенско
реализује у дворанама Дома
Милосављевића Коларца,
посвећен књизи, као и продају
име града Београда, а 19. априла
Београдске филхармоније и
омладине Београда и Комбанк
антикварне књиге. Посебну
1867. године је, након
другим концертним просторима у дворани. Организатор је Дом
програмску
целини
чини
симболичне предаје кључева
граду.
омладине Београда.
представљање Земље – почасног
града кнезу Михаилу
госта госта Сајма, Арапске
Обреновићу, Београд поново
републике Египат.
постао српски град. За време
трајања „Данâ Београда“,
додељују се Награда Града
ДАНИ СЛОБОДЕ
Београда и Награда Града
20. октобар – 1. новембар
Београда за стваралаштво
Након неколико година обележавања
младих, у неколико научних и
ослобођења Београда у Другом светском
уметничких области.
рату, од 2018. када се навршило 100
Манифестација подразумева
година од ослобођења Београда у Првом
бројне музичке, излагачке и
светском рату, ова два значајна догађаја
сценске програме, као и
обележавају се сценским и
предавања, јавна вођења и дечје
церемонијалним програмима на
фестивале. Извршни продуцент
отвореном. Извршни продуцент прославе
прославе је Омладинско
је Омладинско позориште ДАДОВ
позориште ДАДОВ
51. БЕОГРАДСКЕ МУЗИЧКЕ
СВЕЧАНОСТИ – БЕМУС

35. БЕОГРАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања (5)

У оквору Секеаријата за инвестиције
у току 2019. године, завршени су
радови на климатизацији,
вентилацији, систему за стабилно
гашење пожара и осветљењу депоа
објекта Историјског архива Београда
Вредност изведених радова износи
165,5 милиона динара

ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине (1)
Сврха програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој
спорта, као и обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике
 Укупно утрошено – 2.175.266.073 динара
ВЕЛИКА И ЗНАЧАЈНА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА И
„ТРОФЕЈ БЕОГРАДА“
У Београду се под покровитељством Града
Београда – Секретаријата за спорт и омладину
одржало преко 90 великих и значајних спортских
такмичења. У 2019. години издвајамо: Европски
куп у бејзболу, Европски куп у кик боксу "Serbian
Open", Медитеран „Комен куп“ у скоковима у воду,
Европско кендо првенство, Европски куп у
парабициклизму, Супер финале светске ватерполо
лиге, Београдски маратон и Ролеријда...
Такмичење „Трофеј Београда“ реализује се у 60
спортова, укључујући спортове за особе са
инвалидитетом, са циљем афирмативног развоја
спорта у млађим категоријама спортиста.
СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА У БЕОГРАДУ
Материјалну базу за развој спорта у Београду чини
више од 1.000 постојећих спортских објеката и
терена који су опремљени за спортске активности
и такмичења спортиста на свим нивоима. Као
најзначајније категорије постојећих спортских
објеката издвајају се: 16 спортско-рекреативних
центара, осам стадиона, седам базена и шест
спортских дворана и Национални тренинг центар
ЗСМСРС.

На територији Београда могу се идентификовати спортски објекти од
националног и међународног значаја као што су: Београдска арена,
фудбалски стадиони „Црвене звезде” и „Партизана”, тениски центри
„Гемакс” и „Милан Гале Мушкатировић”, базени „Ташмајдан” и
„Бањица”, хала „Пионир”, СРЦ „Шумице”, Хиподром и Ада Циганлија
ПОДРШКА ТАКМИЧАРСКОМ СПОРТУ У ГРАДУ БЕОГРАДУ
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.
Реализација програма усмерена је на подизање капацитета стручног
рада у спорту кроз запошљавање спортских стручњака у београдским
спортским савезима олимпијскх спортова; стварање услова за
одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата и
унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултат дајући
приоритет раду са млађим категоријама спортиста . Универзитетски
спортски савез Београда се бави организацијом спортских такмичења
студената за своје чланице (52 чланицe факултета, виших школа,
студентских домова и академија). Поред тога Секретаријат даје
стипендије категорисаним спортистима узраста од 15-18 и од 18-23
године у 10 спортова.
Најуспешнији београдски клубови који учествују на европским лигама и
регионалним такмичењима добијају финансијску подршку за покриће
трошкова организације утакмица и тренинга у спортским објектима.

ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине (2)
ОМЛАДИНСКИ ПРОГРАМИ
За 2019. годину, поред редовних конкурса за доделу средстава за годишње програме, програме
током трајања летњег распуста и пројекте током зимских месеци,
реализовано је
суфинансирање пројеката који би се спроводили током пролећних месеци (април, мај).
У оквиру годишњих програма које Секретаријат за спорт и омладину финансијски помаже,
налази се и Балканска географска олимпијада која је окупила око 180 учесника.

СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Програм спорта и рекреације за особе са инвалидитетом реализује Спортски савез особа са
инвалидитетом Београда, који окупља све категорије инвалида, без обзира на порекло и врсту
инвалидитета (инвалиди рада, ратни војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, параплегичари,
дистрофичари, инвалиди дечије и церебралне парализе, глуви, слепи и слабовиди и др).
Секретаријат за спорт и омладину обезбеђује термине у спортским објектима за одржавање
тренинга, спортско-рекреативних активности и пружа подршку у реализацији традиционалних и
међународних такмичења.

ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине (3)
У оквиру канцеларије за младе у 2019. години укупно је реализовано 96.756.282 динара
САМИТ МЛАДИХ
Кaнцeлaриja зa млaдe свaкe jeсeни
oргaнизуje „Самит младих“ који окупља
преко 300 младих који уз подршку
предавача, представника политичког,
јавног и академског живота,
анализирају садашњост и окружење у
којем живимо са посебним освртом на
запошљавање и предузетништво
младих.
Циљ манифестацје је да млади заједно
са панелистима из света политике,
медицине, културе, образовања, медија
итд разговарају о битним темама за
младе.
За ових 5 година колико се одржава
САМИТ прошло је преко 1500 младих.

ДАН МЛАДИХ
Канцеларија за младе Града
Београда свaкe гoдинe низом
активности обележава
Међународни дан младих
12.aвгустa у циљу скретања пажње
на проблеме, културна и правна
питања омладине, ученика и
студената.

Широм света, у част овог дана, у
сарадњи са државним органима,
одржавају се културне
манифестације, радионице,
концерти и трибине са темом коју
сваке године изаберe oснивач
манифестације - Уједињене
нације.
Број учесника у 2019- 250 младих.

SPEED DATE
Кaнцeлaриja зa млaдe Грaдa Бeoгрaдa oргaнизуje
„SPEED DATE“ прeдстaвникa oмлaдинских oргaнизaциja
и oргaнизaциja зa млaдe. Омлaдинске oргaнизaциjе и
oргaнизaциjе зa млaдe имajу могућност дa у дирeктнoм
кoнтaкту дoбиjу пoтрeбнe инфoрмaциje oд
прeдстaвникa Града Београда, Mинистaрствa oмлaдинe
и спoртa, Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним
сeктрoрoм, Кaнцeлaриje зa млaдe Грaдa Бeoгрaдa,
Сeкрeтaриjaтa зa спoрт и oмлaдину, Нaциoнaлнe
aсoциjaциje Кaнцeлaриja зa млaдe и Крoвнe
oргaнизaциje млaдих Србиje.
Циљ манифестације је упознавање омладинских
организација и организација за младе, размена
њихових искустава и остваривање потенцијалне
сарадње уз подршку Канцеларије за младе.
SPEED DATE je први пут одржан 2018, а одржао се и
2019. године.

ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине (4)
ЗВЕЗДЕ БЕОГРАДА

БГ ПРАКСА

ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ

Кaнцеларија за младе Града Београда свaкe
гoдинe организује доделу признања
удружењима, институцијама и појединцима
„Звезде Београда“.

У тoку унивeрзитeтскe рaднe прaксe
БГ ПРAКСA,кojу успeшнo рeaлизуjу
Унивeрзитeт у Бeoгрaду и Грaд
Бeoгрaд, зa студeнaте зaвршних
гoдинa oснoвних и мaстeр студиja
oргaнизoвaнa je трoмeсeчнa прaксa
у Градскoj управи, јавним и
комуналним
предузећимa,
градским Општинaмa, спортским и
културним центримa.

Фонд за младе таленте стипендира
најбоље средњошколце са територије
града Београда из области културе,
уметности и спорта.

Награђују се најбољи пројекти чије су
активности подржане на конкурсима
организационих јединица Градске управе
Града Београда, чиме се потврђује
одлучност Града Београда да давањем
подршке оснажи удружења, институције и
појединце на пројектима од значаја за Град
Београд.
У 2019. години подељено је 18 награда
,,ЗВЕЗДЕ БЕОГРАДА 2018“.

2016- 73 студента
2017- 102 студента
2018-102 студента
2019- 100 студената

Број корисника:
2016- 69 стипендиста
2017- 49 стипендиста
2018-57 стипендиста
ЈАВНИ КОНКУРС
Канцеларија за младе сваке године спроводи
јавне
конкурсе
за
доделу
средстава
организацијама цивилног друштва и за доделу
средстава локалним Канцеларијама за младе.
Број пројеката који су финансирани у 2019.
години износи 42.
Преовладавајућа тема на конкурусу 2019.
године је из области омладинске политике.
Конкурс ће се реализовати у складу са
УРЕДБОМ
О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА
ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА
ОД
ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
("Сл. гласник РС", бр. 16/2018)

ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе
(1)
Сврха Програма је обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо
управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе, сервисирање обавеза које проистичу из
задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом, као и пружање ефикасне интервенције, ублажавање
последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Укупно утрошено 12.165.715.943 динара

У оквиру Секретаријата за финансије утрошено је 5.354.246.456 динара.
Средства су у највећем делу утрошена у сврху функционисања локалне
самоуправе, градских општина и управљања јавним дугом (отплата главнице и
камате домаћим и страним кредиторима, пратеће трошкове задуживања и др.).
У 2019.години, Секретаријат за финансије је имао учешћа и у активностима у
области културе, од значаја за град Београд:
Спасовдан: Од када је деспот Стефан Лазаревић 1403. године, дао Београду
статус престонице, у част обнове и напретка, као славу Београда је одредио
Спасовдан. Ова стара заветна Слава симболично указује на уздизање –
вазнесење Града из пепела и неуништиву наду и веру у будућност. Спасовдан је
06.06.2019.године, обележен светом литургијом и свечаном литијом. Домаћин
славе града Београда био је градоначелник проф. др Зоран Радојичић. Град
Београд путем дотације Архијерејском синоду учествује у покрићу дела
трошкова обележавања градске славе.
Додела „Награда града Београда“: У оквиру манифестације „Дани Београда“,
17.пут је организована додела Награда града Београда, којом су одликовани
најбољи кандидати у 12 различитих области, односно, 17 категорија уз награде
из области стваралаштва младих, као и специјалне награде „Светислав
Стојановић”.
Награда „Полицајац месеца“:Традиционално, као и сваке године на месечном
нивоу, додељује се новчана награда „Полицајac месеца“, појединцу, раднику
Министарства унутрашњих послова – Дирекције полиције – Полицијске управе
за град Београд, за остварене надпросечне резултате у раду и изузетну
самоиницијативност, ефикасност и висок степен професионализма приликом
извршења службених задатака у области јавне безбедности.

ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе
(2)
Секретаријат за привреду - укупно је утрошено
427.491.789 динара
У оквиру Секретаријата за привреду у 2019. години донет
је и у потпуности реализован Програм управљања
водним објектима за уређење водотока и заштиту од
поплава, ерозије и бујица, на водама другог реда.
Закључен је уговор о финансирању дела трошкова са ЈВП
Београдводе у вези одржавања и управљања ситема за
снадбевање техничком водом обрадивог
пољопривредног земљишта на подручју Општине Гроцка
и систем за наводњавање је пуштен у рад.
Донет је оперативни план одбране од поплава на
територији града Београда.
Усвојен је план и донета Одлука о постављању и
уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних
агрегата са могућношћу пратеће производње на водном
земљишту на територији града.

ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне
самоуправе
Сврха Програма је обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
 Укупно утрошено 148.719.786 динара
Скупштина града Београда – укупно
утрошено 45.692.005 динара
Скупштина града Београда деловала је у
оквиру
својих
ингеренција
сагласно
важећем Закону о локалној самоуправи и
Статуту града Београда.
У 2019. години одржано је 9 редовних
седница Скупштине града Београда, као и
једна свечана. Обрађено је укупно 1.058
материјала и припремљен 1.021 акт који су у
склопу редовне процедуре разматрани и
усвојени на тим седницама.

Градоначелник и градско веће – укупно
утрошено 103.027.781 динар

ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије (1)
Сврха Програма је одрживи енергетски развој града кроз постицање унапређења
енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу
обновљивих извора енергије.
Укупно утрошено 198.580.267 динара
У оквиру програмске активности Енергетски менаџмент, као систем организованог
управљања енергијом, тежиште је да обвезници система енергетског менаџмента
извршавају Законом прописане обавезе, са циљем да се постигне рационално
коришћење енергије уз што мање трошкова. Секретаријат за енергетику је, у те сврхе,
реализовао највећи део средстава, 198.576.267 динара.

ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије (2)

Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво
прегледали презентацију
Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну
града Београда за 2019.годину, исту можете преузети на следећем
линку интернет странице градске управе:
https://www.beograd.rs/lat/sekretarijat-za-finansije_3/1775149-odlukao-zavrsnom-racunu-budzeta-grada-beograda-za-2019/

