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Стратешки циљ A1. КОНКУРЕНТНА ПРИВРЕДА БАЗИРАНА НА ЗНАЊУ 
 

Јачање конкурентности привреде града Београда која се заснива на циљаном привлачењу инвестиција и убрзаном 
развоју привредних грана базираних на знању и са вишом додатом вредношћу 

 

Кључни индикатори: 

Просечна стопа раста БДП од 4% на годишњем нивоу до 2021.  

Просечна стопа раста инвестиција од 5,5% на годишњем нивоу до 2021. 

Достигнута стопа запослености (15-64) од 65% до 2021. године  

Приоритет A1.П1. Развој подстицајног предузетничког окружења 

Мера А1.П1.М1. Унапређење и развој пословне инфраструктуре 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда планске и пројектне 
документације привредних 
зона 

Омогућено привредно напредовање 
и развијање Града 

Усвојена планска и 
пројектна 
документација 

2017.  

 
Дирекција за 

градско 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

 

Дирекција за 
градско 

грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Инфраструктурно опремање 
привредних зона 

Унапређена инфраструктура 
привредних зона 

Проценат 
реализације 
приоритетних 
активности 
Проценат 
опремљености 
локација 

континуи-
рано 

 
Буџет Града 

Буџет 
Републике 

Секретаријат за 
привреду 

Реализација програма 
подстицања развоја пословне 

Унапређена пословна 
инфраструктура 

Број реализованих 
пројеката 

континуи-
рано 

50.000.000 РСД Буџет Града 
Секретаријат за 

привреду 
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инфраструктуре Града 
Београда 

Развој и унапређење Научно-
технолошког парка Београд 

Подизање капацитета Научно-
технолошког парка 

Број и структура 
компанија у Парку, 
квалитет услуга 
Парка 

континуи-
рано 

 
Буџет 

Републике 
Буџет Града 

Министарство 
привреде 

МПНТР 
Секретаријат за 

привреду 

Успостављање канцеларија за 
локални економски развој у 
градским општинама 

 
Број отворених 
канцеларија за ЛЕР 

континуи-
рано 

  

Секретаријат за 
привреду 

Градске општине 
РАРЕИ Београд 

Мера А1.П1.М2. Развој и унапређење система финансијске подршке ММСПП 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Припрема и реализација 
развојних програма и 
пројеката за развој ММСПП 

Унапређење пословног амбијента 
Број програма и 
пројеката 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Буџет 
Републике 

РАС 
РАРЕИ 

Спровођење нових модула 
пословних услуга у оквиру 
програма стандардизованог 
сета услуга за ММСПП 

Унапређење пословне 
инфраструктуре 

Број корисника 
пословних услуга 
% повећања 
корисника у односу 
на претходну годину 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Буџет 
Републике 

РАС 
РАРЕИ 

Спровођење програма суфи-
нансирања пословних услуга 
за ММСПП 

Унапређење пословне 
инфраструктуре 

Број ММСПП која су 
добила подршку 
% повећања у односу 
на претходну годину 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Буџет 
Републике 

Министарство 
привреде 

Секретаријат за 
привреду 
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Унапређење информисања 
сектора МMСПП о 
расположивим изворима 
финансирања 

Побољшано информисање сектора 
ММСПП о изворима финансирања 

Број промотивних 
активности 
Број јавних 
презентација 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

 

Секретаријат за 
приведу 

Привредна комора 
Београда 

Министарство 
привреде 

АЛСУ 

Успостављање портала 
привреде Града Београда о 
расположивим изворима 
финансирања 

Успостављен портал свеобухватне и 
ажурне електронске базе о 
изворима финансирања 

Број корисника 
портала 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Буџет 
Привредне 

коморе 
Београда 

Привредна комора 
Београда 

Секретаријат за 
привреду  

РАРЕИ 

Реализација програма 
суфинансирања иновација, 
намењеног за микро и мале 
привредне субјекте 

Подизање иновационих капацитета 
за потребе привреде Града 

Број суфинансираних 
пројеката привред-
них субјеката кроз 
Програм суфинаси-
рања иновација 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Буџет РС 

Министарство 
привреде  

МПНТР  
Секретаријат за 

привреду 

Програми подстицања 
развоја женског 
предузетништва, 
предузетништва младих и 
социјалног предузетништва 

Повећање обима женског 
предузетништва, предузетништва 
младих и социјалног 
предузетништва 

Број жена 
предузетника, 
младих 
предузетника и 
социјалних 
предузећа 

континуи-
рано 

3.000.000 РСД 
(у 2017) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

привреду 

Институционална подршка 
развоју предузетништва 
младих 

Побољшано информисање младих. 
Унапређени програми који младима 
омогућавају да стичу практична 
знања, вештине и компетенције 
које су потребне за унапређење 
запошљивости. 

Број младих који је 
прошао обуку преду-
зетништва. Проценат 
младих који се одлу-
чио да покрене сопст-
вени бизнис. Број 
промотивних 
активности 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Донатори 
Канцеларија за 

младе 

Промотивне кампање развоја 
социјалног предузетништва 

Развој предузетничког духа 

Број кампања 
намењених развоју 
социјалног 
предузетништва 
Број учесника 

континуи-
рано 

 

Градски центар 
за социјално 

предузетниш-
тво 

Градски центар за 
социјално 

предузетништво 

Програми субвенција 
послодавцима за 

Запошљавање и социјална 
интеграција теже запошљивих 

Повећање броја 
запослених 

континуи-
рано 

5.000.000 РСД 
(у 2017) 

Буџет МРЗБСП 
Буџет НСЗ 

МРЗБСП 
НСЗ 
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запошљавање лица из 
категорије теже запошљивих 
на новоотвореним радним 
местима 

лица: млади до 30 година, старији 
од 50 година, вишкови запослених, 
припадници ромске национално-
сти, особе са инвалидитетом и 
радно способни корисници новчане 
социјалне помоћи 

категорије теже 
запошљивих лица 

Буџет Града - 
Секретаријат за 

привреду 

Секретаријат за 
привреду 

Мера А1.П1.М3. Развој и унапређење пословних услуга за ММСПП 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Спровођење нових модула 
пословних услуга у оквиру 
програма стандардизованог 
сета услуга за ММСПП 

Унапређење пословне 
инфраструктуре 

Број корисника 
пословних услуга 
% повећања 
корисника у односу 
на претходну годину 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Буџет 
Републике 

РАС 
РАРЕИ 

Обуке и грантови за 
покретање бизниса 

Подстицање предузетништва 
Број полазника 
Број корисника 
грантова 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Донатори 
Градски центар за 

социјално 
предузетништво 

On-line обуке за 
предузетништво 

Подизање нивоа знања 
предузетника 

Број регистрованих 
корисника 

континуи-
рано 

 
Буџет Града 

Донатори 

Градски центар за 
социјално 

предузетништво 
Канцеларија за 

младе 

Спровођење програма 
менторства за предузетнике 
који су у првим годинама свог 
пословања 

Повећање одрживости и 
конкурентности пословања 

Реализоване обуке, 
менторства и пру-
жене саветодавне 
услуге предузетни-
цима у првим годи-
нама пословања  
Број корисника 
менторства у првим 
годинама пословања 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Буџет 
Републике 

РАС 
РАРЕИ 

Градски центар за 
социјално 

предузетништво 

Промоција предузетничког 
духа код младих у основним, 

Развој предузетничког духа код 
младих 

Број кампања 
Број учесника 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

Буџет 
Републике 

РАС 
Секретаријат за 
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средњим школама и на 
факултетима 

средства из буџета 
Града 

привреду 
РАРЕИ 

Мера А1.П1.М4. Стимулисање пословног удруживања и креирања ланаца вредности 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Формирање центара 
компетенција 

Умрежавање пословног сектора са 
научно-истраживачким сектором, у 
циљу унапређења ефикасности и 
конкурентности 

Формирани центри 
децембар 

2020. 
/ Буџет Града 

Секретаријат за 
привреду 

РАРЕИ 

Подршка развоју кластера 
Унапређено пословање чланова 
кластера 

Број одржаних 
радионица 
Примери добре 
праксе 
Број иновативних 
програма и пројеката 

континуи-
рано 

/ 
Буџет 

Републике 
Буџет Града 

Министарство 
привреде  

МПНТР  
Секретаријат за 

привреду 

Увођење шеме иновационих 
ваучера 

Реализација шеме иновационих 
ваучера 

Припремљена про-
грамска шема за реа-
лизацију шеме ино-
вационих ваучера  
Формирана база 
институција код 
којих се иновациони 
ваучери могу 
користити 

децембар 
2017. 

/ Буџет Града 

Министарство 
привреде 

Секретаријат за 
привреду  

РАРЕИ 

Приоритет A1.П2. Циљано привлачење инвестиција 

Мера А1.П2.М1. Унапређење подстицајног оквира за улагања 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда и имплементација 
Програма привлачења 
greenfield инвестиција: (1) у 

Креирање проактивног приступа за 
привлачење инвестиција у 
стратешке извозне и високо- 

Гранска структура 
инвестиционих 
улагања у 

континуи-
рано 

3.000.000 РСД (од 
2018) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

привреду 
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извозно оријентисане секторе 
прерађивачке индустрије, (2) 
у индустрије у настајању, и 
(3) у високотехнолошке 
секторе 

технолошке привредне секторе прерађивачки сектор 

Израда анализе динамичких 
(брзорастућих) предузећа 
града Београда 

Идентификација динамичких 
(брзорастућих) предузећа Града 
Београда 

Број и структура 
динамичких 
предузетника 

децембар 
2018. 

0,00 РСД (у 2017) 
1.000.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
привреду 

Унапређење ефикасности и 
модернизација рада админи-
страције Града Београда и 
општинских администрација 
у складу са потребама 
инвеститора 

Раст инвестиција и запошљавања 
Висина и структура 
инвестиционих 
улагања 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

 Градска управа 

Мера А1.П2.М2. Подршка инвеститорима 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Подршка инвеститорима у 
прединвестиционој фази и 
реализацији инвестиционих 
пројеката (уз формирање 
тимова за подршку на нивоу 
градских општина) 

Стварање повољног инвестиционог 
амбијента 

Висина и структура 
инвестиционих 
улагања 

континуи-
рано 

/ / 

Секретаријат за 
привреду 

Општинске 
канцела-рије за 

развој преду-
зетништва и 
шалтери за 
привреду 

Мера А1.П2.М3. Промоција града Београда као атрактивне инвестиционе дестинације 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Промоција града Београда као 
атрактивне инвестиционе 
дестинације 

Стварање повољног инвестиционог 
амбијента 

Висина и структура 
инвестиционих 
улагања 

континуи-
рано 

Активност не изис-
кује додатна сред-

ства из буџета Града 
већ ће се реализова-

ти кроз друге 

 
Секретаријат за 

привреду 
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програме 

Приоритет A1.П3. Развој привреде засноване на знању и иновацијама 

Мера А1.П3.М1. Развој ИТ сектора и креативних индустрија 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Реализација пројекта 
Београд-креативан град 

Развој Београда као креативног 
културног европског центра 

Усвојен пројекат 
Реализован пројекат 

децембар 
2020. 

1.000.000 РСД 
(укупно) 

Приватни сек-
тор, Донације,  

Буџет Града 

Секретаријат за 
привреду 

Програм подстицања 
креативних/културних 
индустрија 

Развој Београда као креативног 
културног европског центра 

Број реализованих 
пројеката 

децембар 
2020. 

5.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

привреду 

Мапирање креативне 
кластеризације града 
Београда 

Развој Београда као креативног 
културног европског центра 

Извршено мапирање 
децембар 

2017. 
1.000.000 РСД Буџет Града 

Секретаријат за 
привреду 

Мера А1.П3.М2. Београд као start-up дестинација 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Унапређење подршке и 
креирање адекватних 
програма за повећање 
одрживости start-up 
компанија 

Подршка развоју и расту start-up 
компанија 

Повећан број start-up 
компанија 

децембар 
2017. 

 
Буџет 

Републике 
Буџет Града 

РАС 
Секретаријат за 

привреду 
РАРЕИ 

Подршка формалном 
самозапошљавању кроз 
грантове и start-up кредите 

Раст самозапошљавања 
Број запослених у 
МСПП 

континуи-
рано 

5.200.000 РСД (у 
2017) 

Буџет 
Републике 

Буџет Града 

МРСБП 
НСЗ 

Секретаријат за 
привреду 

Мера А1.П3.М3. Мобилизација научноистраживачких капацитета у функцији развоја привреде 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Подстицање развоја Повећани капацитети Број предузећа континуи- 1.800.000 РСД (у Буџет Града Секретаријат за 
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иновативних делатности и 
самозапошљавања 

предузетничког сектора за 
истраживање и развој 

подржаних за 
увођење нових 
производа на 
тржиште 

рано 2017) привреду 

Израда програма Технолошке 
платформе града Београда 
(ТПГБ) 

Институционална основа за 
технолошки развој привреде града 

Усвојен програм и 
акциони план 

децембар 
2020. 

3.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града, 
Привредна 

комора 
Београда 

Секретаријат за 
привреду 

Привредна комора 
Београда 

Реализација годишњих 
програма подстицања 
набавке нове технолошке 
опреме 

Побољшање технолошке структуре 
привреде Града. Програмом се 
подстиче набавка опреме у 
прерађивачком сектору 

Усвојен програм, 
технолошка струк-
тура БДВ прерађива-
чке индустрије града 

континуи-
рано 

20.000.000 РСД (од 
2018) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

привреду 

Израда студије „Модел умре-
жавања јавног, приватног и 
научноистраживачког 
сектора Града Београда” 

Усвојен модел повезивања јавног, 
приватног и научноистраживачког 
сектора 

Усвојена студија 
Дефинисан и усвојен 
модел  

децембар 
2018. 

0,00 РСД (у 2017) 
3.000.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
привреду 

Суфинансирање и подршка 
научноистраживачким 
пројектима који се реализују 
у сарадњи са привредним 
субјектима, а за потребе 
привредног развоја Града 

Ефикасније повезивање јавног, 
приватног и научноистраживачког 
сектора 

Број пројеката и 
програма 

децембар 
2020. 

3.000.000 РСД, 
годишње 

Буџет 
Републике 

Буџет Града 

Секретаријат за 
привреду 

Подршка оснивању нових 
привредних друштава на 
основу истраживања на 
универзитету (spin-off) 

Ефикасније повезивање јавног, 
приватног и научноистраживачког 
сектора 

Број нових 
привредних 
друштава 

децембар 
2018. 

0,00 РСД (у 2017) Буџет Града 
Секретаријат за 

привреду 

Израда програма подршке 
младим истраживачима на 
научноистраживачким 
пројектима за потребе 
привреде 

Ефикасније повезивање јавног, 
приватног и научно- 
истраживачког сектора 

Број пројеката и 
програма 

децембар 
2020. 

500.000 РСД, 
годишње 

Буџет Града 
Секретаријат за 

привреду 

Мера А1.П3.М4. Паметна специјализација привредних грана 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 
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Израда стратегије паметне 
специјализације Града 
Београда 

Стратешки усмерена привреда 
града ка паметној специјализацији 

Усвојена стратегија 
са акционим планом 

2020. 
5.000.000 РСД 

(укупно) 

Буџет Града 
Привредна 

комора 
Београда 

Секретаријат за 
привреду 

Привредна комора 
Београда 

Реализација програма 
паметне специјализације 
привреде Града Београда 

Дефинисани програми и Акциони 
план паметне специјализације у 
складу са Стратегијом 

% реализације 
акционог плана 
паметне 
специјализације 

2021.  Буџет Града 
Секретаријат за 

привреду 

Мера А1.П3.М5. Унапређење и развој туризма 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Промоција града Београда као 
атрактивне регионалне, 
европске и ваневропске 
туристичке дестинације са 
јединственим брендом 

Позиционирање града Београда као 
конкурентне туристичке дестинац-
ије за кратки градски одмор. 
Повећање промотивних активности 
са одвојеним буџетима за ову сврху. 
Унапређење сарадње са 
регионалним партнерима који су 
укључени у туре за ваневропске 
посетиоце (из Кине, Русије, САД, са 
Блиског и Далеког истока). 

Број промотивних 
активности (на ко-
нференцијама, 
сајмовима и сл.) 
Број појављивања у 
електронским 
медијима и објава на 
друштвеним 
мрежама Број 
посетилаца 

континуи-
рано 

/ 

Буџет Града 
Туристичка 

организација 
Београда 

Секретаријат за 
привреду 

Туристичка 
организација 

Београда 

Суфинансирање програма и 
пројеката конгресног, 
манифестационог, културног 
и руралног туризма, унапре-
ђење укупне угоститељско 
туристичке понуде и унапре-
ђење програма коришћења 
нових информационих 
технологија у туризму 

Афирмација Београда као водећег 
регионалног конгресног центра. 
Повећање броја догађаја, повећање 
броја домаћих и страних гостију, 
повећање прихода од боравишне 
таксе. Подршка програмима продаје 
„народне радиности“ и мањих 
смештајних капацитета (посебно у 
сеоском туризму). 

Број хотела Број 
хостела  
Број приватних и 
других смештајних 
капацитета  
Број лежаја 
Просечна потрошња 
по туристи 
Туристички промет 
Приход од 
боравишне таксе 

континуи-
рано 

15.000.000 РСД, 
годишње 

Буџет Града 
 
 

Туристичка 
организација 

Београда 

Секретаријат за 
привреду 

Туристичка 
организација 

Београда 

Увећање синергије између 
туризма и привреде интен-
зивирањем сарадње са инсти-
туцијама и организовањем 

Добра пословна клима у области 
туризма 

Број обука 
Број обучених 
туристичких 
радника 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 
Туристичка 

организација 
Београда 



10 

 

обука за кадровско оснажи-
вање запослених у туризму 

Израда и реализација 
пројеката туристичке 
сигнализације на територији 
Града Београда 

Замена постојеће и постављање 
нове сигнализације, развој 
интелигентних информационих 
система, увођење информативних 
пунктова („инфо екрани"), 
повећана видљивост инфо центара 
и формирање адаптабилних 
зонских система за управљање 
саобраћајним токовима 

Број информативних 
пунктова 
Повећање 
покривености 
локација 
туристичком 
сигнализацијом 

децембар 
2020. 

/ 

Буџет Града 
Ресорно 

министарство 
Јавно-приватно 

партнерство 
Приватни 

сектор 

Секретаријат за 
привреду 

Туристичка 
организација 

Београда 

Унапређење и промоција 
туристичких зона и 
амбијенталних целина и 
креирање нових 

Реконструкција и осавремењавање 
амбијенталних целина, побољшање 
квалитета туристичке понуде уз 
опремање инфра и супраструктуром 

Број реализованих 
пројеката 

континуи-
рано 

14.200.000 РСД (у 
2017) 

Буџет Града 
Ресорно 

министарство 
Јавно-приватно 

партнерство 
Приватни 
сектор ЕУ 
фондови 

Секретаријат за 
привреду 

Обнова подземних простора 
Београда, Ташмајданске 
пећине и других подземних 
простора 

Повећањем броја туриста у 
Београду и репозиционирањем 
Београда као културне дестинације, 
повећање прихода од туризма, 
повећање сопствених прихода ТОБ 
од улазница 

Реализован пројекат 
Број посетилаца на 
дефинисаним 
локацијама 

континуи-
рано 

/ 
Буџет града ЕУ 

фондови 

Секретаријат за 
привреду 

Туристичка 
организација 

Београда 

Израда бродограђевинског 
пројекта и грађевинског 
пројекта постављања 
плутајућег објекта – понтона 

Развој наутичког туризма Израђен план 
децембар 

2017. 
600.000 РСД Буџет Града 

Секретаријат за 
привреду 

Куповина пловила за 
панорамско разгледање града 

Развој наутичког туризма Број нових пловила   Буџет Града 
Туристичка органи-

зација Београда 

Модернизација и 
обогаћивање сувенирског 
програма града Београда 

Подизање туристичког производа 
Града Београда на виши ниво 

Раст продаје 
сувенира 

континуи-
рано 

1.600.000 РСД (у 
2017) 

Буџет Града 
Туристичка 

организација 
Београда 

Секретаријат за 
привреду 

Туристичка 
организација 

Београда 
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Мера А1.П3.М6. Унапређење и развој пољопривредног и прехрамбеног сектора 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Доношење стратегије развоја 
агрокомплекса Града 
Београда 

Модернизација и унапређење 
развоја пољопривреде 

Усвојена стратегија 
са акционим планом 

децембар 
2018. 

3.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

привреду – Управа 
за пољопривреду 

Реализација подстицајних 
програма повећања продук-
тивности и модернизације 
агрокомплекса (набавка 
пољопривредне механиза-
ције, развој органске произ-
водње, воћарство и повртар-
ство, пчеларство, програми 
наводњавања) 

Модернизација производње и 
увођење нових технологија;  
Бржи развој воћарства и 
повртарства;  
Развој пчеларства;  
Развој система за наводњавање 

Степен механизације 
по газдинствима (%) 
Принос/ha,  
Kg/стабло  
Учешће наводњава-
них површина у уку-
пној пољопривредној 
површини (%) 
Површине које се 
наводњавају (ha) 

континуи-
рано 

10.000.000 РСД Буџет Града 
Секретаријат за 

привреду – Управа 
за пољопривреду 

Доношење годишњих 
оперативних планова за 
одбрану од поплава Града 
Београда, санација оштећених 
насипа, регулација, уређење и 
реконструкција речних обала 
ради заштите од поплава 

Повећан систем безбедности 
заштите од вода 

Усвојени годишњи 
оперативни планови 

континуи-
рано 

 Буџет Републике 
Републичка 

дирекција за воде 
ЈВП „Београдводе“ 

Организација и спровођење 
специјализоване обуке за 
одређене групе пољоприв-
редних произвођача 

Повећање броја и нивоа образовне 
структуре пољопривредних 
произвођача 

Број пољопривре-
дних произвођача. 
Ниво образованости 
пољопривредних 
произвођача 

континуи-
рано 

200.000 РСД, 
годишње 

Буџет Града 
Секретаријат за 

привреду – Управа 
за пољопривреду 

Приоритет A1.П4. Развој људских ресурса за потребе тржишта рада 

Мера А1.П4.М1. Спровођење постојећих и креирање нових активних мера запошљавања 
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Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда анализе тржишта 
рада града Београда (по 
привредним секторима и 
општинама) 

Развој интегрисаног модела услуга 
за послодавце 

Реализација 
активности израде 
анализе 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Буџет НСЗ 

НСЗ Град Београд  
ПК Београда 

Секретаријат за 
привреду 

Формирање центара за 
послодавце 

Развој интегрисаног модела услуга 
за послодавце 

Број формираних 
центара 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Буџет НСЗ 
НСЗ Град Београд 

Привредна комора 
Београда 

Развој портала „БГ зона 
запошљавања“ 

Развој интегрисаног модела услуга 
за послодавце 

Развијен портал „БГ 
зона запошљавања“ 

континуи-
рано 

/ 
Буџет НСЗ 

Буџет Града 

НСЗ Град Београд  
ПК Београда  

Сек. за привреду 

Развој самоуслужних станица 
за незапослене у општинама 

Успостављене самоуслужне станице 
за незапослене у јединицама 
локалне самоуправе 

Број формираних 
станица 

континуи-
рано 

/ 
ИПА 

Буџет НСЗ 
Буџет Града 

НСЗ  
Град Београд 

Развијање центара за 
информисање и 
професионално саветовање 
(ЦИПС) и клубове за тражење 
посла 

Отворени нови клубови за тражење 
посла и ЦИПС у Филијали за град 
Београд и локалним самоуправама 
и повећан број незапослених лица 
која су користила услуге 

Смањење броја 
незапослених 

континуи-
рано 

/ 
ИПА 

Буџет НСЗ 
Буџет Града 

НСЗ 
Град Београд 

Реализација програма обуке, 
стручне праксе, стицања 
посебних практичних знања и 
иновирања знања за потребе 
тржишта рада 

Повећање запошљивости лица 
суфицитарних занимања путем 
кратких обука и стручне праксе 

Стопа, број и 
структура 
запослених 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Буџет НСЗ ИПА НСЗ 

Унапређење система 
каријерног вођења и 
саветовања за старије и 
нискоквалификоване 

Повећање броја запослених без 
квалификација и старијих од 50 
година који користе услуге каријер-
ног вођења и саветовања укључу-
јући и обуке за активно тражење 
посла 

Повећање 
запослености без 
квалификација и 
старијих од 50 
година 

континуи-
рано 

Активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Буџет НСЗ НСЗ 

Организација 
специјализованих сајмова 
запошљавања 

Раст запослености 
Број запослених у 
ММСПП 

континуи-
рано 

/ 

Привредна 
комора 

Београда 
Буџет Града 

Привредна комора 
Београда 

Секретаријат за 
привреду 

Јачање капацитета надлежног Смањење неформалне запослености Број запослених у континуи- 4.800.000 РСД Буџет Града Секретаријат за 
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секретаријата, модернизација 
рада и већа ефикасност 

ММСПП рано (у 2017) инспекцијске 
послове 

Мера А1.П4.М2. Јачање компетенција и повећање пословних могућности за рањиве групе 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Програми подстицања 
запошљавања теже 
запошљивих лица путем 
јавних радова 

Запошљавање и социјална инте-
грација теже запошљивих лица: 
млади до 30 година, корисници 
новчане социјалне помоћи, 
вишкови запослених, лица без 
стручних квалификација 

Повећање броја 
запослених 
категорије теже 
запошљивих лица 

континуи-
рано 

2.000.000 РСД 
(у 2017) 

Буџет МРЗБСП 
Буџет НСЗ 

Буџет Града – 
Секретаријат за 

привреду 

МРЗБСП 
НСЗ 

Секретаријат за 
привреду 

Подршка друштвеним 
иновацијама (иновацијама 
социјалне инклузије и 
запошљавања) 

Подизање добробити заједнице на 
виши ниво 

Број пројеката 
друштвено корисних 
иновација 

континуи-
рано 

/ 
Буџет 

Републике 
Буџет Града 

Министарство 
привреде 

МПНТР 
Секретаријат за 

привреду 
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Стратешки циљ А2. ПАМЕТАН УРБАНИ РАЗВОЈ ГРАДА НА ДВЕ ЕВРОПСКЕ РЕКЕ 
 

Паметан урбани развој који се заснива на унапређеном идентитету, урбаном реду и савременим формама партиципације 

Кључни индикатори: 

Успостављени стандарди уређења јавног простора 
Успостављен урбанистички ГИС Града Београда до 2018. године  
Усвојена стратегија паметног урбаног развоја до 2019. године 
Усвојено минимум 60 нових планова регулације до 2021. године  
Изграђено и реконструисано минимум 5 објеката културе до 2021. године 
Боља позиција Београда на ранг листама градова према квалитету живота 

Приоритет А2.П1. Стварање предуслова за паметан урбани развој Београда 

Мера А2.П1.М1. Стварање институционалног оквира за паметан урбани развој града 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда стратегије паметног 
урбаног развоја града 
Београда 

Формулисање стратегије паметног 
урбаног развоја Београда уз одабир 
развојних приоритета и 
специфичних циљева који треба да 
омогуће већу видљивост и 
атрактивност Београда, односно 
његово укључивање у европске и 
глобалне мреже паметних градова 
(Smart City) 

Усвојена Стратегија 
паметног урбаног 
развоја 

октобар 
2019. 

 Буџет Града 

Кабинет 
градоначелника 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
Секретаријат за 

урбанизам и 
грађевинске 

послове 

Мера А2.П1.М2. Успостављање урбанистичког сегмента Географског информационог система (ГИС) Града Београда 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 
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Успостављање урбанистичког 
ГИС Београда 

Активирање интегралне 
магистрале за пренос података 

Број посета/прегледа 
Број интегрисаних 
субјеката и повеза-
них база података 

јун 2020. 
80.000.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

Донације 
БЕОКОМ сервис 

Стварање техничких (опрема 
и програми) и организацио-
них (запослени и обука) усло-
ва за формирање урбанистич-
ког сегмента ГИС Београда 

Базе РГЗ, Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда, 
Урбанистичког завода Београда 
и ЈКП повезане у јединствен 
градски систем 

Оперативни систем 
доступан 
запосленима у 
управи, ЈКП и 
градским општинама 

децембар 
2017. 

60.000.000 РСД 
Буџет Града 

Донације 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове Дирекција 
за 

грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
ЈПП 

Формирање интернет 
портала са подацима о 
простору и 
инфраструктурама Града 

Јавно доступни обједињени подаци 
о простору и плановима Града 
Београда 

Број јавно доступних 
урбанистичких 
планова на интернет 
порталу 

март 2019.  
Буџет Града 

Донације 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове 
Обука и протоколи за 
запослене у управи, 
функционално везаних за 
поступке урбанистичког 
планирања и спровођења 
планова 

Дигитално пословање у делу 
Градске управе који се бави 
пословима урбанизма и 
грађевинским дозволама 

Број обука за 
запослене у управи 
Број протокола 

континуи-
рано 

 
Буџет Града 

Донације 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове 

Мера А2.П1.МЗ. Успостављање градског центра за праћење и координацију свих градских сервиса 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Развијање посебног модула у 
оквиру портала Града и  
е-управе за информисање о 
процедурама за 
пријављивање градилишта и 
манифестација на јавним 
површинама које припадају 
Граду Београду 

Убрзање процедура за обраду и 
издавање решења и сагласности 

Број електронски 
поднетих захтева 
Број издатих решења 
и сагласности 

децембар 
2018. 

3.000.000 РСД, 
годишње 

Буџет Града БЕОКОМ сервис 

Обука запослених у Градској Скраћење рокова и видљивост Број запослених који јун 2017. 10.000.000 РСД Буџет Града Секретаријат за 
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управи за рад са 
унапређеним технологијама 
и у оквиру е-управе 

процеса за добијање различитих 
информација, локацијских услова, 
грађевинске дозволе и сл. 

су прошли обуку Број 
организованих обука 

урбанизам и 
грађевинске 

послове 

Мера А2.П1.М4. Развијање иновативних модела заједничког планирања уређења града 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Промоција заједничког 
планирања Града 

Повећана видљивост и 
транспарентност у раду Градске 
управе надлежне за урбанистичке и 
грађевинске послове. Унапређена 
комуникација и јачање поверења 
актера у поступак планирања. 

Број састанака, 
радионица са 
грађанима, 
професионалним 
организацијама, 
инвеститорима и 
суседствима, 
увођење редовног 
термина „отворених 
врата“ у градским 
општинама и 
Градској управи за 
предлоге и 
иницијативе грађана 
и инвеститора 

континуи-
рано 

5.000.000 РСД, 
годишње 

Буџет Града 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове Главни 
урбаниста 

Урбанистички завод 
Београда 

Заједничке активности 
грађана и Градске управе 

Повећана укљученост грађана у 
процесе планирања и доношења 
одлука о уређењу јавних простора 
Града 

Број спроведених 
активности 
иницираних од 
стране грађана и 
организација 
цивилног друштва 

континуи-
рано 

10.000.000 РСД, 
годишње 

Буџет Града 
Донације 

ЈПП 

Главни урбаниста 
Секретаријат за 

урбанизам и 
грађевинске 

послове 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Унапређење постојећих и 
развој нових апликација и 
комуникационих канала за 
сарадњу са грађанима 

Унапређење постојећих апликација 
(„Београђани“, „Беоком сервис“) и 
активирање 5 нових мобилних 
апликација. Повећање броја 
корисника апликација и услуга 
БЕОКОМ сервиса. 

Број корисника 
апликације 
Број пријава 
упућених путем 
апликација Број 
пријава упућених 

децембар 
2017. 

8.000.000 РСД Буџет Града БЕОКОМ сервис 
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путем друштвених 
мрежа 

Приоритет А2.П2. Плански регулисан, контролисан урбани развој Београда и подршка инвестиционим пројектима 

Мера А2.П2.М1.  Разрада и спровођење усвојених урбанистичких планова 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда планова детаљне 
регулације у оквиру граница 
ПГР финансираних из буџета 
Града 

Јасна урбанистичка регулација на 
укупној територији Генералног 
урбанистичког плана Београда 

Број усвојених 
планова детаљне 
регулације (ПДР) на 
територији ГУП 
финансираних из 
буџета Града 

децембар 
2019. 

643.117.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове Комисија за 
планове Скупштине 
града Урбанистички 

завод Београда 
Израда урбанистичких 
планова за капиталне 
пројекте од националног 
значаја 

Реализовани планови детаљне 
регулације за локације Прокоп, 
Аеродром, Лука и др. 

Број усвојених 
планова детаљне 
регулације 

децембар 
2017. 

 
Буџет 

Републике  
ЈПП 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове 
Подршка припреми планова 
детаљне регулације и 
урбанистичких планова 
приватних инвеститора у 
грађевинском подручју 

Подршка процедурама за приватне 
инвестиције 

Број усвојених 
планова детаљне 
регулације 

континуи-
рано 

активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

/ 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове Главни 
урбаниста 

Мера А2.П2.М2. Унапређење процедура за ефикасну изградњу и инвестиције 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Унапређење процедура за 
ефикасну изградњу и 
подстицај инвестицијама 

Скраћени рокови за израду планова 
детаљне регулације 

Рок за израду ПДР не 
дужи од 24 месеца 

децембар 
2017. 

 Буџет Града 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове 
Обука овлашћених 
пројектаната за 

Смањење непотпуних и одбијених 
предмета и скраћење процедура 

Број организованих 
обука 

  Буџет Града 
Секретаријат за 

урбанизам и 



18 

 

комуникацију са управом у 
електронском облику 

грађевинске 
послове 

Израда наменских планова и 
пројеката за јавно-приватна 
и јавно-јавна партнерства 
(ЈПП и ЈЈП) 

Ефикасна израда планова кроз 
директну комуникацију 
инвеститора и Градске управе и 
помоћ управе у превазилажењу 
административних изазова 

Број усвојених 
планова 
Број започетих и 
завршених пројеката 

септембар 
2020. 

 Буџет Града 

Кабинет 
градоначелника 
Секретаријат за 

урбанизам и 
грађевинске 

послове Комисија за 
планове 

Увођење праксе саветничког 
планирања (консултације 
инвеститорима) 

Повећано интересовање 
инвеститора за нове пројекте 

Број нових развојних 
инвестиционих 
пројеката у Граду 

континуи-
рано 

 Буџет Града Главни урбаниста 

Приоритет А2.ПЗ. Унапређен идентитет Града Београда 

Мера А2.ПЗ.М1. Реализација пројеката и планова везаних за реке и приобаље 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда плана детаљне 
регулације „Старо Сајмиште“ 

Створен плански основ за уређење 
зоне Старог Сајмишта 

Усвојен план 
децембар 

2018. 
 

Буџет Града 
Буџет 

Републике 
Донације 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове 
Секретаријат за 

културу 

Израда плана детаљне 
регулације за подручје Блока 
18 у Новом Београду 

Стварање планског основа за 
изградњу у приобалној зони Новог 
Београда 

Усвојен план 
децембар 

2018. 

15.960.000 РСД (у 
2017) 

23.320.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове 
Урбанистички завод 

Београда 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
Израда плана детаљне 
регулације дела блокова 18a 

Створен плански основ за изградњу 
јавних објеката и уређење јавних 

Усвојен план март 2018. 
1.600.000 РСД (у 

2017)  
Буџет Града 

Секретаријат за 
урбанизам и 
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и 69 у Новом Београду површина 4.934.974 РСД 
(укупно) 

грађевинске 
послове 

Урбанистички завод 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда плана детаљне 
регулације за изградњу 
спортско-рекреативног 
центра на приобаљу Дунава у 
Гроцкој 

Створен плански основ за изградњу 
комплекса и уређење јавних 
површина 

Усвојен план 
октобар 

2017. 
308.142 РСД (у 2017) Буџет Града 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове 
Урбанистички завод 

Београда 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда плана детаљне 
регулације за подручје дела 
Блока 68 у Новом Београду 

Стварање планског основа за 
изградњу у приобалним блоковима 

Усвојен план март 2018. 
863.933 РСД (у 2017) 

4.319.666 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове 
Урбанистички завод 

Београда 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда плана детаљне 
регулације за подручје 
између комплекса Топлане, 
Улице савски насип, Моста 
„Газела“ и реке Саве, у Новом 
Београду 

Стварање планског основа за 
изградњу у приобалним блоковима 

Усвојен план 
децембар 

2018. 

2.534.800 РСД (у 
2017) 

15.400.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове 
Урбанистички завод 

Београда 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
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Израда плана детаљне 
регулације дела за подручје 
Аде Хује 

Стварање планског основа за 
изградњу у приобалном подручју 

Усвојен план 
децембар 

2018. 

5.280.000 РСД (у 
2017) 

26.396.989 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове 
Урбанистички завод 

Београда 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Изградња подручја Београд 
на води 

Изградња стамбено-комерцијалне 
зоне у подручју Савског 
амфитеатара 

Изграђени простор 
(m2) 

сукцесивно, 
кроз фазну 

реализацију 
 

Дирекција за 
грађевинско 

земљиште 
и изградњу 

Београда Буџет 
Града ЈПП 

Дирекција за 
грађевинско 

земљиште 
и изградњу 

Београда Предузеће 
„Београд на води“ 

Уређење Савске променаде 
Уређена савска обала у зони 
пројекта „Београда на води“ 

Дужина уређене 
савске обале (km) 

децембар 
2020. 

72.000.000 РСД (у 
2017) 

4.893.252.883 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Мера А2.ПЗ.М2. Уређење јавних простора Београда 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Подизање свести јавности о 
значају јавног простора  

Препоруке за уређење отворених 
јавних простора 

Усвојен Приручник 
за отворене јавне 
просторе 

децембар 
2017. 

833.851 РСД Буџет Града 

Кабинет 
градоначелника 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Уређење јавних, отворених и 
зелених површина на 
територија Града Београда 

Унапређена животна средина и 
уређени јавни простори Града 

Површина уређених 
јавних, отворених и 
зелених површина 
(m2) 

децембар 
2018. 

8.500.000,00 РСД 
(предлог буџета 

Дирекције за 2017) 
120.000.000 РСД 

(укупно) 

Буџет Града 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
ЈКП „Зеленило- 

Београд“ 
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Реконструкција централних 
тргова града Београда и 
парковских површина 

Повећање атрактивности уређених 
јавних простора централних 
градских тргова и парковских 
површина 

Уређени Јавни и 
отворени простори 
(m2 ) 

2018. 

67.565.560  РСД (у 
2017) 

1.294.676.603 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

ЈКП „Зеленило- 
Београд“ 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Изградња, уређење, 
озелењавање Врачарског 
платоа – II фаза са 
изградњом Улице Боре 
Станковића 

Повећање атрактивности зоне 
Врачарског платоа и његове 
околине 

Уређени јавни и 
отворени простори 
(m2 ) Изградња 
Улице Боре 
Станковића (km) 

2018. 
122.000.000  РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
ЈКП „Зеленило- 

Београд“ 
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 

 
 
 
Уређен јавни простор обезвређен 
претходним узурпацијама 

 
 
 
Број уклоњених 
објеката 

децембар 
2018. 

 

Буџет Града 
Буџети 

градских 
општина 

Секретаријат за 
инспекцијске 

послове градске 
општине 

Мера А2.ПЗ.МЗ. Јавни урбанистички и архитектонски конкурси 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Реализација урбанистичко-
архитектонског конкурса за 
шире подручје Хиподрома 

Идејно решење као основ за израду 
пројектне документације и понуду 
за инвестицију 

Успешно спроведена 
конкурсна процедура 

децембар 
2017. 

5.500.000 РСД Буџет Града 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Реализација урбанистичко-
архитектонског конкурса за 
део Макишког поља 

Идејно решење као основ за план 
детаљне регулације и понуду за 
инвестицију 

Успешно спроведена 
конкурсна процедура 

децембар 
2017. 

4.720.000 РСД Буџет Града 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда плана детаљне 
регулације за део Блока 13 у 
Новом Београду 

Стварање планског основа за 
уређење Блока 13 

Усвојен план јун 2018. 

1.288.847 РСД  
(у 2017) 

4.296.156 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
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Реализација урбанистичко-
архитектонског конкурса за 
подручје Аде Хује и израда 
плана детаљне регулације 

Стварање планског основа за 
уређење подручја Аде Хује 

Успешно спроведена 
конкурсна процедура 

децембар 
2018. 

5.600.000 РСД (у 
2017) 

31.996.989 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Мера А2.ПЗ.М4. Уређење и ревитализација културно-историјских целина града Београда 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Реализација градских акција 
и манифестација (уз 
предвиђање буџета за 
коришћење саобраћајне 
сигнализације, запрека за 
масе и ограде, изнајмљивање 
инвентара који је потребан за 
реализацију манифестација) 

Успешна реализација догађаја и 
манифестација 

Број реализованих 
манифестација 

континуи-
рано 

30.000.000 РСД 
(2017) 

35.000.000 РСД 
(2018) 

40.000.000 РСД 
(2019) 

45.000.000 РСД 
(2020) 

Буџет Града БЕОКОМ сервис 

Уређење Београдске тврђаве 
и парка Калемегдан 

Повећана атрактивност и број 
посета репрезентативном јавном 
простору од националног значаја 

Повећање броја 
посетилаца 
Упис на листу 
светске природне и 
културне 
баштине УНЕСКО 

децембар 
2020. 

681.052.533 РСД 
(укупно) 

Буџет 
Републике 

Буџет Града 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
Завод за заштиту 

споменика културе 
града Београда 

Републички завод 
за заштиту 

споменика културе 

Уређење историјског језгра 
Земуна 

Повећана атрактивност и број 
посета историјском језгру Земуна 

Повећање броја 
посетилаца 
Повећање цене најма 
и продаје 
некретнина 

децембар 
2020. 

681.052.533 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
Буџет 

Републике 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
Завод за заштиту 

споменика културе 
града Београда 

Републички завод 
за заштиту 

споменика културе 
Израда пројекта и изградња Галеријски простор који обогаћује Почетак изградње новембар 370.800.000 РСД Буџет Секретаријат за 
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објекта градске галерије на 
Косанчићевом венцу 

културни садржај у оквиру нове 
пешачке зоне у историјском језгру 
града 

(новембар 2017) 2018. (укупно) Републике 
Буџет Града 

инвестиције 
Секретаријат за 

културу 

Реконструкција објекта у 
Ресавској 40/б и пренамена у 
Музеј града Београда 

Усељење Музеја града Београда у 
нов музејски простор 

Почетак изградње 
(новембар 2017) 

септембар 
2019. 

1.860.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет 
Републике 

Буџет Града 

Секретаријат за 
инвестиције 

Секретаријат за 
културу 

Припрема за изградњу нове 
концертне дворане 
Београдске филхармоније у 
делу блока 13 на Новом 
Београду 

Технолошка студија, пројектни 
програм, архитектонски конкурс, 
идејно решење, идејни пројекат 

Усвојена студија, 
програм, идејно 
решење и идејни 
пројекат 

фебруар 
2018. 

42.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
инвестиције 

Секретаријат за 
културу 

Изградња објекта културе на 
Тргу Републике 

Унапређен идентитет централног 
градског трга и културна понуда 
Београда 

Спроведен конкурс 
(2017) 
Припремљена 
техничка 
документација 
(септембар 2018) 
Почетак изградње 
(2019/2020) 
Изграђен објекат 
(2021) 

децембар 
2021. 

2.100.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града  

Реконструкција и пренамена 
објекта Главне железничке 
станице 

Зграда Главне железничке станице 
постаје део културне понуде града 
Београда 

Спроведен конкурс 
(јун 2018) 
Припремљена 
техничка 
документација 
(септембар 2019) 
Започета 
реконструкција 
(2020) 
Реконструкција и 
пренамена објекта 
(2021) 

јуни 2021. 
1.866.000.000 РСД 

(укупно) 

Буџет 
Републике 

Буџет Града 

Секретаријат за 
културу 

Министарство 
културе 

Изградња Арт центра (или 
музеја железнице) 

Креирање новог простора за 
културне садржаје на месту Старе 
ложионице за локомотиве 

Спроведен конкурс 
(јун 2018) 
Припремљена техни-
чка документација 

новембар 
2021. 

1.000.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет 
Републике 

Буџет Града 

Секретаријат за 
културу 

Министарство 
културе 
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(септембар 2019) 
Почетак изградње 
(2020)  
Изграђен центар или 
музеј железнице 
(2021) 

Постављање скулптура и 
инсталација у јавном 
простору 

Осавремењен и атрактиван јавни 
простор Града 

10 скулптура 
постављено до 
новембра 2017. 

континуи-
рано 

1.230.000 РСД 
(просечно по 
скулптури) 

Буџет Града 
Донације 

Секретаријат за 
културу 

Осликавање мурала 
Атрактивни калкани и простори 
који нису предвиђени за градњу 

Број осликаних 
калкана годишње 

континуи-
рано 

800.000 РСД 
(просечно по муралу) 

Буџет Града 
Донације 

Секретаријат за 
културу 

Организација манифестација 
и догађаја у јавном простору 

Активније и садржајније 
коришћење јавног простора Града 

Број посетилаца и 
туриста по 
манифестацији 

континуи-
рано 

/ 
Буџет Града 

Донације 
Секретаријат за 

културу 

Мапирање, ажурирање и 
регистрација објеката и 
целина у статусу претходне 
заштите 

Јасан статус и услови заштите 
објеката и целина на територији 
града 

Ажуран Регистар 
споменика и 
заштићених целина 
Града Београда 

септембар 
2017. 

 
Буџет Града 

Буџет 
Републике 

Завод за заштиту 
споменика културе 

града Београда 
Секретаријат за 

урбанизам и 
грађевинске 

послове 
Секретаријат за 

културу 
Републички завод за 
заштиту споменика 

културе 

Мера А2.ПЗ.М5. Позиционирање Београда на глобалној мапи атрактивних градова 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда стратегије 
брендирања града Београда 

Израђена Студија брендирања града 
Београда 

Усвојена Студија 
брендирања града 
Београда 

2021.    

Приоритет А2.П4. Ефикасно управљање имовином у јавној својини 
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Мера А2.П4.М1. Успостављање система управљања имовином у јавној својини 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Иницирање измена Закона о 
јавној својини 

Омогућен лакши упис јавне својине 
Града у поступцима пред 
Републичким геодетским заводом 

Дефинисана 
иницијатива за 
измене Закона о 
јавној својини 

март 2017. / Буџет Града 

Секретаријат за 
имовинске и правне 

послове 
Градско веће 

Запошљавање стручног кадра 
оспособљеног за спровођење 
активности у погледу 
управљања имовином 

Брже и ефикасније доношење 
одлука у вези са располагањем 
имовином, брже и ефикасније 
реаговање у складу са захтевима 
закупаца и надлежних институција, 
ефикасно реаговање у ситуацијама 
када дође до кварова и оштећења 

Формиран стручни 
тим за управљање 
имовином 

јун 2017. / Буџет Града 
Секретаријат за 

имовинске и правне 
послове 

Омогућавање стављања у 
функцију имовине која је у 
лошем стању или урушена 

Активирање и стављање у функцију 
имовине која је у лошем стању или 
урушена, кроз додатна улагања, 
омогућило би додатни приход у 
буџет Града, кроз поступак продаје 
или давања у закуп ове категорије 
непокретности 

Донете одлуке о 
продаји или давању у 
закуп 
идентификованих 
непокретности 

децембар 
2018. 

/ Буџет Града 

Секретаријат за 
финансије 

Секретаријат за 
имовинске и правне 

послове 

Промена уписа врсте 
земљишта у евиденцији 
Републичког геодетског 
завода на основу планског 
акта (из пољопривредног у 
градско грађевинско 
земљиште) 

Стварање услова за отуђење 
земљишта у циљу повећања 
прихода Града Београда од продаје 
имовине 

Промењен упис код 
Републичког 
геодетског завода 

децембар 
2017. 

0,00 РСД (Град 
Београд није 

обвезник плаћања 
таксе за провођење 
промена у катастру 

непокретности) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
имовинске и правне 

послове 
Секретаријат за 

имовину 
Катастар 

непокретности 

Решавање статуса имовине на 
којој је Београд уписан као 
носилац заједничке својине 
односно сусвојине са другим 
физичким и правним лицима 

Продаја мањинских делова у 
власништву Града сувласницима са 
већинским деловима имовине. 
Куповина мањинских делова 
имовине од сувласника, у циљу 
обједињавања власништва над 
имовином, сређивање и продаја 

Продати мањински 
удели Града и 
продаја или давање у 
закуп имовине која је 
2016. била у 
мањинском 
власништву Града 

децембар 
2018. 

 Буџет Града 

Секретаријат за 
финансије 

Секретаријат за 
имовинске и правне 

послове 
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обједињене имовине или њено 
давање у закуп у циљу повећања 
прихода Града Београда 

Иницирање поступака за 
промену намене 
пољопривредног земљишта 

Створени услови за отуђење 
земљишта 

Промењена намена 
земљишта 

децембар 
2017. 

 Буџет Града 
Секретаријат за 

имовинске и правне 
послове 

Детаљна анализа свих 
категорија имовине 

Омогућено адекватније управљање 
имовином и стицање прихода од 
имовине 

Спроведена анализа 
свих категорија 
имовине у 
власништву Града 

децембар 
2018. 

 Буџет Града 
Секретаријат за 

имовинске и правне 
послове 

Омогућавање додатних 
улагања за подизање 
атрактивности и вредности 
непокретности предвиђених 
за продају или за стратешка 
партнерства 

Повећање атрактивности имовине 
за продају или стратешка 
партнерства 

Идентификоване 
групе имовине 
продате 
Закључени уговори о 
стратешком 
партнерству за 
идентификовану 
групу имовине 
 

децембар 
2018. 

 Буџет Града 

Секретаријат за 
финансије 

Секретаријат за 
имовинске и правне 

послове 
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Стратешки циљ АЗ. ОДРЖИВА МОБИЛНОСТ ЗА ИНТЕРАКТИВНИ РАЗВОЈ ГРАДА 
 

Равномерни развој саобраћајног система заснован на принципима одрживе мобилности и промени хијерархије међу 
видовима саобраћаја 

Кључни индикатори: 

Повећање удела пешака u бициклиста као учесника у саобраћају за 2 до 5% (2016. је око 25%) у укупној видовној расподели 
Изграђено 100 km нових бициклистичких стаза до 2021. године 
Створени предуслови за изградњу прве линије метроа до 2021. године, 
Институционализован и дефинисан концепт развоја градске логистике до 2021. године  
Унапређени безбедоносни услови за све учеснике у саобраћају 

Приоритет АЗ.П1. Повећана приступачност града 

Мера АЗ.П1.М1. Унапређење капиталне саобраћајне инфраструктуре регионалног значаја 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Изградња аутобуске и 
железничке станице у Блоку 
42 у Новом Београду 

Изграђен је саобраћајни чвор чиме 
је унапређена локална, регионална 
и међународна повезаност Града 

Промена намене 
земљишта 
Уређено градско 
грађевинско 
земљиште у складу 
са важећом планском 
документацијом 

децембар 
2018. 

366.300.588 РСД  
(у 2017) 

974.729.423 РСД 
(укупно) 

Буџет Града, 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Изградња железничке 
станице „Београд-центар“ у 
Прокопу 

Изграђена једна од најзначајнијих 
станица у оквиру Београдског 
железничког чвора чиме је 
унапређена локална и регионална 
повезаност Града 

Уређено градско 
грађевинско 
земљиште у складу 
са важећом планском 
документацијом 

децембар 
2018. 

12.000.000 EUR  
(у 2017) 

51.904.728 EUR 
(укупно) 

Кредит 
Јавно-приватно 

партнерство 

„Железнице Србије“ 
а.д. 

(Инфраструктура) 

Изградња техничко-путничке 
станице Земун 

Изграђен део Београдског 
железничког чвора од значаја за 
функционисање и одржавање 

Уређено градско 
грађевинско 
земљиште у складу 

јул 2018. 
12.000.000 EUR  

(у 2017) 
36.000.000 EUR 

Кредит EBRD „Србија воз“ а.д. 
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превозних средстава са важећом планском 
документацијом 

(укупно) 

Изградња обилазнице око 
Београда, комплетирање 
сектора Б4, Б5, Б6 

Омогућена већа сегрегација 
саобраћајних токова 

Завршетак изградње 
Обилазнице око 
Београда 

децембар 
2019. 

25.830.000.000 РСД 
Буџет 

Републике 
Кредит ЕИБ 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре 

Изградња обилазнице око 
Београда, сектор Ц, деоница 
Бубањ поток – Панчево север 

Омогућена већа сегрегација 
саобраћајних токова 

Завршетак изградње 
Обилазнице око 
Београда 

децембар 
2021. 

57.810.000.000 РСД 
Буџет 

Републике 
Кредит ЕИБ 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре 

Изградња аутопута Београд – 
Јужни Јадран (Е763) деоница 
Сурчин – Обреновац 

Омогућена већа саобраћајна 
доступност 

Завршетак изградње 
деонице аутопута 
Е763 на делу Сурчин 
- Обреновац у 
дужини од L=17.600 
m 

децембар 
2019. 

25.691.816.993 РСД 
Кредит ЕКСИМ 

банке 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре 

Мера АЗ.П1.М2. Унапређење примарне саобраћајне инфраструктуре градског значаја 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда студије, планске и 
пројектне документације за 
Пројекат Београдски метро 

Стварање услова за реализацију 
капацитетног шинског система 

Израђена студија 
Израђена планска и 
пројектна 
документација 

децембар 
2018. 

2.460.000.000 РСД 

Буџет 
Републике 

Буџет Града 
Други извори 
финансирања 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
Министарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре 
Друге градске и 

републичке 
институције 

Почетак изградње система 
београдског метроа 

Изградња капацитетног шинског 
система у граду који ће побољшати 
ниво функционисања система 
јавног градског превоза, смањити 
број моторних возила и захтева за 

Изградња 
капацитетног 
шинског система 

децембар 
2021. 

24.600.000.000 РСД 

Буџет 
Републике 

Буџет Града 
Други извори 
финансирања 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
Министарство 
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паркирањем посебно у централној 
градској зони 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре 
Друге градске и 

републичке 
институције 

Израда пројектне 
документације и изградња 
саобраћајница за приступ 
железничкој станици 
„Београд-центар“ у Прокопу 

Побољшани приступ железничкој 
станици „Београд- центар“, као делу 
новог београдског железничког 
чвора 

Промена намене 
земљишта и 
изградња 
саобраћајница у 
дужини L=770m 

децембар 
2021. 

318.900.000 РСД 
(у 2017) 

1.940.645.486 РСД 
(укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда пројектне 
документације и изградња 
Ибарске магистрала од 
Улице пилота М. Петровића 
до Аутопутске обилазнице 

Побољшана приступачност дела 
градске територије и града у 
целини, и изграђен део уводног 
саобраћајног правца у град, L = 
3.000 m 

Промена намене 
земљишта; 
Изграђена 
саобраћајница у 
дужини од L=3.000 m 

децембар 
2022. 

976.055.810 РСД 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда пројектне 
документације и изградња 
моста на Дунаву, код Аде 
Хује 

Изграђена веза преко Дунава 
између шумадијског и банатског 
дела града, већа пропусна моћ 
мостова на територији Града, мањи 
број возила на Панчевачком мосту 
за око 40% 

Изграђен један мост 
преко Дунава на 
територији Града 
Београда 

децембар 
2018. 

105.000.000 РСД (у 
2017) 

22.275.250.000 РСД 
(укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда пројектне 
документације и изградња 
саобраћајне 
везе Борска – петља Ласта 

Изграђена прстенаста 
саобраћајница градског значаја за 
бољу сегрегацију саобраћајних 
токова, L = 4.200 m 

Промена намене 
земљишта; 
Изграђена 
саобраћајница у 
дужини од L=4.200 m 

децембар 
2020. 

171.850.000 РСД (у 
2017) 

2.342.245.289 РСД 
(укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда пројектне 
документације и изградња 
Улице Пере Велимировића 

Бољи услови за одвијање саобраћаја 
у централној градској зони, L = 800 
m 

Изграђена 
саобраћајница у 
дужини од L=800 m 

децембар 
2018. 

22.700.000 РСД (у 
2017) 

260.053.477 РСД 
(укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда пројектне 
документације и изградња 
УМП-а (унутрашњи 
магистрални полупрстен) 
сектор II – Топчидерски 
тунел 

Мањи број возила у центру Града 
(9-15%), побољшање услова за 
одвијање саобраћаја 

Умањен број возила 
на уличној мрежи у 
централној градској 
зони 

децембар 
2020. 

50.000.000 РСД 
(у 2017) 

1.235.206.290 РСД 
(укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
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Израда пројектне 
документације и изградња 
СМТ (спољна магистрална 
тангента) од Панчевачког 
пута до аутопута 

Бољи услови за одвијање саобраћаја 
и мањи број возила у централној 
градској зони (9-11%), L = 12.000 m 

Изграђена 
саобраћајница у 
дужини од L=12.000 
m 

децембар 
2020. 

4.320.000 РСД 
(у 2017) 

 
8.507.621.965 РСД 

(укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда плана детаљне 
регулације Зрењанинског 
пута од канапа Себеш до 
саобраћајнице Северна 
тангента 

Стварање услова за реализацију 
једног од уводних праваца у Град 

Усвојен план 
детаљне регулације 

децембар 
2018. 

4.620.000 РСД (у 
2017) 

6.000.000 РСД 
(укупно) 

 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда пројектне 
документације и изградња 
пружног прелаза у Батајници 
са приступним 
саобраћајницама 

Завршетак Београдског 
железничког чвора и повећање 
безбедности одвијања саобраћаја, 
посебно на преласку преко 
железничке пруге 

Изграђен један 
денивелисани 
пружни прелаз 
Изграђене приступне 
саобраћајнице у 
дужини L=702m 

децембар 
2020. 

1.040.000 
РСД (у 2017) 
603.540.000 

РСД (укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 

земљиште 
и изградњу 
Београда и 

Буџет 
Републике 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда пројектне 
документације и изградња 
пружног прелаза у 
Железнику 

Завршетак Београдског 
железничког чвора и повећање 
безбедности одвијања саобраћаја 
посебно на преласку преко 
железничке пруге 

Изграђен један 
денивелисани 
пружни прелаз 

децембар 
2017. 

1.800.000 РСД 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда и 

Буџет 
Републике 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Студија проширење градско-
приградске железнице 

Повећање доступности и удела 
железнице у градско-приградском 
систему превоза путника 

Повећан број 
превезених путника 
на линијама градско-
приградске 
железнице 

децембар 
2017. 

13.000.000 РСД Буџет Града 

Секретаријат за 
саобраћај 

Дирекција за јавни 
превоз 

Измештање железничке 
пруге око Калемегдана 

Повећање доступности приобаља 
Града 

Измештена пруга око 
Калемегдана 

децембар 
2019. 

7.380.000.000 РСД 
Буџет 

Републике 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре 

„Железнице Србије“ 
а.д. 

(Инфраструктура) 
Изградња марине Ада 
Циганлија 

Бољи услови за коришћење водних 
потенцијала Града 

Изграђена једна 
марина на реци Сави 

децембар 
2020. 

20.000.000 
РСД (у 2017) 

Буџет Града 
Град Београд ЈКП 
Паркинг сервис 
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(у Чукаричком 
рукавцу) 

675.000.000 
РСД (укупно) 

Приоритет АЗ.П2. Одржива мобилност централне градске зоне 

Мера АЗ.П2.М1. Развијање одрживе урбане мобилности 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда плана одрживе урбане 
мобилности 

Промовисање одрживе урбане 
мобилности 

Промовисање 
одрживе урбане 
мобилности при 
планирању и 
техничком 
регулисању 
саобраћаја 

децембар 
2020. 

0.00 РСД (у 2017) 
25.000.000 РСД 

(укупно) 

Буџет Града 
Други извори 

(фондови, итд.) 

Секретаријат за 
саобраћаја 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове 

Јавни конкурс за постављање 
станица за изнајмљивање 
бицикала на територији 
Града Београда 

Омогућен већи удео бицикала у 
јавном превозу што треба да 
допринесе смањењу гужве у 
саобраћају моторних возила, 
загађења, као и унапређењу стања 
чинилаца животне средине 

Спроведен конкурс 
децембар 

2017. 

активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

Други извори 
финансирања 

Секретаријат за 
саобраћај 

Израда Мастер плана за 
саобраћајну инфраструктуру - 
СМАРТ план 

Дефинисани правци развоја и 
дефинисани параметри 
саобраћајног система Града 

Усвојен Мастер план март 2017. 

50.500.000 
РСД (у 2017) 
59.500.000 

РСД (укупно) 

Фонд WBIF – 
EBRD 

Буџет Града 

Секретаријат за 
инвестиције 

Израда стратегије јавног 
превоза 

Свеобухватно сагледавање система 
јавног превоза путника у Београду 

Израђена стратегија 
децембар 

2018. 

10.000.000 
РСД (у 2017) 
50.000.000 

РСД (укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
саобраћај 

Дирекција за јавни 
превоз 

Изградња тролејбуске 
контактне мреже у улицама 
Цвијићева, Таковска, 
Поенкареова, Венизелосова, 
Гундулићев венац, Жоржа 
Клемансоа, Дунавска (до 
терминуса „Дунавска“) и 

Редефинисање и побољшање 
функционисања јавног саобраћаја у 
централној градској зони, промена 
улоге тролејбуса, и увођење у 
систем превозних средстава са 
већим утицајем на очување 
чинилаца животне средине 

Редефинсане трасе 
тролејбуских линија 
кроз центар града 

децембар 
2017. 

262.500.000 
РСД (у 2017) 
262.500.000 

РСД (укупно) 

Буџет Града 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
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Добрачина (до погона 
„Дорћол“) 

Израда студија из области 
управљања паркирањем 

Боље управљање паркирањем 
Паркирање као 
подршка одрживој 
урбаној мобилности 

континуи-
рано 

6.000.000 
РСД (у 2017) 
30.000.000 

РСД (укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

саобраћај 

Замена тролејбуса електро-
аутобусима у централној 
градској зони (куповина 75 
електро-аутобуса са 10 
пуњача) 

Повећање квалитета јавног 
превоза, побољшање услова 
превоза и чинилаца животне 
средине у централној градској зони 

Број нових возила 
јавног градског 
превоза на електро 
погон 

децембар 
2018. 

0,00 РСД (у 2017) 
4.335.000.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

ЈКП Градско 
саобраћајно 

предузеће „Београд“ 

Увођење трамвајске мреже у 
централној градској зони 
(Краља Милана, Теразије, 
Коларчева, Васина, Узун 
Миркова) и куповина 16 
трамваја 

Повећање квалитета јавног 
превоза, побољшање услова 
превоза и чинилаца животне 
средине у централној градској зони 

Редефинисане трасе 
трамвајских линија 
кроз центар Града 

децембар 
2019. 

0,00 РСД (у 2017) 
6.775.000.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
инвестиције 

Мера АЗ.П2.М2. Унапређење саобраћајних услова унутар централне градске зоне и на њеном ободу 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда плана детаљне 
регулације Тунелске везе 
Савске и Дунавске падине, са 
анализом варијантних 
решења 

Омогућено смањење броја возила 
на саобраћајницама у центру града 
које данас повезују Савску и 
Дунавску падину. Обезбеђени 
предуслови за боље стање 
чинилаца животне средине. 

Израђен план 
децембар 

2017. 
10.012.425 РСД 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда плана детаљне 
регулације за саобраћајни 
потез УМП-а, од 
саобраћајнице Т6 до 
Панчевачког моста - сектор 3, 
од изласка из тунела у улици 
Др Милутина Ивковића до 
чвора „Шумице“ 

Омогућено вођење саобраћаја 
ободно у односу на централну 
градску зону и мањи број возила на 
улицама у центру Града. 
Обезбеђени предуслови за боље 
стање чинилаца животне средине. 

Израђен план 
децембар 

2018. 

5.380.000 
РСД (у 2017) 

9.100.000 
РСД (укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
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Мера АЗ.П2.МЗ. Промена саобраћајних приоритета у делу централне градске зоне 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда техничке 
документације и изградња 
саобраћајне и јавне површине 
са инфраструктуром на 
подручју шире зоне Кнез 
Михаилове 

Развој и проширење пешачке зоне у 
центру Града, што ће допринети 
повећању површина намењених 
пешачком саобраћају и утицати на 
развој пратећих делатности 
(трговине, услуге, угоститељства) 

Повећана површина 
пешачке зоне 

децембар 
2019. 

1.030.810.000 
РСД (у 2017) 
2.104.564.000 
РСД (укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Реконструкција јавних гаража 
„Обилићев венац“ и „Зелени 
венац“ 

Повећан број места вануличних 
капацитета за паркирање и 
ослобађање дела уличних фронтова 
на којима се данас паркирају 
возила 

Повећан број 
паркинг места у 
јавним гаражама 

децембар 
2017. 

688.000.000 РСД Буџет Града 
Град Београд 
ЈКП „Паркинг 

сервис“ 

Реконструкција јавне гараже 
„Пионирски парк“ 

Побољшани услови паркирања 
возила 

Површина 
реконструисаног 
објекта за ванулично 
паркирање возила, 
Р=14.124 m 

децембар 
2017. 

53.000.000 РСД Буџет Града 
Град Београд 
ЈКП „Паркинг 

сервис“ 

Извођење радова на 
објектима јавних гаража ради 
прибављања сертификата 
„зелена гаража“ 

Побољшано функционисање јавних 
гаража на принципима очувања 
чинилаца животне средине у 
централној градској зони. 

6 реконструисаних 
објеката за 
ванулично 
паркирање возила на 
принципима очувања 
чинилаца животне 
средине 

децембар 
2017. 

40.000.000 РСД Буџет Града 
Град Београд 
ЈКП „Паркинг 

сервис“ 

Изградња јавних гаража у Ул. 
кнеза Милоша и на потезу 
Фрушкогорска – Бранкова 
улица 

Повећан број места вануличних 
капацитета за паркирање и 
ослобађање дела уличних фронтова 
на којима се данас паркирају 
возила 

Повећан број 
паркинг места у 
јавним гаражама и 
изграђена нова 
површина за 
ванулично 
паркирање возила, 
Р=21.335 m2 

децембар 
2019. 

44.000.000 
РСД (у 2017) 

2.180.000.000 
РСД (укупно) 

Буџет Града 
Јавно-приватно 

партнерство 

Град Београд 
ЈКП „Паркинг 

сервис“ 

Изградња јавних гаража у Повећан број места вануличних Повећан број децембар 3.649.560.000 РСД Буџет Града Град Београд 
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Његошевој улици, на 
Студентском тргу и код КСЦ 
Пинки 

капацитета за паркирање и 
ослобађање дела уличних фронтова 
на којима се данас паркирају 
возила 

паркинг места у 
јавним гаражама и 
изграђена нова 
површина за 
ванулично 
паркирање возила, 
Р=36.810 m2 

2020. Јавно-приватно 
партнерство 

ЈКП „Паркинг 
сервис“ 

Изградња јавне гараже у 
Влајковићевој улици 

Повећан број места вануличних 
капацитета за паркирање и 
ослобађање дела уличних фронтова 
на којима се данас паркирају 
возила 

Повећан број 
паркинг места у 
јавним гаражама и 
изграђена нова 
површина за 
ванулично 
паркирање возила, 
P=10.500 m2 

децембар 
2021. 

1.100.000.000 РСД 
Буџет Града 

Јавно-приватно 
партнерство 

Град Београд 
ЈКП „Паркинг 

сервис“ 

Санација јавних гаража 
„Милешевска“ и „27. марта“ 

Побољшани услови паркирања 
возила и повећање броја паркинг 
места на вануличним капацитетима 
за паркирање 

Површина 
реконструисаног 
објекта за ванулично 
паркирање возила, 
Р=9.155 m2 

децембар 
2017. 

97.892.376 РСД Буџет Града 
Град Београд 
ЈКП „Паркинг 

сервис“ 

Унапређење система 
навођења корисника 
(подаци о расположивим 
паркинг местима) 

Побољшана информисаност 
учесника у саобраћају 

Скраћено време 
кретања возила у 
централној градској 
зони са сврхом 
налажења слободног 
места за паркирање 

децембар 
2021. 

86.000.000 РСД (у 
2017) 

184.500.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
Град Београд 
ЈКП „Паркинг 

сервис“ 

Изградња бициклистичких 
стаза 

Већи удео бицикала у јавном 
превозу доприноси смањењу гужве 
у саобраћају моторних возила, 
загађења, као и унапређењу стања 
чинилаца животне средине. 

Повећана дужина 
бициклистичких 
стаза 

децембар 
2018. 

600.000 РСД 
(у 2017) 

24.363.210 РСД 
(укупно) 

Буџет Града и 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Изградња саобраћајних 
површина са припадајућом 
инфраструктуром на 
подручју приобаља реке Саве 
у граници пројекта „Београд 
на води“ 

Уређено приобаље у оквиру 
централне градске зоне, излазак 
Београда на реку Саву 

Повећана дужина 
новоизграђених 
саобраћајница 

децембар 
2017. 

4.893.252.883 РСД 

Буџет Града 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
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Изградња саобраћајних 
потеза (саобраћајних 
површина) на правцу 
Аутокоманда - Јужни булевар 
- Улица господара Вучића 

Бољи услови за одвијање саобраћаја 
у централној градској зони 

Повећана дужина 
реконструисаних и 
новоизграђених 
саобраћајница у 
централној градској 
зони 

децембар 
2018. 

10.300.000 РСД (у 
2017) 

338.869.520 РСД 
(укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Изградња саобраћајнице - 
тунелске везе Савске и 
Дунавске падине 

Мањи број возила (7-38%) на 
саобраћајницама у центру града 
које данас повезују Савску и 
Дунавску падину. Боље стање 
чинилаца животне средине. 

Смањен број возила 
на улицама унутар 
круга трамвајске 
линије број 2 

децембар 
2021. 

50.000.000 
РСД (у 2017) 

12.386.000.000 
РСД (укупно) 

Кредит 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Реконструкција Булевара 
ослобођења са уређењем 
Трга Славија, општина 
Врачар 

Побољшани услови за одвијање 
свих видова саобраћаја 

Повећана дужина 
реконструисане 
уличне мреже 
(саобраћајница) и 
трамвајских шина 

децембар 
2018. 

1.880.000.000 
РСД (у 2017) 

2.012.000.000 
РСД (укупно) 

Кредит EBRD 
Буџет Града 

Секретаријат за 
инвестиције 

Израда пројектне 
документације и изградња 
аутобуско-тролејбуског 
терминуса у Дунавској улици 

Уређена централна градска зона, 
проширене пешачке зоне, 
реорганизован јавни градски 
превоз у центру Града 

Промена намене 
земљишта са циљем 
проширења пешачке 
зоне 

децембар 
2017. 

342.804.000 РСД Буџет Града 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Измештање тролејбуског 
погона са Дорћола на 
локацију Космај 2 

Уређене централне градске зоне, 
ослобођене површине за централне 
градске функције 

Промена намене 
земљишта из 
саобраћајних 
површина у 
површине намењене 
за централне градске 
функције 

децембар 
2020. 

Усвајање ПДР се 
очекује у току 2017. 

године 
4.315.500.000 РСД 

(укупно) 

Буџет Града 

ЈКП Градско 
саобраћајно 

предузеће „Београд“ 
Секретаријат за 

инвестиције 

Измештање аутобуског 
депоа „Земун“ из централног 
градског језгра Земуна на 
плански дефинисану 
локацију „Привредна зона 
Горњи Земун 1 и 2“ 

Уређена централна зона Земуна 

Промена намене 
земљишта из 
саобраћајних 
површина у 
површине намењене 
за централне градске 
функције 

децембар 
2020. 

0,00 РСД (у 2017) 
2.835.900.000 РСД 

(укупно) 

Буџет Града 
ИПА 2 

ЈКП Градско 
саобраћајно 

предузеће „Београд“ 

Реконструкција јавних 
саобраћајница, саобраћајних 
објеката и мостова од 
посебног интереса за Град 

Бољи услови за одвијање саобраћаја 
у централној градској зони 

Повећана дужина 
реконструисаних и 
новоизграђених 
саобраћајница у 

децембар 
2019. 

556.000.000 РСД 
(у 2017) 

5.762.318.397 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
Кредит 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
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(Бранков мост, Савски мост, 
Француска улица, Улица 
кнеза Милоша и др) 

централној градској 
зони 

Реконструкција улица 
Рузвелтове и Мије 
Ковачевића са окретницом, 
градске општине Палилула и 
Звездара 

Побољшани услови за одвијање 
свих видова саобраћаја 

Повећана дужина 
реконструисане 
уличне мреже 
(саобраћајница) и 
трамвајских шина 

децембар 
2018. 

1.710.000.000 
РСД (у 2017) 

1.770.000.000 
РСД (укупно) 

Кредит EBRD 
Буџет Града 

Секретаријат за 
инвестиције 

Уређење саобраћајница 
краљице Марије, 27. марта, 
Џорџа Вашингтона и цара 
Душана у постојећој 
регулацији са припадајућом 
инфраструктуром 

Побољшани услови за одвијање 
свих видова саобраћаја 

Повећана дужина 
реконструисане 
уличне мреже 
(саобраћајница) и 
трамвајских шина 

децембар 
2018. 

45.720.000 РСД (у 
2017) 

2.800.000.000 РСД 
(укупно) 

Кредит EBRD 
Буџет Града 

Секретаријат за 
инвестиције 

Приоритет АЗ.ПЗ. Развој привредних зона и логистике 

Мера АЗ.ПЗ.М1. Планирање саобраћајне инфраструктуре у функцији развоја привреде 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда плана детаљне 
регулације за зону 
комерцијалних и привредних 
садржаја дуж аутопута 
Београд-Ниш, јужно од 
наплатне рампе Бубањ поток, 
градске општине Вождовац и 
Гроцка 

Створени услове за развој 
привредних и комерцијалних 
делатности на овом подручју града 

Усвојен план 
децембар 

2017. 
1.343.502 РСД 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда плана детаљне 
регулације за алтернативни 
приступ депонији „Винча“ 

Створени услови за реализацију 
алтернативног приступа депонији 

Усвојен план мај 2017. 2.447.354 РСД 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда плана детаљне 
регулације за комплекс 
Аеродрома „Никола Тесла“ у 

Створени услови за изградњу 
мултимодалног терминала 

Усвојен план 
Промена намене 
земљишта (повећана 

децембар 
2017. 

31.954.908 РСД 
АД Аеродром 

„Никола Тесла“ 
АД Аеродром 

„Никола Тесла“ 
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Београду површина земљишта 
планираног за развој 
саобраћајних и 
привредних 
делатности) 

Израда просторног план 
подручја посебне намене нове 
луке у Београду са слободном 
зоном 

Створени услови за изградњу 
мултимодалног терминала 

Промена намене 
земљишта (повећана 
површина земљишта 
планираног за развој 
саобраћајних и 
привредних 
делатности) 

март 2018. 31.770.000 РСД 
Буџет 

Републике 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре 

Израда плана детаљне 
регулације привредне зоне 
између саобраћајнице СМТ, 
Панчевачког пута и Дунава, 
градска општина Палилула 

Створени услови за развој 
привредних и комерцијалних 
делатности на овом подручју града 

Усвојен план 
децембар 

2017. 
44.966.482 РСД 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Мера АЗ.ПЗ.М2. Изградња саобраћајне инфраструктуре у функцији привредног развоја 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Контрола техничке 
документације за изградњу 
интермодалног терминала у 
Батајници 

Створени услови за изградњу 
терминала за промет робе 
контејнерима, подстрек развоја 
других делатности у оквиру 
логистичког центра 

Завршетак контроле 
техничке 
документације 

децембар 
2017. 

7.609.374 РСД 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Изградња контејнерског 
терминала у Макишу 

Створени услови за изградњу 
терминала за промет робе 
контејнерима, подстрек развоју 
других делатности у оквиру робног 
терминала 

Изграђен терминал 
децембар 

2017. 
1.328.400.000 РСД Кредит 

„Железница Србије“ 
а.д. 

(Инфраструктура) 

Проширење и модернизација 
аеродрома „Никола Тесла“ у 
Београду - доградња рулних 
стаза, платформи, 
фингерских ходника, 

Створени услови за боље 
функционисање мултимодалног 
терминала 

Изграђени 
планирани делови 
Аеродрома „Никола 
Тесла" 

децембар 
2018. 

6.566.000.000 РСД 

Аеродром 
„Никола Тесла“ 
Остали извори 
финансирања 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре 
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ватрогасне базе и 
котларнице, терминала, 
хангара и платформе за 
Генералну авијацију 
Припрема за изградњу нове 
луке Београд на Дунаву у 
гравитационом подручју 
Београда. Постојећа лука 
„Београд” се задржава на 
контрахованом (умањеном) 
подручју до изградње нове 
луке -1 фаза 

Стварање услова за повећање 
обима робних токова и боље 
искоришћење свих предности које 
по питању робног транспорта нуди 
река Дунав, односно европски 
коридор VII 

Изградња нове луке 
и слободне зоне  
(I фаза) 

децембар 
2020. 

41.553.941.000 РСД 

Средства за 
финансирање су 

предмет 
преговора 

између 
Републике 

Србије и 
Републике Кине 

Министарство 
грађевинарства, 

саобраћаја и 
инфраструктуре, 

Агенција за 
управљање лукама 

Град Београд 
Лучки концесор 

Израда техничке 
документације и изградња 
саобраћајница на подручју 
привредне зоне аутопут у 
Новом Београду, Земуну и 
Сурчину 

Изграђена улична мрежа у 
привредним зонама као генератор 
развоја 

 

Повећана дужина 
изграђене уличне 
мреже 

 

децембар 
2019 

353.700.000 РСД 
(у 2017. години) 

1.126.783.000 РСД 
(укупно 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда техничке 
документације и изградња 
алтернативног приступа 
депонији "Винча" 

Изграђен још један приступ 
Депонији што ће поред наведеног 
омогућити бољу повезаност 
Великоселског рита са примарном 
градском уличном мрежом 

Повећана дужина 
изграђене уличне 
мреже 

децембар 
2020. 

205.700.000 РСД 
(укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Мера АЗ.ПЗ.МЗ. Развој градске логистике 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Формирање организационе 
јединице која ће се бавити 
пословима градске логистике 

Укључивање градске логистике у 
систем одлучивања на нивоу Града. 
Организациона јединица за градску 
логистику прати промене захтева 
интересних група, измене у другим 
областима, иницира решавање 
проблема градске логистике и 
учествује у процесу доношења 
одлука. 

Формирана 
организациона 
јединица за градску 
логистику при 
Секретаријату за 
саобраћај 

децембар 
2021. 

0,00 РСД (у 2017) Буџет Града 
Секретаријат за 

саобраћај 
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Израда студија градске 
логистике града Београда 

Унапређење снабдевања у граду Израђене студије 
децембар 

2021. 
12.000.000 РСД 

(у 2017) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
саобраћај 

Приоритет АЗ.П4. Усаглашеност саобраћајног система са потребама грађана 

Мера АЗ.П4.М1. Истраживање одрживих решења за развој саобраћајног система 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда студија и пројеката 
из области безбедности 
саобраћаја 

Смањење броја саобраћајних 
незгода 

Број саобраћајних 
незгода 

континуи-
рано 

55.250.000 РСД 
(у 2017) 

2.500.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

саобраћај 

Израда стратегије 
безбедности саобраћаја 

Стварање услова за побољшану 
безбедност свих учесника 
саобраћаја 

Израђена стратегија 
децембар 

2017. 
11.000.000 РСД Буџет Града 

Секретаријат за 
саобраћај 

Израда студија, пројеката и 
изградња кружних токова 

Унапређење управљања и боља 
проточност саобраћаја 

Боља проточност 
саобраћајница 

континуи-
рано 

12.000.000 
РСД (у 2017) 
1.500.000.000 
РСД (укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

саобраћај 

Мера АЗ.П4.М2. Побољшање безбедности учесника у саобраћају 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Изградња пешачких пасарела 
Побољшање безбедности свих 
учесника у саобраћају 

Број изграђених 
пешачких пасарела 

континуи-
рано 

96.350.000 РСД Буџет Града 
Секретаријат за 

саобраћај 
Израда планско-техничке 
документације и изградња 
Улице браће Баџак (Моме 
Стевановића), општина 
Младеновац 

Повећање доступности и густине 
уличне мреже у оквиру 
административне територије града 

Повећана дужина 
изграђене уличне 
мреже на територији 
општине 
Младеновац 

децембар 
2017. 

194.791.735 РСД 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда планско-техничке 
документације и изградња 
Тамнавске улице, IV део, и Ул. 
забрешких партизана, 

Повећање доступности и густине 
уличне мреже у оквиру 
административне територије града 

Повећана дужина 
изграђене уличне 
мреже на територији 
општине Обреновац 

децембар 
2020. 

270.820.788 РСД 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
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општина Обреновац Београда 
Денивелисање раскрснице 
Улице пролетерске 
солидарности, Улице 
шпанских бораца и Аутопута 
(прилагођавање објекта 
кретању лица са посебним 
потребама) 

Лакше кретање лица са посебним 
потребама 

Повећана дужина 
реконструисане 
уличне мреже за 
кретање лица са 
посебним потребама 

децембар 
2018. 

2.400.000 РСД (у 
2017) 

34.151.824 РСД 
(укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Мера АЗ.П4.МЗ. Унапређење функција саобраћајног система 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Куповина 100 електро 
аутобуса и 15 пуњача 

Увођење еколошких возила са 
нултом емисијом издувних гасова 
утицаће на повећање квалитета 
ваздуха 

Број нових возила 
јавног градског 
превоза 

децембар 
2019. 

0,00 РСД (у 2017) 
5.793.750.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

ЈКП Градско 
саобраћајно 

предузеће „Београд“ 

Израда стратешких карата 
буке на државним путевима 
IА и IБ реда 
(в. активност у оквиру мере 
А6.П1.М6) 

Умањење негативних утицаја буке 
од саобраћаја на државним 
путевима IА и IБ реда 

Ниво буке на 
државним путевима 
IА и IБ реда 

континуи-
рано 

 
Буџет 

Републике 
ЈП Путеви Србије 

Ремонт и модернизација 40 
трамваја типа КТ-4 

Повећање квалитета јавног превоза, 
побољшање услова превоза 
(уградња клима уређаја, бројача 
путника и бежичног интернета) 

Број ремонтованих и 
модернизованих 
трамваја у оквиру 
возног парка ГСП 

децембар 
2020. 

0,00 РСД (у 2017) 
2.706.000.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

ЈКП Градско 
саобраћајно 

предузеће „Београд“ 

Набавка 10 нових соло 
аутобуса и 30 нових зглобних 
аутобуса 

Повећање квалитета јавног превоза, 
побољшање услова превоза 

Број нових возила 
јавног градског 
превоза 

децембар 
2020. 

0,00 РСД (у 2017) 
541.024.110 РСД 

(укупно) 

Буџет Града - 
финансијски 

лизинг 

ЈКП Градско 
саобраћајно 

предузеће „Београд“ 

Развој система за управљање 
саобраћајем 

Унапређење управљања 
саобраћајем 

Ефикасније и 
модернизовано 
управљање 
саобраћајем 

континуи-
рано 

171.700.000 РСД (у 
2017) 

3.720.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

саобраћај 

Студија израде критеријума 
за категоризацију уличне 
мреже, израда референтног 
система са анализом 

Израда категоризације уличне 
мреже на територији 10 градских 
општина, дефинисање начина 
означавања и евиденције јавних 

Израђена студија 
децембар 

2017. 
30.000.000 РСД Буџет Града 

Секретаријат за 
саобраћај 
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постојећег стања коловоза и 
предлогом мера за 
побољшање стања уличне 
мреже у 10 градских општина 
за период од 2018. до 2027. 

путева и израда референтног 
система мреже општинских путева, 
улица и некатегорисаних путева на 
територији града Београда 

Израда пројеката, 
обележавање и изградња 
саобраћајне сигнализације и 
уличне мреже (изградња 
тротоара, паркинга, 
корекције раскрсница) 

Боље управљање саобраћајем и 
паркирањем 

Боља проточност 
саобраћајница 

континуи-
рано 

177.000.000 
РСД (у 2017) 
1.500.000000 
РСД (укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

саобраћај 

Проширење тролејбуске 
мреже ка Јајинцима 

Повећање квалитета јавног превоза, 
побољшање услова превоза и 
повећање доступности система 
јавног превоза путника 

Повећана густина 
мреже линија јавног 
превоза 

децембар 
2019. 

0,00 РСД (у 2017) 
400.000.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
инвестиције 

Израда пројекта и 
обележавање 
бициклистичких стаза, трака 
и коридора 

Обележавање нових 
бициклистичких стаза, трака и 
коридора 

Обележене нове 
бициклистичке 
стазе, траке и 
коридори 

Најмање 15 
километара 

у 2017. 
години и 

даље 
континуи-

рано 

55.250.000 РСД (у 
2017) 

2.500.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
саобраћај 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Израда студија из области 
бициклистичког саобраћаја 

Развој бициклистичког саобраћаја 
Повећање учешћа 
бициклистичког 
саобраћаја 

континуи-
рано 

0,00 РСД (у 2017) 
20.000.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
саобраћај 

Израда студија и пројеката у 
циљу побољшања 
проточности саобраћаја 

Унапређење проточности и боље 
одвијање саобраћаја 

Израђене студије и 
пројекти 

континуи-
рано 

30.000.000 
РСД (у 2017) 
200.000.000 

РСД (укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

саобраћај 

Благовремено одржавање 
саобраћајне инфраструктуре 

Одржавање нивоа квалитета 
саобраћајне инфраструктуре 

Ефикасније 
управљање 
саобраћајем 

континуи-
рано 

3.843.360.000 РСД (у 
2017) 

27.500.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

саобраћај 
Дирекција за путеве 

Кампање у саобраћају 

Повећање информисаности 
учесника у саобраћају и 
промовисање активности са циљем 
побољшања одвијања саобраћаја 

Ефикасније 
управљање 
саобраћајем 

континуи-
рано 

33.000.000 
РСД (у 2017) 
100.000.000 

РСД (укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

саобраћај 

Изградња стајалишта јавног Повећање квалитета јавног  континуи- 65.000.000 РСД (у Буџет Града Дирекција за јавни 
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превоза превоза, побољшање услова 
превоза и повећање доступности 
система јавног превоза путника 

рано 325.000.000 РСД 
(укупно) 

превоз 

Набавка стајалишних стубова 
и надстрешница 

Повећање квалитета јавног 
превоза, побољшање услова 
превоза и повећање доступности 
система јавног превоза путника 

Број изграђених и 
адаптираних 
стајалишта јавног 
превоза 

континуи-
рано 

30.000.000 РСД (у 
 

2017) 
150.000.000 РСД 

(укупно) 

Буџет Града 
Дирекција за јавни 

превоз 
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Стратешки циљ А4. КВАЛИТЕТНИЈЕ И ЕКОНОМИЧНИЈЕ УСЛУГЕ ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ 
 

Високо квалитетне, економски ефикасне, инфраструктурно одрживе и приуштиве услуге, доступне свим грађанима 

Кључни индикатори: 

90% корисника покривених водоводом до 2021. године  
80–90% корисника покривених канализацијом до 2021. године  
Проценат губитака у водоводној мрежи смањен за 5% до 2021. године  
10% пречишћених отпадних вода у односу на укупно сакупљене до 2021. године 
100% корисника покривених услугом организованог сакупљања отпада до 2021. године  
Проценат рециклаже од 20% до 2021. године 
Повећан коефицијент ефикасности свих ЈКП појединачно преко 1 до 2018. године 

Приоритет А4.П1. Унапређена квалитета и обухвата комуналне инфраструктуре 

Мера А4.П1.М1. Развој и одржавање инфраструктуре за водоснабдевање и санитацију 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Изградња канализационе 
мреже у рубним деловима 
града 

Изграђена канализациона мрежа у: 
Мала Утрина (Јајинци, Вождовац) 
канализација са сабирним 
колектором дуж Јелезовачког 
потока L=7,5 km 
Ресник, Улица Љубише Јеленковића 
са околином L= 1,9 km 
Насеље Сунчани брег, Раковица 
L=6.5 km Насеље Плави хоризонти, 
Земун, L=10 km Насеље Алтина са 
КЦС на Добановачком путу Земун, 
L= 1,3 km Насеље Сурчин, L=46 km 

Дужина изграђене 
мреже L=73,2 km 

децембар 
2017. 

9.800.000 EUR 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

ЈКП „Београдски 
водовод и 

канализација“ 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
Градске општине 

Изградња канализационе Изграђена канализациона мрежа у: Дужина изграђене децембар 13.170.500 EUR (у Буџет Града ЈКП „Београдски 
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мреже у градским насељима Крњача, гравитациони систем L=35 
km и под притиском L=51 km 
Борча (Мали Збег), L=10 km 
Батајница -I фаза, L=4,9 km 
Батајница - II фаза, L=20 km 
Шангај, L=23 km 
Остружница I фаза, L=12 km 
Умка -1 фаза, L=5 km 

мреже L=150,9 km 2021. 2017) 
47.500.000 EUR 

(укупно) 

водовод и 
канализација“ 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу градске 
општине 

Изградња канализационих 
објеката I приоритета 
Централног канализационог 
система 

Изграђени канализациони објекти: 
ППОВ „Велико село“ - прелазно 
решење Интерцептор - преостале 
деонице 
Фекални тунелски колектор „Хитна 
помоћ – Венизелосова“ са везом на 
КЦС „Мостар“ 
КЦС „Мостар“ 
КЦС „Ушће“ - реконструкција 
Ретензија Р1 на Кумодрашком 
потоку 
КЦС „Газела“ реконструкција-
започета реализација 

Капацитет 
постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода (број 
еквивалент 
становника) 

децембар 
2019. 

4.965.000 
EUR (у 2017) 

67.900.000 
EUR (укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

ЈКП „Београдски 
водовод и 

канализација“ 

ЈКП „Београдски 
водовод и 

канализација“ 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 

Изградња канализационих 
објеката I приоритета 
банатског, батајничког 
канализационог система и 
независних система на широј 
територији Београда 

Изграђени канализациони објекти: 
Активирање колектора на 
Панчевачком путу КЦС „Крњача 2“ 
Колектор од насеља Котеж до 
Зрењанинског пута Секундарна 
мрежа у насељу Крњача-прва фаза 
реализације КЦС „Земун Поље 2“ 
Кишни колектор од насеља Алтина 
2 до колектора „Земун 
Секундарна мрежа у насељу 
Батајница-прва фаза Поље – Дунав“ 
ППОВ „Пиносава“ 
ППОВ „Бели поток“ 
ППОВ „Лазаревац“ (I фаза) 
ППОВ „Међулужје“, Младеновац 

Капацитет 
постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода (број 
еквивалент 
становника) 

децембар 
2019. 

8.079.000 
EUR (у 2017) 

31.400.000 
EUR (укупно) 

Буџет Града ЈПП 
Други извори 

ЈКП „Београдски 
водовод и 

канализација“ 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 

Изградња канализационих 
објеката II приоритета 

Изграђени канализациони објекти: 
ППОВ „Велико село“ - I фаза рок 

Капацитет 
постројења за 

децембар 
2021. 

9.322.000 
EUR (у 2017) 

Буџет Града ЈПП 
Други извори 

ЈКП „Београдски 
водовод и 
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централног, банатског, 
батајничког и остружничког 
канализационог система 

2022. 
КЦС „Чукарица нова“ са потисним 
цевоводом Кумодрашки кишни 
колектор - II фаза, од Витановачке 
до Ретензије 
КЦС „Галовица нова“ - са доводним 
колектором и потисом до реке Саве 
Колектор у Зрењанинском путу до 
прикључка за насеље Борча 
Колектор од Зрењанинског пута до 
КЦС „Борча“ 
Секундарна мрежа у насељу Крњача 
- друга фаза реализације 
Секундарна мрежа у насељу Борча 
КЦС Батајница са потисним 
цевоводом до КЦС 
„Земун поље 2“ 
Секундарна мрежа у насељу 
Батајница - друга фаза 
реализације 
ППОВ Остружница 
ФК од ППОВ „Остружница“ до 
насеља Остружница са КЦС 
„Остружница“ 
Секундарна мрежа у насељу 
Остружница - прва фаза 
реализације 

пречишћавање 
отпадних вода (број 
еквивалент 
становника) 

167.800.000 
EUR (укупно) 

канализација“ 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 

Изградња канализационих 
објеката III приоритета 
централног, банатског, 
батајничког и остружничког 
канализационог система 

Изграђени канализациони објекти: 
ППОВ „Велико село“ - коначни 
капацитет 
КЦС „Ушће – Нова“ са сифонским 
пропустом и деоницом 
интерцептора 
Нови мокролушки кишни колектор 
ППОВ „Крњача“ - I фаза 
Колектор 01000 кроз насеље 
Шангај до КЦС „Шангај“, КЦС 
„Шангај“ и колектор 01200 до КЦС 

Капацитет 
постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода (број 
еквивалент 
становника) 

децембар 
2025. 

7.855.000 
EUR (у 2017) 
162.600.000 

EUR (укупно) 

Буџет Града 
Кредити 

ЈПП 
Други извори 

ЈКП „Београдски 
водовод и 

канализација“ 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
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„Батајница“ 
ППОВ „Батајница“ 
Секундарна мрежа у насељу Шангај 
ФК од ППОВ „Остружница“ до 
насеља Умка са КЦС „Умка“ 
Секундарна мрежа у насељу Умка 

Санација и адаптација 
постојеће канализационе 
мреже 

Адаптација и санација мреже по 
годишњем плану 

Повећана дужина 
саниране мреже 

континуи-
рано 

50.000.000 
РСД (у 2017) 
100.000.000 

РСД (укупно) 

Буџет Града 
Средства ЈКП 
„Београдски 

водовод и 
канализација“ 

Секретаријат за 
комуналне и 

стамбене послове 
ЈКП „Београдски 

водовод и 
канализација“ 

Изградња водоводне мреже 
и објеката у градским 
насељима 

Изграђена водоводна мрежа и 
објекти: 
Барајево (Бељина и Лисовић), L=44 
km Насеље Кључ у Сурчину, L= 1,9 
km Рипањ (Крагујевачки пут), L=8 
km Степојевац (Лазаревац), L=30 km 
Грмовац -1 фаза, L=7 km  
Ритопек I и II фаза, L= 15,1 km 
Потисни водовод у Сопоту од 
водоизворишта до насеља, L=5 km 
Прекидна комора 
Резервоар „Ритопек 1“ и „Дубрава“ 

Дужина изграђене 
мреже L=101 km 

децембар 
2018. 

71.870.000 EUR 
(укупно) 

Буџет Града 

ЈКП „Београдски 
водовод и 

канализација“ 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
Градске општине 

Реконструкција и одржавање 
постојеће водоводне мреже 

Реконструисано 250 km постојеће 
мреже 

Проценат губитака у 
мрежи 

децембар 
2020. 

37.500.000 EUR 
(укупно) 

Буџет Града 
Средства БВК 

ЈКП „Београдски 
водовод и 

канализација“ 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
Градске општине 

Санација и адаптација 
постојеће водоводне мреже 

Адаптација и санација мреже по 
годишњем плану 

Повећана дужина 
саниране мреже 

Континуи-
рано 

50.000.000 
РСД (у 2017) 
100.000.000 

РСД (укупно) 

Буџет Града 
Средства ЈКП 
„Београдски 

водовод и 
канализација“ 

Секретаријат за 
комуналне и 

стамбене послове 
ЈКП „Београдски 

водовод и 
канализација“ 
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Изградња објеката система 
водоснабдевања I 
приоритета – изворишта и 
постројења за припрему воде 

Изграђени и реконструисани 
следећи објекти: 
Извориште и постројење за прераду 
сирове воде 
Санација бунара утискивањем 
нових дренова (ревитализација); 
Санација и адаптација ППВ „Макиш 
1“ и пуштање у функцију ППВ 
„Макиш 2"; Чишћење таложнице; 
Два потисна цевовода сирове воде 
пречника 01500 mm за ППВ „Макиш 
2“ од водозахвата (ЦС „Сава“); Стара 
црпна станица чисте воде 
(реконструисана); Саниран и 
дограђен систем за дехидратацију 
муља на ППВ „Макиш“; Изграђено 
постројење за регенерацију 
гранулисаног активног угља на 
ППВ „Макиш 2“; Реконструисани 
постојећи ППВ „Макиш 1“ и ППВ 
„Језеро“; Пуштен у рад 
хидротехнички чвор Јулино брдо; 
ППВ „Баново брдо“ - цевовод сирове 
воде; Адаптиран централни 
магацин хлора на ППВ „Беле воде“ 

Количина 
произведене воде за 
пиће у m3 у секунди 

децембар 
2020. 

13.176.000 EUR (у 
2017) 

44.340.000 EUR 
(укупно) 

Буџет Града 
EBRD кредит 
Средства БВК 

ЈКП „Београдски 
водовод и 

канализација“ 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
Градске општине 

 

Изградња објеката система 
водоснабдевања I 
приоритета – примарни 
објекти водоснабдевања 

Изграђени примарни објекти 
водоснабдевања; Реконструисан ЦС 
„Топчидер 1 и 2“; Изграђена нова 
двојна ЦС „Врачар“; Изграђен 
цевовод I висинске зоне 0700 од 
Дорћола до Зеленог венца; 
Активиран регионални водовод 
„Макиш – Младеновац“ деоница од 
Ресника до Зучке Капије; Изграђен 
примарни цевовод 0800 и 0600 mm 
од регионалног водовода до 
резервоара „Калуђерица 1“; 
Изграђен систем водоснабдевања 

Број изграђених 
објеката и система 
Повећана дужина 
изграђене мреже 
Регионални водовод 
„Макиш – 
Младеновац“ 
функционалан 

децембар 
2021. 

4.900.000 
EUR (у 2017) 

15.280.000 
EUR (укупно) 

Буџет Града 
Кредит Средства 

БВК 

ЈКП „Београдски 
водовод и 

канализација“ 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Градске општине 
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Пиносава - Бели поток; Изграђен 
цевовод Сурчин - Добановци 

Објекти система 
водоснабдевања I 
приоритета - секундарна 
мрежа 

Изграђена секундарна мрежа у 
Барајеву, Ритопеку и Сопоту; 
Реконструкција постојеће 
секундарне мреже 

Дужина изграђене 
мреже 
Дужина 
реконструисане 
мреже 

децембар 
2021. 

9.325.000 
EUR (у 2017) 

43.960.000 
EUR (укупно) 

Буџет Града 
Средства БВК 

ЈКП „Београдски 
водовод и 

канализација“ 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Градске општине 

Изградња објеката система 
водоснабдевања II 
приоритета - примарни 
објекти водоснабдевања 

Изграђени примарни објекти 
водоснабдевања: 
Цевовода од Облаковске до ЦС 
„Врачар“; Пуштање у рад 
резервоара Топчидерска звезда; 
Реконструкција усисног и потисног 
цевовода код ЦС „Лешће“; 
Побољшање снабдевања водом 
насеља Падина; Наставак изградње 
регионалног водовода „Макиш –
Младеновац“ деоница од Зучке 
капије до Младеновца са везом за 
гравитирајућа насеља; Цевовод 
01100 деоница од тунела „Врчин“ 
до тунела „Мали Поповић“; Цевовод 
0800 деоница од тунела „Мали 
Поповић“ до резервоара 
„Младеновац“; Бустер станица 
„Врчин“; Тунел „Мали Поповић“; 
Контрола и управљање; Резервоар 
„Младеновац“ V=10000 m ; 
Изградња хидротехничких објеката 
на подручју обухваћеним 
генералним решењем насеља 
Рипањ; Изградња цевовода од ЦС 
„Рипањ“ до резервоара Дражановац 
са резервоаром и ЦС „Рамаћа“; 
Завршетак изградње цевовода 0400 

Број изграђених 
објеката и система 
Повећана дужина 
изграђене мреже 

децембар 
2025. 

3.350.000 
EUR (у 2017) 
41.420.000 

EUR (укупно) 

Буџет Града 
Средства БВК 

ЈКП „Београдски 
водовод и 

канализација“ 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Градске општине 
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mm од Ресника до ЦС „Рипањ“; 
Изградња потисног цевовода 0300 
mm од ЦС; „Рипањ“ до резервоара 
„Шупља стена“; Доградња 
резервоарског простора уз 
резервоар „Шупља стена“; 
Алтернативни правац снабдевања 
водом резервоара Липовица из 
резервоара „Петлово брдо“; 
Изградња два цевовода 0500 mm 
дуж новог моста преко Дунава и 
његово повезивање са цевоводом у 
Зрењанинском путу; Продужетак 
цевовода 0500 mm дуж 
Зрењанинског пута и повезивање у 
прстен са цевоводом из правца 
новог моста преко Дунава 

Санација изворишта Вић 
Баре 

Санирани рени бунари, пројсаг 
бунари, цевасти бунари и изграђен 
пут на изворишту Вић Баре 

Количина 
произведене воде за 
пиће у m3 у секунди 

децембар 
2021. 

187.000 
EUR (у 2017) 

2.124.000 
EUR (укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда ЈП 

Средства буџета 
ГО Обреновац 

Општина Обреновац 
ЈКП „Водовод и 
канализација“ 

Обреновац 

Санација и реконструкција 
водоводне мреже и 
хидротехничких објеката на 
територији ГО Обреновац 

Саниран цевовод у насељу Рвати; 
Саниран цевовод у Ул. Браће 
Лазића, Ул. Милоша Обилића, Раје 
Поповића, Ул. Хајдук Вељкова, 
Здравковићева, Ул. Баричка 
колонија, Ул.краља Александра и 
Ђачког батаљона; 
Саниран цевовод у насељу Музичка 
колонија; Санација јужног крака 
дуж Ваљевског пута; 
Реконструисане водоводна и 
канализациона мрежа у Ул. 
Немањиној и Ул. Милоша 
Обреновића; Реконструисан 

Проценат губитака у 
мрежи 

децембар 
2021. 

305.000 
EUR (у 2017) 

11.830.000 
EUR (укупно) 

Средства буџета 
ГО Обреновац 

Општина Обреновац 
ЈКП „Водовод и 
канализација“ 

Обреновац 
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цевовод у Ул. Баричка река, и у 
Мислођину по Генералном решењу 
водоснабдевања; Реконструисан 
улични цевовод у насељу Беглук, 
Дудови, Ливадице, Барич и Мала 
Моштаница. 

Санација и реконструкција 
постројења за припрему воде 

ППВ Забрежје - Припремљена 
документација за санацију 
филтерских поља, реконструкцију 
опреме на постројењу, испитивање 
квалитета воде и санација 
грађевинских објеката; 
ППВ Барич - Установљен јавни 
интерес на парцелама на којима се 
налазе објекти ППВ Барич, 
измештен водозахват и 
реконструисано постројење за 
производњу питке воде (каптажни 
бунар и постројење) 

Количина 
произведене воде за 
пиће у m3 у секунди 

децембар 
2021. 

175.000 
EUR (у 2017) 

2.151.000 
EUR (укупно) 

Буџет ГО 
Обреновац 

Општина Обреновац 
ЈКП „Водовод и 
канализација“ 

Обреновац 

Санација и реконструкција 
канализационе мреже и 
фекалних црпних станица у 
ГО Обреновац 

Реконструисана фекална 
канализација у Ул. краља Петра, Ул. 
Љубе Ненадовића, Ул. Милоша 
Обреновића и Ул. Арчибалда Рајса 

Реконструкција на 
мрежи извршена 

децембар 
2021. 

188.000 
EUR (у 2017) 

3.100.000 
EUR (укупно) 

Буџет ГО 
Обреновац 

Општина Обреновац 
ЈКП „Водовод и 
канализација“ 

Обреновац 
Реконструкција и санација 
атмосферске канализације и 
црпних станица у ГО 
Обреновац 

Реконструисана и санирана 
атмосферска канализација и црпне 
станице (КЦС Сава и атмосферска 
канализација у Ул. А. А. Симовића) 

Реконструкција на 
мрежи извршена 

децембар 
2021. 

840.000 EUR (укупно) 
Буџет ГО 

Обреновац 

Општина Обреновац 
ЈКП „Водовод и 
канализација“ 

Обреновац 

Постројење за прераду 
отпадних вода у ГО 
Обреновац 

Утврђен јавни интерес 

Проценат 
пречишћених 
отпадних вода у 
односу на укупно 
сакупљене 

децембар 
2021. 

13.200.000 EUR 
(укупно) 

Буџет ГО 
Обреновац 

Кредити 
Други извори 

Општина Обреновац 
ЈКП „Водовод и 
канализација“ 

Обреновац 

Изградња водоводне мреже 
и хидротехничких објеката 
на територији ГО Обреновац 

Изграђена водоводна мрежа и 
хидротехнички објекти у Баљевцу 
(завршени радова на изградњи 
цевовода и изградња водоторња), у 
оквиру снабдевања водом II 
висинске зоне Обреновац 

Дужина изграђене 
мреже 

децембар 
2021. 

70.000 
EUR(y 2017) 

4.060.000 
EUR (укупно) 

Буџет ГО 
Обреновац 

Општина Обреновац 
ЈКП „Водовод и 
канализација“ 

Обреновац 
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(Стублине, Грабовац, Дрен, 
Пироман, Трстеница); Изграђена 
друга фаза јужног крака; 
Изграђена секундарна водоводна 
мрежа у Великом Пољу и Звечкој, и 
у новоформираним улицама 

Изградња канализационе 
мреже и фекалних црпних 
станица у ГО Обреновац 

Изграђена фекална канализација у 
насељу Шљивице и ФЦС у ул. Браће 
Југовића; Изграђена фекална 
канализација и ФЦС у насељу 
Уровци и Кртинска, и у насељу 
Барич и Мислођин; Изграђена 
фекална канализација у насељу 
Звечка; Изграђена фекална 
канализација и ФЦС у насељу 
Забрежје, и насељу Бело Поље; 
Одвођене и пречишћаване отпадне 
воде у Скели 

Дужина изграђене 
мреже 

децембар 
2021. 

450.000 
EUR (у 2017) 

14.660.000 
EUR (укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда ЈП 

Буџет ГО 
Обреновац 

Општина Обреновац 
ЈКП „Водовод и 
канализација“ 

Обреновац 

Изградња канализационе 
мреже и објеката у ГО 
Лазаревац 

Изграђени: 
Постројење за пречишћавање 
отпадних вода ГО - прва фаза; 
Фекални колектор 0250 mm, L=925 
m; Фекални колектор 0250 mm 
L=750 m у индустријској зони; 
Фекална пумпна станица за 
препумпавање левог колектора; 
Фекални колектор 0250 mm, L=3500 
m и 0300 mm, L=2200 m у 
Рудовцима и Малим Црљенима и 
секундарне мреже фекалне 
канализације; Фекални колектор у 
Великим Црљенима 0400 mm, 
L=2500 m и мреже фекалне 
канализације. 
Реконструисани: 
Леви и десни колектор; Стара 
примарна и секундарна мрежа 
фекалне канализације. 

Изграђено 
постројење 
Дужина мреже 
фекалне 
канализације 

децембар 
2017. 

451.700.000 
РСД (у 2017) 
887.700.000 

РСД (укупно) 

Буџет ГО 
Лазаревац 
Кредити 

Други извори 

Општина Лазаревац 
ЈПКП „Лазаревац“ 
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Изградња водоводне мреже 
и објеката у ГО Лазаревац 

Омогућено водоснабдевање 
североисточног и јужног дела ГО. 
Изграђени: 
Објекат III и IV зоне 
водоснабдевања; 
Објекат и мрежа водоснабдевања у 
МЗ Брајковац; 
Акумулација на реци Оњег. 
Реконструисани: 
Затварачница резервоара „Врапче 
брдо“; Постојећи бунар на 
изворишту у Брајковцу; 
Стара примарна и секундарна 
водоводна мрежа 

Проценат 
становништва 
покривен услугом 
водоснабдевања 
Дужина мреже 
Количина 
произведене воде % 
губитака на мрежи 

децембар 
2017. 

902.000.000 РСД (у 
2017) 

1.577.150.000 РСД 
(укупно) 

Буџет ГО 
Лазаревац 
Кредити 

Други извори 

Општина Лазаревац 
ЈПКП „Лазаревац“ 

Мера А4.П1.М2. Успостављање система сакупљања и третирања комуналног отпада 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Стварање услова за 
примарну селекцију 
комуналног отпада 

Постављени контејнери и канте за 
селективно сакупљање 
рециклабилног отпада 
Ревидирана траса и динамика 
сакупљања отпада; Изграђено и 
опремљено 14 центара за одвојено 
сакупљање рециклабилног отпада – 
рециклажних дворишта 
Изграђене и опремљене линије за 
разврставање рециклабилног 
отпада на локацији будућег Центра 
за управљање отпадом у Винчи и на 
локацијама будућих трансфер 
станица и рециклажних центара. 

Број постављених 
канти и контејнера 
Започето  
прикупљање отпада 
по новој траси и 
динамици 
Број изграђених 
центара за одвојено 
сакупљање 
рециклабилног 
отпада 
Број линија за 
разврставање 
рециклабилног 
отпада пуштен у рад 

децембар 
2019. 

1.500.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
ЈКП 
ЈПП 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине ЈКП 
„Градска чистоћа“ 

Проширење обухвата 
организованог сакупљања 
отпада 

Прикупљају се прецизни подаци о 
количинама отпада који настаје на 
територији града 
Припремљен план територијалног 

Усвојен план 
проширења обухвата 

децембар 
2017. 

 Буџет Града 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине ЈКП 
„Градска чистоћа“ 
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проширења активности ЈКП и 
одређене локације за постављање 
контејнера за сакупљање отпада у 
свим насељима 

Израда инвестиционо 
техничке документације за 
Центар за управљање 
отпадом на локацији Винча 

Нови план детаљне регулације; 
Студија оправданости и идејни 
пројекат; Главни пројекат Центра 
за управљање отпадом (депонија, 
линија за разврставање, хала за 
демонтажу кабастог отпада); 
Главни пројекат трансфер станица; 
Главни пројекат постројења за 
механичко- биолошки третман 
отпада са постројењем за 
сагоревање горива из отпада и 
комбиновану производњу топлотне 
и електричне енергије Студије о 
процени утицаја на животну 
средину 

Израђен план 
детаљне регулације 
Израђена студија 
оправданости и 
идејни пројекат 
Израђен главни 
пројекат трансфер 
станица 
Израђен Главни 
пројекат постројења 
за механичко- 
биолошки третман 
отпада са 
постројењем за 
сагоревање горива 
из отпада и 
комбиновану 
производњу 
топлотне и 
електричне енергије 
Израђена студија о 
процени утицаја на 
животну средину 

децембар 
2017. 

 Буџет Града ЈПП 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
Секретаријат за 

енергетику 

Изградња Центра за 
управљање отпадом и 
опремање нове санитарне 
депоније на локацији у 
Винчи 

Унапређено стање животне средине 
и приближавање ЕУ стандардима 

Повећан капацитет 
Центра за 
управљање отпадом 

децембар 
2021. 

3.000.000 EUR 
(укупно) 

ЈПП 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
ЈКП „Градска 

чистоћа“ 

Изградња трансфер станица 
са изградњом линија за 
разврставање рециклабила 
на локацијама трансфер 
станица 

Трансфер станице у: 
ГО Лазаревцу и Обреновцу (до 
децембра 2017), ГО Земун, Сурчин, 
Нови Београд , Чукарица, Раковица, 
Вождовац, Младеновац, Сопот (до 
децембра 2019) 

Повећан број и 
капацитет трансфер 
станица 

децембар 
2019. 

3.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града ЈПП 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
ЈКП „Градска 

чистоћа“ 
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Затварање несанитарних 
одлагалишта у рубним 
општинама 

Саниране и затворене постојеће 
депоније у Лазаревцу, Обреновцу, 
Младеновцу, Сопоту и Гроцкој 

Број затворених 
одлагалишта 
Број санираних 
несанитарних 
одлагалишта 

децембар 
2016. 

6.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
Градске општине 

Набавка возила и опреме за 
управљање комуналним 
отпадом 

Повећање квалитета управљања 
комуналним отпадом (смањење 
буке, смањење аеро загађења, 
расипања комуналног отпада, 
подмлађивање возног парка, 
прилагођавање стандардима 
Европске уније и приближавање 
стратегији унапређења управљања 
комуналног отпада); 
Смањене количине комуналног 
отпада повећањем обима 
рециклаже, продужавање века 
депоније Винча, и уклапање у 
стратегију о количини одлагања 
органског отпада до 30%. 

Повећан број нових 
возила укључених у 
систем 
Повећан број 
новоинсталираних 
судова за одлагање 
отпада 

 
5.768.789.200 РСД 

(укупно) 

Буџет Града 
ЈКП „Градска 

чистоћа“ 

ЈКП „Градска 
чистоћа“ 

Набавка возила и опреме за 
прање и чишћење јавних 
површина 

Повећан квалитет прања и 
чишћења јавних површина 
(смањење буке, смањење аеро 
загађења, расипања комуналног 
отпада, подмлађивање возног 
парка); 
Повећан обим и интензитет 
чишћења и прања на годишњем 
нивоу; 
Обновљен возни парк за прање 
улица и снабдевање водом за пиће у 
ванредним ситуацијама; 
Коришћење специјалних електро 
возила за прање подлоге у пешачкој 
зони 

Годишњи проценат 
повећања обима 
чишћења и прања 
јавних површина 
Повећан број нових 
возила укључених у 
систем чишћења и 
прања јавних 
површина 

континуи-
рано 

20.000.000 РСД (у 
2017) 

1.442.830.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
ЈКП „Градска 

чистоћа“ 

Секретаријат за 
комуналне и 

стамбене послове 
Секретаријат за 

заштиту животне 
средине 

ЈКП „Градска 
чистоћа“ 

Набавка возила и опреме за 
депонију 

Проширена депонија на 130 ha, 
чиме се достиже циљ постављен у 
Плану детаљне регулације депоније 

Проширење депоније 
Винча за 60 ha 
Повећан број нових 

децембар 
2017. 

94.000.000 РСД 
Буџет Града 
ЈКП „Градска 

чистоћа“ 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
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у Винчи. Замена дотрајале опреме 
на депонији Винча. 

возила и опреме на 
депонији 

ЈКП „Градска 
чистоћа“ 

Мера А4.П1.МЗ. Развој и очување вредности остале комуналне инфраструктуре 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Изградња градских гробаља 
Изграђено гробље Лешће 2 (I-III 
фаза); изграђено гробље Нова 
Бежанија 2 (I-II фаза). 

Повећан број гробних 
места на 1.000 
становника 

децембaр 
2021. 

 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 

ЈКП „Погребне 
услуге“ 

Реконструкција, проширење 
капацитета и уређење 
градских гробаља 

Изграђене и реконструисане 
саобраћајнице на београдским 
гробљима 

Број гробних места 
на 1000 становника 

децембар 
2021. 

0,00 РСД (у 2017) 
2.094.302.383,7 РСД 

(укупно) 

Буџет Града 
ЈКП „Погребне 

услуге“ 

Секретаријат за 
комуналне и 

стамбене послове 
ЈКП „Погребне 

услуге“ 

Уређење Новог гробља у 
Обреновцу 

Израђена техничка документација 
уређења IV фазе 
Завршени радови на уређењу II, III 
и IV фазе 

Број гробних места 
на 1000 становника 

децембар 
2018. 

36.000.000 РСД 
(укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу 
Београда 
Буџет ГО 

Обреновац 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
Општина Обреновац 

Реконструкција, изградња и 
проширење пијачних 
капацитета у Београду 

Реконструисана пијаце Каленић; 
Изграђена пијаце Палилула; 
Проширена пијаце Видиковац; 
Изведени радови наткривања и 
реконструкције Масариковог трга, 
Житног кантара и дела за паркинг 
на Земунској пијаце; 
Изведени радови наткривања и 
изградње паркинга на пијаци 
Крњача; 
Изведени радови проширења и 
наткривања пијаце Борча, 
Изведени радови наткривања дела 
пијаце Смедеревски ђерам; 

Површина пијачног 
простора на 1000 
становника 

континуи-
рано 

0,00 РСД (у 2017) 
14.065.640.000 РСД 

(укупно) 

Буџет Града 
ЈКП „Градске 

пијаце“ 

Секретаријат за 
комуналне и 

стамбене послове 
ЈКП „Градске пијаце“ 



56 

 

Изграђена пијаца ОТЦ на новој 
локацији; Изграђена пијаца 
Скадарлија; 
Изграђена пијаца Сењак. 

Инвестиционо улагање у ЈКП 
„Ветерина Београд“ 

Унапређена ефикасност и контроле 
броја напуштених животиња на 
територији града 

Смањен број 
напуштених 
животиња на 
територији града 

децембар 
2018. 

8.500.000 РСД (у 
2017) 100.000.000 

РСД (укупно) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
комуналне и 

стамбене 
послове 

ЈКП „Ветерина 
Београд“ 

Изградња прихватилишта за 
напуштене псе 

Повећан капацитет центра за 
напуштене животиње 

% увећања 
капацитета 
прихватних центара 
за напуштене псе 

децембар 
2018. 

200.000.000 
РСД (у 2017) 
200.000.000 

РСД (укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
комуналне и 

стамбене 
послове 

ЈКП „Ветерина 
Београд“ 

Изградња гробља за кућне 
љубимце и центар за 
спаљивање анималног и 
медицинског отпада 

Решен проблем збрињавања 
остатака кућних љубимаца 

Број гробних места 
децембар 

2019. 
130.000.000 РСД 

(укупно) 

Дирекција за 
грађевинско 

земљиште 
и изградњу 

Београда Буџет 
Града 

Дирекција за 
грађевинско 

земљиште 
и изградњу 

Београда ЈКП 
„Ветерина Београд“ 

Приоритет А4.П2. Стварање оквира за висококвалитетне комуналне услуге 

Мера А4.П2.М1. Унапређење ефикасности ЈКП 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Анализа тарифне политике за 
поједине комуналне 
делатности у складу са 
Методологијом утврђивања 
цена комуналних услуга 

Достизање нивоа цена комуналних 
услуга која обезбеђује покривање 
пословних расхода исказаних у 
пословним књигама и 
финансијским извештајима, 
расхода за изградњу и 
реконструкцију објеката комуналне 
инфраструктуре и набавку опреме, 

% потребне 
корекције 
јединичних цене 
комуналних услуга 

2018. / / 

Секретаријат за 
привреду 

 Управа за цене 
Секретаријат за 

комуналне и 
стамбене послове 

Секретаријат за 
заштиту животне 
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добити вршиоца комуналне 
делатности 
 
 

средине 
Секретаријат за 

саобраћај 
Секретаријат за 

енергетику 

Пројекат повећања 
ефикасности и смањења 
губитака у систему 
водоснабдевања и 
канализације - ЈКП „Водовод и 
канализација“ Обреновац 

Успостављање сталних мерних 
места на систему са даљинским 
преносом података (опрема), 
набавка и повезивање постојећих 
програмских пакета са 
успостављањем базе података ГИС, 
математичког модела и SCADA 
система, оспособљавање за 
самостално спровођење контроле 
губитака воде 

% губитака у мрежи 2021. 

95.000 
EUR (у 2017) 

500.000 
EUR (укупно) 

Буџет ГО 
Обреновац 

ЈКП „Водовод и 
канализација“ 

Обреновац 

Мера А4.П2.М2. Редефинисање стандарда у пружању комуналних услуга 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда стратешког 
документа у области 
комуналних делатности 

Припрема и усвајање и реализација 
стратешког документа у области 
комуналних делатности за период 
од 10 година 

Усвојен документ 2019. 
100.000 EUR 

(укупно) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
комуналне и 

стамбене послове 

Мера А4.П2.МЗ. Унапређење система мониторинга пружања комуналних услуга 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Континуирано прикупљање и 
праћење података у области 
комуналних делатности и 
енергетике на бази Smart City 
индикатора 

Стварање базе Smart City 
индикатора и њихово коришћење у 
дефинисању циљева развоја 
комуналних и енергетских 
делатности и праћењу резултата 
активности у секторима 

Успостављена база 
Smart City 
индикатора 

2019. 
500.000 EUR 

(укупно) 

Буџет Града 
Међународни 

фондови  
Други извори 

Градска управа 
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Приоритет А4.ПЗ. Унапређење нивоа информисаности и комуникације са грађанима 

Мера А4.ПЗ.М1. Подизање квалитета информисаности грађана 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Информационе, промотивне 
и едукативне активности у 
вези са примарном 
селекцијом отпада, 
рационалним поступањем са 
ресурсима и афирмативним 
односом према јавној 
својини 

Промене у понашању и навикама у 
вези са изношењем отпада, увођење 
стимулативне политике 
за одвајање на извору 

Број реализованих 
промотивно-
едукативних 
кампања 

континуи-
рано 

50.000 EUR 
( годишње) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

заштиту животне 
средине 

Израда модула за 
обједињено управљање 
пројектима (ОУП) 

Успостављање система за вођење 
пројеката на нивоу комуналног 
сервиса Града 

Број предмета 
(пријава комуналних 
проблема) 
% реализованих 
предмета у 
предвиђеном року 
% позитивних 
одговора у анкетама 
о задовољству 
корисника 
пружањем 
комуналних услуга 

2019. / Буџет Града БЕОКОМ сервис 

Мера А4.ПЗ.М2. Едукација младих у области комуналног реда и очувања околине 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Развој иновативних 
програма образовања у 
предшколском и школском 
узрасту у вези са 
рециклажом, животном 

Подизање нивоа свести и знања код 
најмлађих у вези са рециклажом, 
животном средином и сродним 
темама 

Осмишљене 
радионице за 
ученике на теме у 
вези са рециклажом, 
животном средином 

континуи-
рано 

5.000.000 РСД 
(годишње) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
Секретаријат за 

образовање и дечју 
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средином и сродним темама и сродним темама и 
спроведене у 
најмање 5 основних и 
5 средњих школа у 
току једне школске 
године 

заштиту 
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Стратешки циљ А5. ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ КАО РАЗВОЈНА ШАНСА 
 

Ефикасно, економски подстицајно и еколошки прихватљиво снабдевање енергијом и енергентима грађана и привреде 

Кључни индикатори: 

Смањени губици у топловодној мрежи за 30% до 2021. године 
25% топлотне енергије из ТЕНТ-А у систему даљинског грејања до 2021. године 
Функционално повезане најмање три топлане и њихова грејна подручја до 2021. године 
Угашене све индивидуалне и блоковске котларнице у систему ЈКП „Београдске електране“ које као гориво користе угаљ и мазут до 2021. године 
Достигнута стопа од 85% (пословни npocтop) и 90% (стамбени простор) у систему наплате према потрошеној енергији до 2021. године 

Приоритет А5.П1. Унапређење енергетске инфраструктуре 

Мера А5.П1.М1. Планирање, одржавање и изградња енергетске инфраструктуре 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда планске 
документације за пројекат 
снабдевања Београда 
топлотном енергијом из ТЕ 
„Никола Тесла“ у Обреновцу 

Донета сва планска документација 
неопходна за израду главног 
пројекта и изградњу топловода 
ТЕНТ А - ТО Нови Београд 

Усвојен плански 
документ у складу са 
Законом о 
планирању и 
изградњи 

2017. 

4.000.000 РСД 
(у 2017) 

20.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града ЈКП 
„Београдске 
електране“ 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

Секретаријат за 
енергетику 

Израда планске 
документације за пројекат 
топловода Винча-Коњарник 

Донет плански документ неопходан 
за изградњу топловода Винча-
Коњарник 

Усвојен плански 
документ у складу са 
Законом о 
планирању и 
изградњи 

2018. 

15.600.000 РСД  
(у 2017) 

15.600.000 РСД 
(укупно) 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

Студија оправданости 
изградње мини терминала за 
ТПГ (течни природни гас) 

Оцена могућности смањења ризика 
снабдевања Београдских електрана 
природним гасом и повећања 
сигурности снабдевања корисника 
топлотном енергијом; Идејно 

Усвојена студија од 
стране ревизионе 
комисије ЈКП 
„Београдске 
електране“ 

2021. 

могућност израде 
студије биће 

разматрана током 
2017. године 

10.000.000 EUR 

Приступни 
фондови ЕУ 

Донације 

ЈКП „Београдске 
електране“ 
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решење терминала на 
подручју ТО Дунав 

(укупно) 

Системска замена 
топловодне мреже 

Смањена потрошња воде из 
градског водовода и хемикалија за 
хемијску припрему воде за 50% у 
односу на базну годину до 2021. 
године, смањење губитака у 
топловодној мрежи за 30% у односу 
на базну годину до 2021. године 

Количина потрошене 
воде по јединици 
дужине цевовода 
током године (608 m3 
/km у 2015, < 300 m3 
/km у 2021) 
% губитака у преносу 
Смањење 
енергетских 
губитака у мрежи на 
10% до 2021. године 
(15% у 2015, 10% у 
2021) 

континуи-
рано 

1.500.000 РСД  
( 2017) 

 10.000.000 EUR 
(годишње) 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

Ширење централизованог 
снабдевања топлотном 
енергијом са повећањем 
броја прикључених 
корисника на систем 
(укључујући и кориснике 
потрошне топле воде) 

Површина грејаног простора у 
систему ЈКП 
„Београдске електране“ је минимум 
23,58 милиона m2 до 2021. године 

Површина грејаног 
простора (m2 ), 21,89 
милиона m2 у 2015. 
години, жељени раст 
1,5% условне 
површине годишње 

континуи-
рано 

5.000.000 EUR 
(годишње) 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

Изградња топлодалековода 
ТЕНТ-А - ТО Нови Београд 

Диверсификација извора топлотне 
енергије - повећање сигурности 
снабдевања и смањење зависности 
од природног гаса; минимално 25% 
учешћа енергије из ТЕНТ-А до 2021. 

% топлотне енергије 
из ТЕНТ-А у 
енергетском миксу 
Београдских 
електрана (0% у 
2015, минимално 
25% до 2021) 

2020. 

зависи од ревизије 
републичке комисије 

(у 2017) 
~ 165.000.000 EUR 

(укупно) 

Кредити 
ЈП 

Електропривре
да Србије 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

ЈПП 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

Интерконекција мреже 
(интеграција великих 
топлотних извора) 

Повећана сигурност снабдевања и 
преносни капацитет топловодне 
мреже. Интеграција три грејна 
подручја (Нови Београд, Дунав и 
Коњарник) 

% мреже у 
интерконекцији (0% 
у 2015, минимум 30% 
до 2021) 

комплетна 
интерконек

ција 
завршена 

2025. 

890.000.000 РСД 
(у 2017) 

25-30.000.000 EUR 
(до 2025. Године) 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

Гашење топлана и 
котларница у систему ЈКП 
Београдске електране које 
користе угаљ, лож уље и 

Повећана енергетска ефикасност у 
производњи топлотне енергије и 
смањење негативног утицаја на 
животну средину; 

% угља, лож уља и 
мазута у енергетском 
миксу Београдских 
електрана (угаљ 

2021. 

500.000.000 РСД 
(у 2017) 

30.000.000 EUR 
(укупно) 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

ЈКП „Београдске 
електране“ 
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мазут Смањење емисије чађи и SO2 из 
топлотних извора ЈКП „Београдске 
електране“ 

0,4%, лож уље 0,13%, 
мазут 13% у 2015, 
угаљ 0%, лож уље 
0%, мазут 0% у 2021) 

Мера А5.П1.М2. Увођење комбиноване производње топлотне и електричне енергије и коришћење обновљивих извора енергије 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Изградња гасне електране на 
депонијски гас (након 
затварања депоније Винча) 
максималне снаге 4 MW 

Производња електричне енергије у 
периоду од 20 година коришћењем 
ОИЕ и решавање еколошког 
проблема 

Произведена 
количина 
електричне енергије 
[kWh/годишње] 

2021. 
8.000.000 EUR 

(укупно) 
ЈПП 

Кредит 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
Секретаријат за 

енергетику 

Изградња когенерације на 
ТО Вождовац 

Повећана ефикасност коришћења 
примарне енергије (природног гаса) 
у ЈКП „Београдске електране“; 
Додатна финансијска валоризација 
кроз продају електричне енергије 
по feed-in тарифи 

Степен корисности 
конверзије примарне 
енергије Приход по 
основу продаје 
електричне енергије 
(укључујући и 
избегнуте трошкове) 

2021. 
6.000.000 EUR 

(укупно) 
Кредит 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

Изградња когенеративног 
постројења (80 до 90 MW 
топлотне и 10 MW 
електричне енергије) при 
Центру за управљање 
отпадом у Винчи 

Производња електричне и топлотне 
енергије коришћењем ОИЕ 
Умањени негативни утицаји на 
животну средину 

Произведена 
количина 
електричне енергије 
[kWh/годишње] 
Произведена 
количина топлотне 
енергије 
[kWh/годишње] 

2021. 
90.000.000 EUR 

(укупно) 

Буџет Града  
ЈКП ИПА 
Кредити 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
Секретаријат за 

енергетику  
ЈКП „Београдске 

електране“ 

Изградња когенеративног 
постројења (2,4 MW 
топлотне и 300 kW 
електричне енергије) у 
Падинској Скели на биомасу 

Производња електричне и топлотне 
енергије коришћењем ОИЕ 

Произведена 
количина 
електричне енергије 
[kWh/годишње] 
Произведена 
количина топлотне 
енергије 
[kWh/годишње] 

2018. 
4.800.000 EUR 

(укупно) 
Донација 

Швајцарске 
Секретаријат за 

енергетику 
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Замена постројења у Борчи и 
Вишњичкој Бањи на дрвну 
сечку и компримовани 
природни гас снаге 2x5 MW 

Производња електричне и топлотне 
енергије коришћењем ОИЕ 

Произведена 
количина 
електричне енергије 
[kWh/годишње] 
Произведена 
количина топлотне 
енергије 
[kWh/годишње] 

2021. 
10.000.000 EUR 

(укупно) 
ЈКП „Београдске 

електране“ 
ЈКП „Београдске 

електране“ 

Изградња постројења са 
топлотним пумпама на ТО 
„Нови Београд“ (укупна 
планирана инсталисана 
снага од 15-20 MW) 

Повећана ефикасност производње 
топлотне енергије и смањење 
зависности од увозног енергента 
(природног гаса) 

Произведена 
количина 
електричне енергије 
[kWh/годишње] 
Специфична 
потрошња 
електричне енергије 
(KWh електричне 
/KWh топлотне) 

2021. 
86.500.000 EUR 

(укупно) 

Јавно-приватно 
партнерство без 

елемената 
концесије 

по уговорном 
моделу 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

Приоритет А5.П2. Унапређење енергетске ефикасности 

Мера А5.П2.М1. Примена финансијских инструмената за подршку ефикаснијем коришћењу енергије 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Формирање Фонда за 
енергетску ефикасност на 
нивоу Града 

Минимална доказана уштеда од 2 
GWh енергије годишње у финалној 
потрошњи од 2020. године као 
последица реализованих пројеката 
Фонда 

Број реализованих 
пројеката Фонда 

2 
Специфична 
потрошња енергије 
(по m2 , по 
кориснику) пре и 
након реализације 
сваког пројекта 
финансираног 
средствима Фонда 
Уштеда енергије по 
уложеној новчаној 

почетак 
рада Фонда 

децембар 
2017. 

Буџетирање Фонда 
ће се вршити на 

годишњем нивоу 

Буџет Града 
Донације 

Секретаријат за 
енергетику 
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јединици за сваки 
реализовани 
пројекат 

Фазно увођење мерења 
потрошње топлотне енергије 
и наплате по утрошку 

Испуњење законске обавезе и 
ефикасније коришћење енергије од 
стране купаца топлотне енергије 
Увођење тржишног принципа у 
продаји топлотне енергије 

% купаца из 
категорије пословни 
простор у систему 
наплате према 
потрошеној енергији 
(85% у 2015, 100% у 
2021) 
% купаца из 
категорије стамбени 
простор у систему 
наплате према 
потрошеној енергији 
(5% у 2015, 
75% у 2021) 

2021. 

~100.000.000 РСД 
 ( 2017) 

3.000.000 EUR 
(укупно) 

Фонд за 
енергетску 
ефикасност 

Средства купаца 
топлотне  
енергије  

ЈКП „Београдске 
електране“ 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

Секретаријат за 
енергетику 

Мера А5.П2.М2. Подизање нивоа ефикасности енергетских система и услуга 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Енергетска санација у 
сектору зградарства – 
индивидуално и колективно 
становање 

Смањена потрошња енергије у 
постојећим објектима намењеним 
индивидуалном и колективном 
становању минимално до нивоа 
који одговара енергетском „Ц” 
разреду (Правилник о условима, 
садржини и начину издавања 
сертификата о енергетским 
својствима зграда); 

 
Реконструкција 50-100.000 m2 
годишње 

Потрошња енергије 
за грејање по 
површини грејаног 
простора [kWh/m2 ] 
(за сваки објекат се 
одређује потрошња 
енергије пре 
реконструкције - 
почетна вредност, 
након 
реконструкције - 
минимум 
енергетски ”Ц” 
разред - циљана 
вредност), према 
Правилнику о 

континуи-
рано 

5.000.000 EUR 
(годишње) 

Фонд за 
енергетску 
ефикасност 
Буџет Града 

Секретаријат за 
енергетику 
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енергетској 
ефикасности зграда и 
Правилнику о 
условима, садржини 
и начину издавања 
сертификата о 
енергетским 
својствима зграда 

Енергетска санација у 
сектору зградарства – јавни 
објекти (термална 
рехабилитација јавних 
зграда у Београду, 
јединствена листа 
приоритетних 
инфраструктурних 
пројеката) 

Смањена потрошња енергије у 
изабраним јавним објектима 
минимално до нивоа који одговара 
енергетском „Ц” разреду 
(Правилник о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда) 

Потрошња енергије 
за грејање по 
површини грејаног 
простора [kWh/m2] 
(за сваки објекат се 
одређује потрошња 
енергије пре 
реконструкције - 
почетна вредност, 
након 
реконструкције - 
минимум енергетски 
„Ц” разред - циљана 
вредност), према 
Правилнику о 
енергетској 
ефикасности зграда 
и Правилнику о 
условима, садржини 
и начину издавања 
сертификата о 
енергетским 
својствима зграда 

 
7.685.000 EUR 

(укупно) 

ЕУ ИПА 
Републички 

буџет 
Буџет Града 
Билатералне 

донације и 
аранжмани са 

међународним 
финансијским 
институцијама 

РАРЕИ 
Секретаријат за 

комуналне и 
стамбене послове 
Служба за опште 

послове 
Секретаријат за 

енергетику 

Замена енергетски 
неефикасних светиљки 
енергетски ефикаснијим 
типовима светиљки за 
потребе функционалног 
осветљења у рубним 
градским општинама 

Завршена реконструкција јавног 
осветљења у минимално свим 
рубним градским општинама до 
2021. године применом ЈПП на 
принципу уговарања енергетских 
услуга. 
Смањење потрошње електричне 

Број рубних градских 
општина са 
реконструисаним 
системом 
функционалног 
јавног осветљења (0 
у 2015, све у 2021) 

2021. 
80.400.000 EUR 

(укупно) 
ЈПП 

ЈКП „Јавно 
осветљење“ 
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енергије за потребе јавног 
осветљења у рубним општинама до 
2021. године. 
У случају да се ради замена 
живиних светиљки минимална 
уштеда 50%. 

Потрошња 
електричне енергије 
по светиљки током 
године пре и након 
реконструкције (по 
општинама или по 
деловима Града у 
којима се врши 
замена) [kWh / 
светиљка/год] 

Увођење интегрисаног 
надзорно управљачког 
система у рад ЈКП „Јавно 
осветљење“ (система 
јављача, система за 
управљање, система мерења) 

ЈКП „Јавно осветљење“ материјално 
и кадровски опремљено да врши 
функцију паљења и гашења 
система јавног осветљења са 
интегрисаним системом јављача и 
мерења потрошње 

% стубова у систему 
ЈКП „Јавно 
осветљење“ 
покривених 
надзорно 
управљачким 
системом (0% у 
2015, 80% у 2021) 

100% 
покриве-
ност до 

2025. 

4.300.000 EUR 
(укупно) 

Буџет Града 
ЈКП „Јавно 

осветљење“ 

Пројекат унапређења 
енергетске ефикасности за 
седам београдских јавних 
предузећа 

Уштеда у потрошњи енергената, 
смањење оперативних трошкова 
пословања предузећа, 
усаглашавање са европским 
стандардима у области енергетике, 
подизање ефикасности и 
позитиван утицај на заштиту 
животне средине 

Индикатори су 
специфични за свако 
предузеће и 
дефинисаће се у 
првој фази Пројекта 

2019. 
11.000.000 EUR 

(укупно) 
ИПА 
ЕБРД 

РАРЕИ 
ЈКП 

Мера А5.П2.МЗ. Унапређење информисаности грађана и стицање знања у области енергетике 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 
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Информационе, промотивне 
и едукативне активности у 
вези са применом мера 
енергетске ефикасности и 
наплатом топлотне енергије 
према утрошку 

Промене у понашању и навикама 
везаним за коришћење енергије и 
енергената, олакшано увођење 
система наплате према утрошеној 
топлотној енергији. Посебан 
акценат на промоцији 
реализованим пројектима 
енергетске ефикасности у 
објектима у власништву Града – 
примери добре праксе. 

Израђен годишњи 
извештај о 
информационим, 
промотивним и 
едукативним 
активностима 
Секретаријата за 
енергетику 

континуи-
рано 

5.000.000 РСД 
(годишње) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

енергетику 

Развој иновативних програма 
образовања у предшколском 
и основношколском узрасту 
везано за енергетску 
ефикасност 

Подизање нивоа свести и знања 
код најмлађих везано за ефикасније 
коришћење енергије 

„Енергетска 
ефикасност“ уведена 
у минимум 5 
основних и 5 
средњих школа као 
изборни предмет 
„Енергетска 
ефикасност“ уведена 
у васпитни програм у 
минимум 5 вртића 

2021. 
2.500.000 РСД 

(годишње) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
енергетику 

Приоритет А5.ПЗ. Институционални амбијент за развој  енергетских система и пружање квалитетних услуга 

Мера А5.ПЗ.М1. Увођење система енергетског менаџмента 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Увођење система енергетског 
менаџмента на нивоу 
Градске управе 

Нижа потрошња енергије у 
објектима и институцијама у 
надлежности Градске управе и 
испуњавање законске обавезе 

% објеката и 
институција у 
надлежности градске 
управе са 
именованим 
енергетским 
менаџерима (0% у 

континуи-
рано 

3.000.000 РСД 
(годишње) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

енергетику 
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2015, 80% у 2021) 

Увођење система енергетског 
менаџмента у градским 
општина 

Нижа потрошња енергије у 
објектима и институцијама у 
надлежности градских општина и 
испуњавање законске обавезе 

% објеката и 
институција у 
надлежности 
градских општина са 
именованим 
енергетским 
менаџерима (0% у 
2015, 80% у 2021) 

континуи-
рано 

4.000.000 РСД 
(годишње) 

Буџет градских 
општина 

Градске општине 

Операционализација 
Информационог система 
енергетике Београда – ИСЕБ 

Ефикасније праћење и управљање 
енергетским токовима у 
надлежности Града и градских 
општина 

Број објеката 
покривених ИСЕБ-ом 
Број ЈКП објеката 
покривених ИСЕБ-ом 
Годишњи извештај о 
раду ИСЕБ-а 

2017. / / 
Секретаријат за 

енергетику 

Мера А5.ПЗ.М2. Примена иновативних модела управљања развојем енергетских система и инфраструктуре 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Формирање Београдског 
енергетског холдинга 

Трансформација ЈКП „Београдске 
електране“ у енергетску компанију 
која би директно управљала 
енергетским ресурсима Града и 
реализовала различите енергетске 
пројекте 

Формирано 
предузеће 

2021. / / 

Секретаријат за 
енергетику  

ЈКП „Београдске 
електране“ 

Мера А5.ПЗ.МЗ. Планирање енергетског развоја 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Ревизија нацрта стратегије 
енергетског развоја града 
Београда 

Урађена ревизија стратегије 
развоја енергетике града Београда, 
која обухвата период до 2030. 
године допуњена пројекцијама до 
2040. године и визијом до 2050. 
године 

Усвојен документ 2018. 
100.000 EUR 

(укупно) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
енергетику 
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Примена поступка 
Participatory Backcasting у 
процесу дугорочног 
планирања развоја изабране 
енергетске 
услуге/енергетског сектора 

Визија развоја одређене енергетске 
услуге/енергетског сектора 
усаглашена између свих 
заинтересованих страна (градска 
управа, ЈКП, НВО, приватни сектор, 
групе грађана и др.) 

Донет стратешки 
документ за 
изабрану енергетску 
услугу/енергетски 
сектор поступком 
Participatory 
Backcasting 

2021. 
50.000 EUR 
 (укупно) 

Буџет Града 
Међународни 

фондови Други 
извори 

Секретаријат за 
енергетику 
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Стратешки циљ А6. ОДРЖИВ, ОТПОРАН И ОБНОВЉИВ ГРАД 
 

Заштићена и унапређена животна средина, према европским стандардима, која Београд чини одрживим, обновљивим и 
отпорним градом 

Кључни индикатори: 

Смањен број дана са прекораченим граничним вредностима загађења у ваздуху за 5% до 2021. године  
Повећане зелене и заштићене површине за 20% до 2021. године 
Успостављен јединствен информациони систем у области животне средине до 2021. године  
Реализоване мере санације и ремедијације на шест локација до 2021. године 
Повећан број мерних места за реализацију мониторинга на 187 до 2021. године (169 мерних места у 2016) 

Приоритет А6.П1. Заштита и унапређење квалитета чинилаца животне средине 

Мера А6.П1.М1. Смањење емисије гасова из енергетских и индустријских постројења и саобраћаја 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Реализација смањења 
емисије загађења ваздуха из 
ТЕ „Никола Тесла” А и Б 

Смањена концентрација 
загађујућих материја у ваздуху и 
позитиван тренд умањења 
респираторних обољења код 
локалног становништва 

Емисија директних 
гасова (СО2, N2O, 
СН4, SF6, HFC, PFC) и 
индиректних гасова 
(СО, SO2, NOx и 
NMVOC) са ефектом 
стаклене баште, 
годишње Број дана у 
току године са 
прекорачењем 
дневне граничне 
вредности 

2018. 
485.000.000 EUR 

(укупно) 

Буџет 
Републике  

ИПА 
Јапанска 

агенција за 
међународну 

сарадњу 

Привредно друштво 
ТЕНТ 

ЈП 
„Електропривреда 

Србије“ 

Замена фосилних горива у 
снабдевању објеката топлана 
и котларница 

Смањена емисија загађујућих 
материја у ваздух и повећање броја 
топлана које користе еколошки 

Емисија штетних 
гасова (СО2, СО, SO2, 
NOx) и честица на 

2021–2025. 
200.000.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

ЈКП „Београдске 
електране“ 

Топлане градских 
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прихватљивије изворе енергије годишњем нивоу 
Број дана у току 
године са 
прекорачењем 
дневне граничне 
вредности 

општина 

Увођење и повећање удела 
шинског јавног саобраћаја уз 
модернизацију возног парка 

Побољшан квалитет ваздуха 
обновом аутобуског возног парка, 
повећањем трамвајског и 
тролејбуског саобраћаја уз увођење 
прве линије метроа 

Број аутобуса са 
дизел моторима Еуро 
6 и електро- 
моторима, број 
тролејбуса и 
трамваја који су 
уведени у употребу 
на градским 
саобраћајницама 

2020. / Буџет Града 
ЈКП Градско 
саобраћајно 

предузеће „Београд“ 

Повећање броја корисника у 
систему централног 
даљинског грејања 

Смањивање загађивања ваздуха из 
индивидуалних ложишта. 

Број нових 
корисника који су 
прикључени на 
систем централног 
даљинског грејања 

2021.  
17.000.000 EUR 

(укупно) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
енергетику 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
ЈКП „Београдске 

електране“ 
Градске општине 

Мера А6.П1.М2. Спровођење мера адаптације на климатске промене и отпорности града 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Спровођење Плана 
адаптације на климатске 
промене за град Београд 

Реализација задатака и активности 
предвиђених „Планом адаптације 
на климатске промене“ Умањена 
емисија гасова са ефектом стаклне 
баште 

Спроведен План 
адаптације 

2021. / Буџет Града 
Секретаријат за 

заштиту животне 
средине 

Мапирање климатских 
параметара и 
идентификација повећања 
ризика климатских промена 
за град Београд 

Добијање карата са мапираним 
топлотним острвима, појавама 
суша, ризика од поплава уз 
идентификацију делова града са 
повећаним ризиком на простор и 

Мапирани климатски 
параметри града и 
идентификовани 
узроци на повећање 
ризика климатских 

2020. 20.000.000 РСД  

Буџет 
Републике 

Међународна 
техничка помоћ 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
 РХМЗ Србије 
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становништво промена за град 

Мера А6.П1.МЗ. Решавање проблема загађења вода и успостављање интегралног управљања водама 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Изградња нових и појачање 
надзора над постојећим 
постројењима за третман 
индустријских отпадних вода 

Повећање количине 
пречишћених/третираних 
отпадних индустријских вода чиме 
се смањује количина загађујућих 
материја у води и повећава 
квалитет реципијената 

% смањења броја 
узорака која не 
одговарају 
прописаним 
стандардима 
квалитета 

2021. / 
Буџет Града 

 ЈПП 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
Привредни субјекти 

Израда катастра септичких 
јама уз решавање проблема 
њиховог пражњења 

Ажуран списак септичких јама Урађен катастар 2018. 25.000.000 РСД Буџет Града 

ЈКП „Београдски 
водовод и 

канализација“ 
Секретаријат за 

заштиту животне 
средине 

Израда плана управљања 
водама за водно подручје 
Београда 

Ефикасније управљање водама које 
подразумева смањење загађивања 
из постојећих извора загађења и 
константну контролу испуштања 
отпадних вода у водотоке 

Израђен План 2018. 10.000.000 РСД 
Буџет Града 

Буџет 
Републике 

ЈВП „Београдводе“ 
Секретаријат за 

привреду 
Републичка 

дирекција за воде 

Санација најугроженијих 
малих водотокова на 
територији Града 

Побољшање квалитета  
најугроженијих малих водотока 
(Чукарички рукавац, канал Дунавац 
и др) и предузимање мера заштите 

Израђени и 
реализовани 
пројекти 

2021. / 
Буџет Града 

Буџет 
Републике 

ЈВП „Београдводе“ 
Републичка 

дирекција за воде 

Мера А6.П1.М4. Санација и ремедијација угрожених и контаминираних подручја 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда катастра угрожених 
и деградираних земљишта 

Идентификовање посебно 
угрожених и деградираних 
земљишта (термоенергетика, 
индустрија, саобраћај, клизишта, 
ерозивне зоне) како би се 

% ha деградираног 
земљишта у укупној 
површини 
(деградираног 
ерозијом, губитком 

2018. 20.000.000 РСД Буџет Града 
Секретаријат за 

заштиту животне 
средине 
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прописале мере заштите и 
ревитализације загађеног 
земљишта 

органских материја, 
збијањем земљишта, 
заслањивањем, 
клизиштима, 
ацидификацијом и 
хемијским 
загађењем) 

Израда и реализација 
пројеката санације и 
ремедијације посебно 
угрожених подручја 

Припрема документације, 
техничких услова, финансирања и 
санација угрожених подручја, као 
предуслов за квалитетно 
управљање у животној средини и 
предуслов за пренамену простора 
(локације: Ада Хуја.,Чукарички 
рукавац, Топчидерска река, сливови 
реке Болечице и Грочице, језеро 
Паригуз и Ракина бара и систем 
канала на левој обали Дунава и др) 

Број локација 
Удео санираних 
подручја изражен у 
% у односу на укупну 
површину посебно 
угрожених подручја 

2021. / Буџет Града 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 

Мера А6.П1.М5. Спровођење мера заштите од ерозије земљишта 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда и доношење плана за 
заштиту земљишта од 
ерозије 

Квалитетније управљање 
земљишним ресурсима и смањење 
последица ерозије (посебно у 
зонама клизишта) 

t/ha/годишње 
еродираног 
земљишта 

2017. 50.000.000 РСД Буџет Града 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине  
Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 

изградњу Београда 
Секретаријат за 

привреду - Управа 
за пољопривреду 

Ажурирање катастра 
нестабилних и слабо 
носивих терена 

Допринос ажурирању коришћења 
земљишта из Плана за проглашење 
ерозионих подручја на територији 
Града 

Ажуриран катастар 2018. 20.000.000 РСД 
Буџет 

Републике 
Буџет Града 

Секретаријат за 
урбанизам и 
грађевинске 

послове 
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Мера А6.П1.М6. Спровођење акустичког зонирања уз смањење нивоа буке 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда стратешких карата 
буке и акционих планова за 
смањење буке 

Идентификовање простора са 
прекомерним нивоима буке у 
околини саобраћајница, аеродрома, 
радних зона односно стамбених и 
комерцијалних зона. 

Израђене карте 
Урађени акциони 
планови 

2017–2020. / Буџет Града 
Секретаријат за 

заштиту животне 
средине 

Акустичко зонирање града 
уз одређивање акустичних и 
тихих зона 

Ублажавање негативног дејства 
буке на становништво кроз 
конкретне активности на терену 

Завршетак 
акустичног зонирања 

2018. 
25.000.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 

Планирање и изградња 
звучних баријера и подизање 
заштитних зелених појасева 
поред прометних 
саобраћајница 

Смањивање прекомерног нивоа 
буке у дозвољене границе 

Дужина (у m) или 
површина (у m2) 
звучних баријера 
које су подигнуте 
поред прометних 
саобраћајница 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 

Секретаријат за 
саобраћај 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 

Мера А6.П1.М7. Регулисање бројности штетних организама 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Реализација Програма 
контроле популације 
комараца и крпеља, уз мере 
њиховог сузбијања 

Контролисана популација комараца 
и крпеља 

Реализоване мере 
сузбијања 

континуи-
рано 

 Буџет Града 
Секретаријат за 

заштиту животне 
средине 

Реализација Програма 
контроле популације глодара, 
уз спровођење мера 
систематске дератизације 

Контролисана популација глодара 
Реализоване мере 
дератизације 

континуи-
рано 

 Буџет Града 
Секретаријат за 

заштиту животне 
средине 
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Приоритет А6.П2. Очување биодиверзитета, природних вредности и заштићених природних добара 

Мера А6.П2.М1. Заштита и ефикаснији територијални распоред зелених површина 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Реализација ПГР система 
зелених површина Београда 

Повећање удела зелених површина 
у укупној површини 

Реализованост плана 
на годишњем нивоу 

2021.  
50.000.000 РСД 

(годишње) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
ЈКП „Зеленило- 

Београд“ 
Успостављање Програма 
мониторинга зелених 
површина 

Обезбеђивање потпунијег и 
ажурнијег увида у стање и квалитет 
зелених површина 

Успостављен систем 
мониторинга 
зелених површина 

2021. 
10.000.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 

Интегрална заштита и 
одржавање дрвореда и 
осталих јавних зелених 
површина ван надлежности 
ЈКП „Зеленило Београд“ 

Побољшање квалитета зелених 
површина и дрвореда у 
општинском и делом у приватном 
власништву 

Завршетак израде 
Програма 
Повећање удела 
зелених површина у 
укупној 
површини сваке 
општине 

2018. / Буџет Града Градске општине 

Мера А6.П2.М2. Повећање површина под зеленилом, шумама и заштићеним природним добрима 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Унапређење и заштита 
јавних зелених површина - 
укључујући и уређење и 
озелењавање урбаних 
џепова града 

Кишне баште; Модуларни зелени 
вртови јавних простора; Зелени 
„зидови“ екстеријера јавних 
простора и објеката; Уређење и 
озелењавање девастираних јавних 
површина града; Уређење и 
озелењавање разделних 
саобраћајних трака и кружних 
токова; Реконструкција Земунског 

Повећана површина 
уређених јавних 
зелених површина у 
односу на површину 
укупне територије 

2021. 

240.000.000 РСД 
 (у 2017) 

1.655.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
комуналне и 

стамбене послове 
ЈКП „Зеленило- 

Београд“ 
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парка; Реконструкција Пионирског 
парка; Реконструкција парка у 
Влајковићевој улици; Уређење и 
озелењавање парка Ушће; Уређење 
и озелењавање Топчидерског 
парка; Уређење и озелењавање 
ЕКО- села на Великом ратном 
острву; Линијско озелењавање 
града; Уређење и озелењавање 
парка „Мали Ташмајдан“; Уређење и 
озелењавање јавне зелене 
површине Алтина II; Уређење и 
озелењавање парка код Војне 
гимназије; Уређење и озелењавање 
парка „Пролеће“; Уређење и 
озелењавање парка Косанчићев 
венац; Уређење и озелењавање 
урбаних џепова града; Обнова и 
модернизација постојећих садржаја 
у парковима и другим јавним 
зеленим површинама у свим 
градским општинама; Уређење, 
озелењавање, модернизација 
постојећих дечјих игралишта, 
фитнес површина и спортских 
терена; Уређење и озелењавање 
парк шуме Звездара; Уређење и 
озелењавање Бајфордове шуме. 

Спровођење мера утврђених 
Стратегијом пошумљавања 
града Београда 

Повећање шумских површина као 
важног система за здравије услове 
рада, рекреације и становања у 
граду 

Повећање површина 
(ha) под шумама 

2020. 
28.000.000 РСД 

(годишње) 

Буџет Града 
Буџет 

Републике 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
ЈКП „Зеленило- 

Београд“ 
ЈП „Србијашуме“ 

Идентификовање подручја 
која имају потенцијал за 
проглашење заштићеним 
природним добрима 

Валоризација и израда плана 
заштите простора и објеката и 
додељивање управљача за нова 
заштићена природна добра 

Увећање површине 
заштићених подручја 
(ha) 
% површине 

2017. 3.500.000 РСД 
Буџет Града 

Буџет 
Републике 

Завод за заштиту 
природе 

Секретаријат за 
заштиту животне 
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заштићених подручја 
у односу на 
површину града 

средине 

Увођење концепта „зелених 
кровова“ кроз пилот 
пројекте 

Повећање зелених површина на 
територији града 

Површина (m2) 
нових зелених 
површина на 
крововима, годишње 
Број кровова који су 
озелењени 

2021. / Буџет Града 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
ЈКП „Зеленило- 

Београд“ 
Градске општине 

Реализација пројекта 
„Зелени кровови јавних 
објеката Града Београда“ 

Израђени студија, идејни пројекат и 
пројекат за извођење 

Површина под 
зеленим крововима 

2021. 

40.000.000 РСД 
(у 2017) 

500.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
комуналне и 

стамбене послове 
ЈКП „Зеленило 

Београд“ 
ЈП „Градско 
стамбено“ 

Секретаријат за 
енергетику 

Валоризација приватних 
зелених површина 

Сагледавање и умрежавање 
приватног зеленила у јединствен 
систем зелених површина 

Површина (ha) 
зелених површина у 
приватном 
власништву 

2018. / Буџет Града 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
Секретаријат за 

привреду 

Приоритет А6.ПЗ. Развој институционалног система за управљање, мониторинг и извештавање о животној средини 

Мера А6.ПЗ.М1. Јачање институционалних капацитета за управљање животном средином 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Побољшање 
административних, 
оперативних и техничких 
капацитета Секретаријата за 
заштиту животне средине 

Ефикаснији, поузданији и 
оперативнији рад запослених у 
Секретаријату 

Број новозапослених 
службеника 
Број 
новоинсталиране 
опреме и технике 
Број службеника који 
су завршили неки 

2021. / Буџет Града 

Секретаријат за 
управу  

Служба начелника 
Градске управе 
Секретаријат за 

заштиту животне 
средине 
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вид обуке 
или стручног 
усавршавања 

Опредељење већих средстава 
за потребе инспекцијског 
надзора 

Побољшање техничке 
опремљености и капацитета 
инспекције за заштиту животне 
средине 

Средства (у мил РСД) 
за потребе 
инспекције 

2020. / Буџет Града 
Секретаријат за 

инспекцијске 
послове 

Унапређење комуникације и 
координације градске и 
општинских управа 

Развој нових механизама 
комуникације и сарадње, 
одређивање особа за припрему 
годишњих оперативних планова и 
координацију реализације 
активности и пројеката утврђених 
Програмом заштите животне 
средине Града Београда 

Формирана мрежа 
координатора 
између Градске и 
општинских управа 

2017. / Буџет Града 

Служба начелника 
Градске управе 
Секретаријат за 

управу 
Секретаријат за 

заштиту животне 
средине 

Мера А6.ПЗ.М2. Унапређење мониторинга квалитета ваздуха, вода, земљишта и нивоа буке 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Оптимизација мреже мерних 
места на којима се врши 
мониторинг квалитета 
ваздуха, површинских вода, 
подземних вода, земљишта и 
нивоа буке 

Повећањем броја и равномернијим 
распоредом мерних места добиће се 
потпунији подаци о зонама са 
прекомерним загађењем и 
допринети ригорознијој контроли 
загађивача 

Број мерних места на 
којима се прати 
квалитет ваздуха, 
површинских вода, 
подземних вода, 
земљишта и нивоа 
буке 

2021. / Буџет Града 
Секретаријат за 

заштиту животне 
средине 

Успостављање система 
мониторинга технолошких 
отпадних вода које се 
директно испуштају у 
природне водотокове или 
градску канализацију 

Добијање података о количинама и 
врстама загађујућих материја (и 
температурним променама) које 
доспевају у воду из индустријских, 
пољопривредних и енергетских 
објеката  

Емисија загађујућих 
материја из 
тачкастих извора 
загађења на нивоу 
сливова и водних 
подручја у 
kg/години 

2021. 
110.000.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
ЈКП „Београдски 

водовод и 
канализација“ 

Идентификација посебно 
угрожених зона Београда за 
које је потребно увести 

Ригорознија контрола загађивача, 
односно смањење загађења 

Идентификоване 
посебно угрожене 
зоне Београда 

2019. / Буџет Града 
Секретаријат за 

заштиту животне 
средине 
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континуи-рано праћење 

Мера А6.ПЗ.МЗ. Побољшање квалитета, поузданости и доступности јавности информација о животној средини 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Ажурирање интернет 
портала за информисање 
јавности о стању животне 
средине, поступцима и 
пројектима 

Већа доступност информација о 
животној средини Боља 
обавештеност становништва о 
стању и активностима на заштити 
животне средине 

Фреквенција 
ажурирања интернет 
портала 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
 Служба за 

информисање 

Перманентна едукација и 
подизање јавне свести о 
значају животне средине и 
природних ресурса 

Развијенија еколошка свест, 
едукација, укључивање појединаца 
и организација у еколошке акције 

Израђен програм 
континуи-

рано 
/ / 

Градска управа 
Јавна предузећа 

Привредни субјекти 
Удружења 

Научно-
истраживачке 
организације 

Подршка НВО, образовним и 
научним институцијама, 
предузећима и удружењима 
кроз пројекте у циљу 
подизања еколошке свести 

Наставак активности на давању 
подршке институцијама и 
грађанима које имају за циљ 
подизање јавне свести у области 
животне средине 

Број акција и 
пројеката ради 
подизања еколошке 
свести 

2021. 
5-10.000.000 РСД 

(годишње) 
Буџет Града Градска управа  

Мера А6.ПЗ.М4. Развој јединственог информационог система у области животне средине 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда базе података о 
квалитету воде, ваздуха и 
земљишта и нивоима буке, у 
оквиру интегралног 
информационог система у 
области животне средине 
(ИСЖС) 

Обезбеђивање информација о 
угрожености животне средине, 
изворима загађивања, степена 
угрожености простора, као и 
формирање база података 

Израђене базе 
података 

2019. / Буџет Града 
Секретаријат за 

заштиту животне 
средине 

Завршетак и ажурирање 
локалног регистра извора 

Подаци о изворима загађивања на 
територији града Београда 

Завршен регистар 
Регистар редовно 

2021. 5.000.000 РСД  Буџет Града 
Секретаријат за 

заштиту животне 
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загађивања ажуриран, на две 
године 

средине 

Формирање информационог 
система о природним 
непогодама на територији 
града Београда 

Преглед и информације о степенима 
угрожености простора Београда од 
појединих врста природних 
непогода 

Формиран 
информациони 
систем 

2019–2021. / / 

Секретаријат за 
урбанизам МУП - 

Сектор за ванредне 
ситуације 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 

Мера А6.ПЗ.М5. Промоција концепта заштите животне средине 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Подршка еколошким 
акцијама, манифестацијама и 
такмичењима у школама 

Промовисање проблематике 
заштите животне средине кроз 
неформални вид образовања 

Број еколошких 
манифестација и 
такмичења 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 

Секретаријат за 
заштиту животне 

средине 
Основне/средње 

школе  
Градске општине 
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Стратешки циљ А7. УНАПРЕЂЕНА ДРУШТВЕНА КОХЕЗИЈА 
 

Унапређена друштвена кохезија путем обезбеђења квалитетнијих социјалних услуга, социјалне укључености и 
омогућавања активног учешћа у друштвеном животу и развоју 

Кључни индикатори: 

Успостављен јединствен евиденциони систем корисника социјалних права и услуга до 2019. године  
Усвојена Стратегија становања града Београда до 2018. године 
Реализовано 80% планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите до 2021. године 
Повећан број културних садржаја за 30% до 2021. године 
Повећан број деце и омладине који се баве спортом за 15% до 2021. године 

Приоритет А7.П1. Диверсификоване, доступне и квалитетне социјалне услуге 

Мера А7.П1.М1. Израда обједињене евиденције корисника социјалних права и услуга 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Иницијатива за измену 
републичких прописа о 
обради података корисника 

Уведен обједињен евиденциони 
систем корисника социјалних и 
других услуга у граду 

Донесена акта о 
иницијативи за 
измену републичких 
прописа у обради 
података корисника 

2017. / / 
Секретаријат за 

социјалну заштиту 

Мапирање корисника 
социјалних права и услуга 

Успостављена евиденција 
корисника социјалних права и 
услуга 

Број мапираних 
корисника 
социјалних права и 
услуга 

2018. 
3.000.000 РСД 

(укупно) 
Буџет Града 

Секретаријат за 
социјалну заштиту 

Израда апликације за 
неопходне податке о 
корисницима социјалних 
права и услуга 

Успостављена функционална 
апликација са подацима о 
корисницима социјалних услуга, 
која се редовно ажурира 

Број података о 
корисницима 
социјалних услуга и 
права 

2019.  Буџет Града 

Секретаријат за 
управу  

Секретаријат за 
социјалну заштиту 
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Мера А7.П1.М2.  Подизање ефикасности система социјалне заштите 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Подстицање иновативних 
услуга 

Анализа и процена потребе за 
увођењем нових услуга социјалне 
заштите у одржив систем који се 
финансира из буџета Града. 
Периодично расписивање конкурса 
за развој иновативних услуга 
социјалне заштите. 

Број иновативних 
услуга социјалне 
заштите 

континуи-
рано 

26.000.000 РСД 
 (у 2017) 

130.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

социјалну заштиту 

Стамбено збрињавање 
припадника ромске 
популације у адекватном 
алтернативном смештају 

Унапређен положај Рома кроз 
помоћ и подршку расељеним 
лицима из неформалних насеља и 
корисника социјалног становања, 
као и стамбено збрињавање у 
адекватном алтернативном 
смештају 

Смањен број 
стамбено 
незбринутих 
припадника ромске 
популације 

континуи-
рано 

1.500.000 EUR 
 (у 2017) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

социјалну заштиту 

Смањење броја неформалних 
насеља и колективних 
центара на територији града 
Београда 

Повећана социјална инклузија 
путем решавања стамбеног питања 
становника неформалних насеља и 
колективних центара 

Смањен број 
неформалних насеља 
на територији града 
Београда 
Смањен број 
колективних 
центара на 
територији града 
Београда 

континуи-
рано 

3.000.000 РСД 
 (у 2017. из буџета 

Града) 
15.000.000 

РСД (укупно из 
буџета Града) 

Буџет Града (за 
смањење броја 
колективних 

центара)  
ЕУ фондови (за 
смањење броја 
неформалних 

насеља) 

Секретаријат за 
социјалну заштиту 

Континуиране активности на 
програмима доделе помоћи за 
избеглице и интерно 
расељена лица кроз набавку 
пакета грађевинског 
материјала, куповину сеоских 
кућа са окућницом 

Повећано социјално и стамбено 
збрињавање избеглица и интерно 
расељених лица 

Број корисника 
програма помоћи за 
избеглице и интерно 
расељена лица 

континуи-
рано 

7.800.000 РСД 
 (у 2017) 

39.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

социјалну заштиту 

Мера А7.П1.М3. Формирање стамбене политике Града и унапређење политике социјалног становања 
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Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда студије стамбених 
потреба становника Београда 
у оквиру израде стратегије 
становања града Београда 

Ефикасније управљање становима у 
јавној својини града Београда и 
омогућавање стамбене подршке 
становницима града Београда 

Израђена студија 
стамбених потреба 
становника Београда 

2018. 3.000.000 РСД  Буџет Града 

Секретаријат за 
имовинске и правне 

послове 
 Скупштина Града 

Доношење стратегије 
становања града Београда 

Уобличавање дугорочне стамбене 
политике Града у циљу унапређења 
стамбеног фонда и квалитета 
становања у складу са усвојеним 
Законом о становању и одржавању 
зграда (децембар 2016) и будућом 
националном стамбеном 
стратегијом (децембар 2017). 

Усвојена стратегија 
становања града 
Београда 

 2018. / Буџет Града 

Скупштина града 
Секретаријат за 

комуналне и 
стамбене послове 

Секретаријат за 
имовинске и правне 

послове 

Формирање евиденције 
стамбеног фонда на 
територији града Београда 

Остваривање јавног интереса у 
области становања који се огледа у 
побољшању и очувању стамбеног 
фонда, а остварује кроз 
евидентирање и формирање базе 
података за стамбене зграде на 
територији града 

Успостављена база 
података стамбеног 
фонда на територији 
града Београда 

2020. 200.000 EUR Буџет Града 
Секретаријат за 

комуналне и 
стамбене послове 

Доношење адекватних аката 
који би регулисали рад 
непрофитних организација 
социјалног становања на 
нивоу града 

Регулисан рад непрофитних 
организација социјалног становања 
на нивоу Града 

Акта надлежних 
органа о регулисању 
рада непрофитних 
организација 
социјалног 
становања 

2018. / Буџет Града Скупштина Града 

Израда и усвајање локалног 
акционог плана за 
унапређивање услова 
становања Рома и Ромкиња 

Разрађени услови за унапређење 
становања Рома и Ромкиња на 
територији Београда, са прецизно 
одређеним главним носиоцем 
спровођења акционог плана, 
укљученим подацима о 
становницима неформалних 
насеља, као и са одређеним 
носиоцима појединачних мера 
постављених у акционом плану. 

Усвојен локални 
акциони план за 
унапређење услова 
становања Рома и 
Ромкиња 

2017. / / 

Секретаријат за 
имовинске и правне 

послове 
Секретаријат за 

социјалну заштиту 
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Успостављена ефикасна 
координација међу надлежним 
институцијама и ојачани њихови 
капацитети, како би могле да 
спроводе планиране мере и 
одговоре на стамбене потребе Рома 
и Ромкиња. 

Мера А7.П1.М4. Унапређење приступа и квалитета васпитања и образовања 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Подизање квалитета 
предшколског васпитања и 
образовања, као и 
ефикасности предшколских 
установа 

Подизање квалитета средине у којој 
бораве деца, квалитета опреме, 
дидактичких средстава, квалитета 
програма, квалитета 
професионалних квалификација и 
унапређење знања и вештина. 
Диверсификација понуде, односно 
развијање различитих облика 
бриге о деци и програма 
предшколског васпитања и 
образовања, организовање 
програма предшколских установа и 
за децу која их не похађају редовно, 
адаптација постојећих простора, 
пружање повремених и 
привремених програма и услуга 
према потребама деце и породице. 

Повећан број 
спроведених обука 
Повећан број 
дидактичких 
средстава 
Побољшани услови 
боравка деце у 
установи Повећан 
број спроведених 
обука Повећан број 
запослених у 
предшколским 
установама 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 
Секретаријат за 

образовање и дечју 
заштиту 

Развијање индивидуалних 
образовних планова и 
програма за надарене 
ученике 

Рад са надареним ученицима је 
систематизован и 
институционализован, а 
индивидуални планови и програми 
за надарене ученике се ефикасно 
примењују 

Повећан број 
надарених ученика 
са којима се 
индивидуално ради 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 
Секретаријат за 

образовање и дечју 
заштиту 

Увођење награђивања у вези 
са надареним ученицима 

Уведено награђивање у вези са 
надареним ученицима 

Донесен акт о 
увођењу 
награђивања у вези 

2019. / Буџет Града 
Секретаријат за 

образовање и дечју 
заштиту 
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са надареним 
ученицима 

Обогаћивање програма за 
децу и родитеље, 
реализацијом кампање 
„Првих 1000 дана“, програма 
„Београдски беби клуб“, 
програма јачања 
родитељских компетенција 

Унапређени програми за децу и 
родитеље и повећана кохезија 
родитеља и деце 

Повећан број 
програма који се 
реализује 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 
Секретаријат за 

образовање и дечју 
заштиту 

Унапређење кадровских 
потенцијала у установама за 
реализацију специјалних 
програма за рани развој 

Унапређени специјални програми 
за рани развој, за запослене у 
предшколским и здравственим 
установама 

Повећан број 
запослених у 
предшколским 
установама који 
реализује специјалне 
програме за рани 
развој 
Повећан број 
запослених у 
здравственим 
установама који 
реализује специјалне 
програме за рани 
развој 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 

Секретаријат за 
образовање и дечју 

заштиту 
Секретаријат за 

здравство 

Мера А7.П1.М5. Подизање квалитета организације и доступности здравствене заштите 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Унапређење просторних 
капацитета, опремљености у 
здравственим установама 

Здравствене установе користе 
адекватније просторе и 
савременију опрему 

Проценат 
реализације планова 
инвестирања у 
објекте и опрему 
установа примарне 
здравствене заштите 

континуи-
рано 

74.000.000 РСД 
 (у 2017.) 

74.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

здравство 

Унапређење кадровских 
капацитета у здравственим 
установама, квалитета рада 
здравственог особља и 

Кадровски капацитети у 
здравственим установама су 
унапређени повећањем броја 
запосленог стручног медицинског 

Повећан број 
запослених 
здравствених 
радника Број 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 
Секретаријат за 

здравство 
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процедура кадра. Обезбеђене су обуке/стручно 
усавршавање за здравствене 
раднике. 
Повећано задовољство пацијената. 

обука/семинара 
реализованих на 
годишњем 
нивоу 
Евалуација 
задовољства 
пацијената 

Јачање системских 
капацитета у области 
заштите права пацијената и 
обавештености корисника 
здравствених услуга 

Унапређена заштита права 
пацијената и обавештеност 
корисника здравствених услуга 

Број поднетих 
приговора 
пацијената 
саветнику за права 
пацијената 
Број обраћања 
пацијената 
незадовољних 
извештајем 
саветника за права 
пацијената Савету за 
здравље, 
здравственој 
инспекцији и другом 
надлежном органу 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 

Секретаријат за 
здравство – Сектор 
за заштиту права 

пацијената 

Обезбеђивање услова за брзо 
реаговање здравствених 
установа у елементарним и 
другим непогодама и 
ванредним приликама 

Здравствене установе чији је 
оснивач Град благовремено 
поступају у елементарним и другим 
непогодама и ванредним 
приликама, ради смањивања 
штетних ефеката по здравље 
становништва, у сарадњи са 
органима државне управе и 
локалне самоуправе 

Усвојени акциони 
планови (за 
поступање у 
елементарним и 
другим непогодама и 
ванредним 
приликама) у свим 
здравственим 
установама чији је 
оснивач Град 
Здравствене 
установе (чији је 
оснивач Града) имају 
уређен начин и 
поступак за проток 
информација у 

континуи-
рано 

11.000.000 РСД  
(у 2017) 

11.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
здравство 

Здравствене 
установе чији је 

оснивач Град 
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елементарним и 
другим непогодама и 
ванредним 
приликама 
Здравствене 
установе (чији је 
оснивач Града) имају 
уређен начин и 
поступак за 
благовремено 
обавештавање 
јавности 

Развијање информатичко-
комуникационих технологија 
и здравствено-
информационог система 

Повећана ефикасност здравственог 
информационог система кроз: 
аутоматизацију и смањење 
трошкова свих административних 
поступака и процеса који прате 
основне делатности система 
здравствене заштите; сигурну и 
ефикасну размену информација 
између свих учесника здравственог 
система, у циљу подизања 
доступности и квалитета 
здравствене заштите. 

Смањење трошкова 
свих 
административних 
поступака у систему 
здравствене заштите 
Евалуација 
задовољства 
пацијената 
доступношћу и 
квалитетом 
здравствене заштите 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 
Секретаријат за 

здравство 

Мера А7.П1.М6. Спровођење јавно-здравствених политика 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Праћење здравственог стања 
становништва и рада 
здравствене службе, као и 
предлагање и предузимање 
мера за њихово унапређење 

Успостављен системски механизам 
за прикупљање и обраду 
индикатора јавног здравља и 
генерисање релевантних 
периодичних извештаја о јавном 
здрављу 

Број извештаја 
континуи-

рано 
/ Буџет Града 

Секретаријат за 
здравство 

Промоција здравља и 
спровођење мера за очување 
и унапређење здравља и 

Унапређени показатељи 
здравственог стања становништва 

Повећана очекивана 
дужина трајања 
живота на рођењу 

континуи-
рано 

7.500.000 РСД  
(у 2017) 

7.500.000 РСД 
Буџет Града 

Секретаријат за 
здравство 
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животне средине и радне 
околине, епидемиолошки 
надзор, спречавање и 
сузбијање заразних и 
незаразних болести, повреда 
и фактора ризика 

Смањена смртност 
одојчади 

(укупно) 

Обезбеђивање услова за 
обављање делатности 
здравствених установа, 
планирање и остваривање 
програма у области јавног 
здравља 

Реализација приоритетних јавно-
здравствених програма и пројеката 

Број расписаних и 
реализованих јавно-
здравствених 
програма/пројеката 

континуи-
рано 

2.500.000 РСД 
(у 2017) 

 
Буџет Града 

Секретаријат за 
здравство 

Побољшање механизама за 
брзе и координисане 
реакције система на претње 
по здравље 

Успостављање функционалних 
међусекторских механизама на 
локалном нивоу за координисану 
реакцију на елементарне непогоде 
и системске претње по здравље 

Оснивање радних 
тела/група и 
дефинисање 
задатака 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 
Секретаријат за 

здравство 

Спровођење мера 
дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације у спречавању и 
сузбијању заразних болести 
на територији града Београда 

Формирање системског механизма 
за ефикасан утицај на претње по 
здравље становништва од стране 
инфективних агенаса средине 

Смањен број 
векторских заразних 
болести 
Број спроведених 
акција у спречавању 
и сузбијању 
заразних болести на 
територији града 
Београда 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 

Секретаријат за 
здравство 

Завод за биоциде за 
медицинску 

екологију 

Приоритет А7.П2. Унапређење садржаја културе и спорта 

Мера А7.П2.М1. Унапређење културне политике засноване на афирмацији градитељског наслеђа 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Дефинисање основних 
принципа будуће културне 
политике Града и њене 
специфичности 

Јасни основни принципи и 
специфичности културне политике 
Града 

Донесен акт 
Секретаријата за 
културу 

2017. 2.208.500  РСД Буџет Града 
Секретаријат за 

културу 
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Дефинисање приоритета и 
критеријума за одабир 
пројеката за финансирање 

Јасни приоритети и критеријуми за 
одабир пројеката за финансирање у 
области културе 

Донесен акт 
Секретаријата за 
културу 

2017. / Буџет Града 
Секретаријат за 

културу 

Мера А7.П2.М2. Развој креативних културних индустрија и програма институција 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Мапирање креативних 
културних индустрија у 
Београду и утврђивање 
степена њиховог развоја у 
три сектора: уметност и 
култура, дизајн и медији 

Идентификоване креативне 
индустрије у Београду и утврђен 
степен њиховог развоја у сектору 
уметности и културе, дизајна и 
медија 

Донесен акт 
Секретаријата за 
културу 

2018. / / 
Секретаријат за 

културу 

Успостављање институције 
конкурса за иновативне 
идеје и финансирање 
одабраних пројеката у 
области креативних 
културних индустрија и 
програма институција 
културе 

Дефинисани критеријуми и 
процедуре за расписивање 
конкурса. Периодично се расписују 
конкурси за иновативне идеје за 
програме институција културе у 
Београду. Иновативне идеје се 
финансирају као пројекти одабрани 
на конкурсима. 

Донесен акт 
Секретаријата за 
културу 

континуи-
рано 

90.600.000 РСД 
(укупно) 

277.800.000 РСД 
(укупно) 

/ 
Секретаријат за 

културу 

Израда програма подстицаја 
друштвено одговорног 
пословања, са мерама 
усмереним ка реалном, 
финансијском и сектору 
услуга, као и стратегије 
комуникације за потребе 
повећања спонзорстава и 
донација за потребе културе 

Подстицање друштвено одговорног 
пословања. Јасне линије 
комуникације и одговорности за 
повећање спонзорства и донација за 
потребе културе. 

Повећан број 
програма подстицаја 
друштвено 
одговорног 
пословања 
Усвојена Стратегија 
комуникације 

2017. 

2.481.491 РСД 
(у 2017)  

8.520.000 РСД 
(укупно) 

/ 
Секретаријат за 

културу 

Унапређење музејског 
фундуса, заштите музејске 
грађе, сталних музејских 
поставки, као и библиотечке, 
позоришне, ликовне и 
културно- образовне 
делатности 

Реализовани програми унапређења 
Број реализованих 
програма и 
активности 

континуи-
рано 

1.631.841.420 РСД  
(у 2017) 

4.900.000.000 РСД 
(укупно) 

 
Секретаријат за 

културу 
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Подстицање и развијање 
сарадње установа културе у 
реализацији сталних 
манифестација 

Закључени споразуми установа 
културе о реализацији сталних 
манифестација 

Закључени 
споразуми о сарадњи 
установа културе о 
реализацији сталних 
манифестација 

континуи-
рано 

131.264.600 РСД  
(у 2017) 

395.000.000 РСД 
(укупно) 

 

Секретаријат за 
културу 

Установе културе 
чији је оснивач Град 

Мера А7.П2.МЗ. Побољшање услова за развој спорта 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Побољшање материјално-
техничких и кадровских 
услова школа ради повећаног 
обухвата деце за бављење 
спортом кроз повећан број 
секција, курсне облике 
наставе и промотивне акције 
у сарадњи са спортским 
организацијама и локалном 
самоуправом 

Побољшана опремљеност школа 
справама и реквизитима 
(фискултурне сале у школама и 
предшколским образовним 
установама су континуирано 
опремане реквизитима и спортском 
опремом). Већи обухват деце у 
систему школског спорта уз 
повећање броја спортских секција 
доношење плана за остваривање 
принципа „Један ученик - једна 
секција“). Јачање сарадње школе и 
спортских организација. 

Израђена анализа и 
план опремања 
школа Повећан % 
школа које имају 
повећан број секција 
10-15% више 
ученика који 
учествују у 
реализацији секција 
Донесен годишњи 
извештај школа 
Повећан број 
остварених сарадњи 

континуи-
рано 

54.500.000 РСД  
(у 2017) 

272.500.000 РСД 
(укупно) 

 

Секретаријат за 
спорт и омладину 

Секретаријат за 
образовање и дечју 

заштиту 
 Школе 

Стручно удружење 
професора 
физичког 

васпитања 
Спортске 

организације 

Побољшање капацитета 
спортских организација које 
се баве рекреацијом грађана 
свих узраста, 
укључујући и особе са 
инвалидитетом и старије 
особе 

Оснивање клубова рекреације. 
Оснивање секција за рекреацију 
при спортским клубовима. 
Оспособљавање стручног кадра за 
спровођење рекреативних 
програма. 

Повећан број 
основаних клубова 
Повећан број клубова 
који су основали 
рекреативне 
секције 
Повећан број 
реализованих 
семинара 

континуи-
рано 

11.400.000 РСД  
(у 2017) 

60.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
Секретаријат за 

спорт и омладину 

Подизање капацитета 
стручног рада у области 
врхунског спорта 

Унапређење образовне и струковне 
компетентности спортских 
стручњака и стручњака у спорту 

Повећан ниво 
професионалне 
компетентности 
спортских стручњака 
и стручњака у 
спорту; 

континуи-
рано 

27.000.000 РСД 
 (у 2017) 

135.000.000 РСД 
(укупно) 

/ 
Секретаријат за 

спорт и омладину 
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Повећан број 
струковних, 
академских и мастер 
специјализација; 
Повећан број 
организованих 
семинара; 
Редовно подношење 
извештаја 
образовних 
институција, 
националних 
гранских савеза и 
осталих надлежних 
институција 

Унапређивање услова за 
развој спортисте до 
врхунског резултата 

Обезбеђивање термина за тренинг 
београдским спортским клубовима 
у спортским објектима 

Повећан број 
категорисаних 
клубова у граду и 
градским 
општинама; 
Донесен план о 
рационалном 
коришћењу термина 
клубова у спортским 
центрима 

континуи-
рано 

14.000.000 РСД 
(у 2017) 

70.000.000 РСД 
(укупно) 

/ 
Секретаријат за 

спорт и омладину 

Мера А7.П2.М4. Развој вештина и знања младих 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Унапређивање 
комуникационе вештине 
младих, вештине јавног 
наступа, учешће на 
уметничким радионицама 

Реализовање обука за младе за 
унапређивање комуникационих 
вештина, вештина јавног наступа, 
уметничких радионица и др. 

Повећан број 
реализованих обука 
и радионица 

континуи-
рано 

/ / 
Канцеларија за 

младе и сарадњу са 
удружењима 

Развијање интересовања код 
младих за ваншколске 
програме за конструктивно 

Радионице за младе 
Повећан број 
реализованих 
радионица 

континуи-
рано 

/ / 
Канцеларија за 

младе и сарадњу са 
удружењима 
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коришћење времена 
Унапређивање вештина и 
знања у циљу побољшања 
конкурентности на тржишту 
људских ресурса 

Унапређење припремљености 
младих за посао односно радно 
ангажовање у складу са законом 

Повећан број 
реализованих 
радионица 

континуи-
рано 

/ / 
Канцеларија за 

младе и сарадњу са 
удружењима 

Приоритет А7.ПЗ.  Унапређење инфраструктуре социјалног развоја 

Мера А7.ПЗ.М1.  Подизање капацитета предшколских установа 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Проширење мреже 
предшколских установа, 
путем изградње, адаптације 
или на други начин у складу 
са прописима 

Обезбеђено довољно места, као и 
места довољног квалитета за све 
предшколце 

Урађена анализа 
стања 
Донесен план за 
проширење мреже 
предшколских 
установа (изградња, 
адаптација и др) 

континуи-
рано 

/ / 
Секретаријат за 

образовање и дечју 
заштиту 

Мера А7.ПЗ.М2.  Развијање културне инфраструктуре 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Инвестиционо улагање у 
објекте позоришта 

Анализа постојећег стања. 
Креирање и усвајање предлога 
плана за адаптацију и 
реконструкцију објеката позоришта 
на основу анализа постојећег стања. 
Усвојен план потреба за 
адаптацијом и реконструкцијом. 
Реализација фазног програма 
адаптације, реконструкције 
објеката позоришта. 

Донесен план 
Повећан број 
адаптираних и 
реконструисаних 
објеката позоришта 

контунуира
но 

45.630.343 РСД 
 (у 2017) 

137.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Град 
Секретаријат за 

културу 

Привођење бројних 
запуштених концертних 

Проширење могућности летње 
понуде Београда 

Донесен споразум о 
привођењу намени 

/ / Буџет Град 
Секретаријат за 

културу 
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простора на отвореном 
првобитној намени 

концертних 
простора на 
отвореном 

Градске општине 

Мера А7.ПЗ.МЗ. Унапређење спортске инфраструктуре 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Успостављање базе података 
односно евиденције 
постојећег стања спортске 
инфраструктуре 

Формирање радне групе за 
спровођење истраживања о стању 
спортске инфраструктуре. 
Дефинисање истраживачког 
поступка и параметара 
и прикупљање података за 
утврђивање реалне слике 
постојећег стања спортске 
инфраструктуре у Граду Београду. 

Формирана радна 
група 
Успостављање база 
података 
Креиран извештај 

2017. 

активност не 
изискује додатна 

средстава из буџета 
Града 

Буџет Град 
Секретаријат за 

спорт и омладину 

Инвестиционо одржавање 
постојећих спортских 
објеката 

Анализа стања спортских објеката. 
Креирање и усвајање предлога 
плана за адаптацију и 
реконструкцију објеката на основу 
анализа постојећег стања и 
заинтересованих страна.  
Усвојен план потреба за 
адаптацијом и реконструкцијом. 
Реализација фазног програма 
адаптације, реконструкције 
постојећих спортских објеката. 

Урађена анализа 
стања 
Усвојен план 
Повећан број 
адаптираних и 
реконструисаних 
спортских објеката 

2017. 
континуи-

рано 
/ Буџет Град 

Секретаријат за 
спорт и омладину 

Изградња нових тренажних 
и мултифункционалних 
спортских објеката, у складу 
са урбанистичким планом 

Анализиране потребе за новим 
спортским објектима. Планирана 
потребна финансијска средства за 
изградњу нових спортских објеката. 
Размотрени и усвојени предлози за 
изградњу објеката на основу 
анализа постојећег стања и 
заинтересованих страна. Фазно 
спровођен план за изградњу нових 
спортских објеката. 

Предат извештај о 
потреби и структури 
спортских објеката 
Донесени 
финансијски 
планови Усвојен 
план потреба 

2018. 
континуи-

рано 
/ Буџет Град 

Секретаријат за 
спорт и омладину 
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Стратешки циљ А8. ПАМЕТНА УПРАВА 
 

Квалитетно, ефикасно и делотворно пружање услуга свим корисницима 

Кључни индикатори: 

Сви закони у вези са положајем и организацијом Града измењени у складу са иницијативама Града Београда до 2021. године.  
У потпуности имплементиран нови службенички систем до 2021. године 
40% грађана и 85% привредних субјеката редовно користе електронске услуге Градске управе до 2021. године  
Повећано  учешће грађана у доношењу градских одлука 

Приоритет А8.П1. Унапређење организације Града и координације са градским општинама 

Мера А8.П1.М1. Анализа положаја, организације и делокруга Града и градских општина и успостављање каталога послова 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Анализа изворних и 
поверених послова у 
делокругу Града Београда 

На основу извршеног пописа 
послова, спроведена је анализа свих 
послова у надлежности Града 
Београда, са препорукама за 
предлагање измена закона којима 
је утврђена надлежност Града 
Београда 

Извршена анализа 
послова у делокругу 
Града које обављају 
органи Града, 
градских општина, 
јавних служби и 
других организација 

2017. / Буџет Града Градско веће 

Анализа територијалне 
организације Града Београда 

Успостављена ефикаснија 
територијална организација Града 
која ће одговарати потребама 
градских општина и грађана/ки 

Спроведена анализа 
поделе територије 
града Београда на 
градске општине са 
препорукама за 
унапређење 
територијалне 
организације 

2017. / Буџет Града Градско веће 

Анализа делокруга градских Извршена децентрализација Града Спроведена анализа 2017. / Буџет Града Градско веће 
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општина у саставу Града 
Београда 

на функционалним основама, у 
складу са потребама за 
приближавањем услуга 
грађанима/кама и проценом 
ефикасности обављања посла на 
нивоу Града или градских општина 

послова из 
надлежности Града 
Београда који се 
обављају на нивоу 
градских општина, са 
препорукама 

Анализа унутрашње 
организације градских 
општина у саставу Града 
Београда 

Утврђена ефикаснија и 
економичнија организација 
градских општина у складу са 
њиховом величином и делокругом 

Спроведена анализа 
устројства органа 
градских општина 
узимајући у обзир 
спроведене анализе 
територијалне 
организације града 
Београда и послова 
које се обављају на 
нивоу градских 
општина, са 
препорукама 

2017. / Буџет Града Градско веће 

Дефинисање методологије за 
попис послова у делокругу 
Града Београда 

Дефинисани критеријуми за 
свеобухватан попис послова у 
делокругу Града Београда које 
обављају органи Града и градских 
општина 

Израђена 
методологија за 
попис послова са 
критеријумима за 
класификовање 
изворних и 
поверених послова и 
дефинисање 
носилаца послова 

2017. / Буџет Града 

Служба за 
скупштинске 

послове и прописе 
(координира рад 

Радне групе за 
дефинисање 

методологије) 

Попис послова у делокругу 
Града Београда 

Реално процењен положај Града 
Београда и градских општина у 
његовом саставу са становишта 
изворних и поверених послова које 
обављају њихови органи 

Пописани сви 
послови у делокругу 
Града Београда 

2018. / Буџет Града Градско веће 

Успостављање базе података 
о пословима у делокругу 
Града Београда 

Створен трајни алат за праћење и 
анализу делокруга Града и 
градских општина 

Израђено софтверско 
решење у које је 
интегрисан попис 
послова 

2018. / Буџет Града Градско веће 

Ажурирање базе података са 
каталогом послова у 

Каталог послова је постао одржив 
алат за анализу обављања послова 

Попис послова 
ажуриран у односу 

континуи-
рано, од 

/ Буџет Града 
Градско веће 

Начелник Градске 
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делокругу Града Београда из делокруга Града Београда који 
користе органи Града 

на важеће прописе на 
свака три месеца 

септембра 
2018. 

управе 

Мера А8.П1.М2. Измена градских прописа који уређују организацију и положај градских општина 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Организовање јавне расправе 
о територијалној 
организацији града и 
положају градских општина у 
складу са Статутом града 

О питањима територијалне 
организације града и положаја 
градских општина су правовремено 
консултовани сви заинтересовани 
актери и прикупљени су предлози 
свих релевантних актера, 
укључујући представнике/це 
градских општина и организација 
цивилног друштва 

Резултати 
спроведених анализа 
представљени на 
јасан начин свим 
заинтересованим 
актерима и 
прикупљени 
предлози за измене 
Статута; 
Консултовани сви 
заинтересовани 
актери на нивоу 
Града 
 

2017. / Буџет Града Градско веће 

Дефинисање потребних 
измена Статута Града 

Усвојене измене Статута Града 
Београда одражавају потребе 
идентификоване претходним 
анализама и у току јавне расправе, у 
складу са важећим правним 
оквиром 

Израђен текст 
предлога измена 
Статута; 
Усвојен предлог 
измена Статута 

2017. / Буџет Града Градско веће 

Измене Статута Града и 
усклађивање других аката 
Града и градских општина са 
тим изменама 

Примењена нова територијална 
организација града 

Измењен Статут и 
пописани други акти 
Града и градских 
општина које је 
потребно ускладити 
са новим одредбама 
Статута; 
Усвојена одлука о 
изменама и 
допунама Статута 

2017. / Буџет Града Скупштина Града 
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или нови Статут 

Мера А8.П1.МЗ. Заступање измена закона који уређују положај Града и градских општина 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Дефинисање предлога за 
измену правног оквира о 
положају Града и градских 
општина 

Надлежни органи Града могу да 
заступају измене правног оквира у 
вези са положајем Града Београда у 
односу на надлежне органе 
Републике 

Предлог за измену 
правног оквира о 
положају Града и 
градских општина је 
дефинисан 

2017. / Буџет Града Градско веће 

Упућивање предлога за 
измену правног оквира о 
положају Града и градских 
општина надлежним 
органима и заступање за 
њихово усвајање 

Усвојене измене правног оквира о 
положају града Београда и градских 
општина које су у складу са 
посебним положајем Града који је 
дефинисан претходним анализама 

Предлози за измену 
правног оквира су 
упућени 
Влади и Народној 
скупштини 
Дефинисан акциони 
план за заступање 
измена пред 
републичким 
органима 
Ставови Града су 
објављени и о њима 
су 
информисани 
надлежни 
републички органи 
Број измењених 
закона у складу са 
иницијативама 
Града 

2017. / Буџет Града 
Градско веће 

Градоначелник 

Мера А8.П1.М4. Унапређење координације између органа Града и градских општина 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Организовање консултација Делотворније укључивање Консултовани 2017. / Буџет Града Градско веће 
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са представницима градских 
општина о могућим 
унапређењима координације 
између органа Града и 
градских општина 

представника/ца градских општина 
у доношење и извршавање одлука 
на нивоу Града 

представници/е свих 
градских општина 

Градоначелник 

Формирање Београдског 
форума председника 
градских општина 

Институционализован механизам 
за укључивање градских општина у 
одлучивање на нивоу Града 

Успостављен форум 
градоначелника 
Београда и 
председника/ца 
градских општина 
као саветодавно тело 
градоначелника и 
дефинисана његова 
улога у доношењу 
одлука на нивоу 
Града;  
Одржана четири 
састанка Форума 
годишње 

2017. / Буџет Града 
Кабинет 

градоначелника 

Приоритет А8.П2. Успостављање модерног службеничког система 

Мера А8.П2.М1. Успостављање функције управљања људским ресурсима у Градској управи 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Организовање послова 
управљања људским 
ресурсима у оквиру Градске 
управе 

Успостављена функција управљања 
људским ресурсима у складу са 
модерним службеничким системом 

Образована 
организациона 
јединица унутар 
Градске управе за 
управљање људским 
ресурсима; 
Делокруг нове 
службе јасно 
дефинисан и 
примењен у пракси 

2017. / Буџет Града 
Начелник Градске 

управе 

Додатна обука за запослене Створени услови за делотворно Запослени обучени 2017. / Буџет Града Начелник Градске 
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који обављају послове 
управљања људским 
ресурсима 

управљање људским ресурсима у 
оквиру Градске управе 

за нову функцију која 
је примењена у 
пракси 

управе 

Посебна обука руководилаца 
организационих јединица у 
Градској управи за 
оцењивање службеника 

Објективно оцењивање запослених 
у Градској управи у складу са новим 
законским оквиром 

Дефинисан програм 
обуке и обучени сви 
руководиоци у 
Градској управи 
Обучени 
руководиоци свих 
секретаријата и 
одељења 
Смањен проценат 
приговора 
службеника на оцене 

2017. / Буџет Града 
Начелник Градске 

управе 

Увођење кодекса понашања 
службеника и намештеника 
и обука запослених 

Запослени у Градској управи се 
понашају у складу са етичким 
правилима понашања 

Усвојен акт кодекса 
понашања; 
Сви запослени 
упознати са 
правилима 
понашања; 
Смањен број 
притужби 
грађана/ки на 
понашање 
запослених 

2017. / Буџет Града 
Начелник Градске 

управе 

Увођење посебних 
механизама за спречавање 
корупције у Градској управи 

Примењују се ефикасни механизми 
за спречавање корупције у Градској 
управи 

Дефинисани ризици 
на корупцију у свим 
организационим 
јединица Градске 
управе и утврђени 
специфични 
механизми за 
спречавање 
корупције у њима; 
Смањен број 
притужби 
грађана/ки на 
корупцију 

2018. / Буџет Града 
Начелник Градске 

управе 
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Мера А8.П2.М2. Успостављање система континуираног обучавања и стручног усавршавања 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда и спровођење 
посебног програма стручног 
усавршавања 

Градска управа има систем сталног 
стручног усавршавања запослених 

Усвојен посебни 
програм стручног 
усавршавања; 
Број запослених који 
годишње пролази 
посебне програме 
стручног 
усавршавања 
повећан за 20% на 
годишњем нивоу 

континуи-
рано 

/ Буџет Града 
Начелник Градске 

управе 

Дефинисање одрживог 
механизма за континуирано 
финансирање стручног 
усавршавања запослених 

Град Београд финансира све 
посебне програме стручног 
усавршавања запослених у Градској 
управи 

Усвојен интерни акт 
којим се дефинишу 
критеријуми за 
финансирање обука 
и начини за 
обезбеђивање 
средстава за 
финансирање обука 
Повећање % 
покривености 
планираних 
програма стручног 
усавршавања из 
буџета за 20% на 
годишњем нивоу 

2017. / Буџет Града 

Организациона 
јединица за 
управљање 

људским ресурсима 
и Секретаријат за 

финансије 

Израда интранет портала за 
размену информација 
између запослених у 
Градској управи 

Унапређена размена информација 
између свих запослених у Градској 
управи 

Успостављен и 
функционалан 
интранет портал; 
Сви запослени у 
Градској управи 
обучени за употребу 
портала 

2017. 

активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града (биће 

реализовано у 
оквиру Microsoft 
Premier Support 

подршке) 

/ 
ЈКП „Инфостан 

технологије“ 
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Унапређење нормативне 
делатности у Градској 
управи – друга фаза 

Унапређена размена информација 
између запослених који обављају 
нормативне послове у Градској 
управи 

Сви запослени који 
обављају 
нормативне послове 
регистровани на 
интерном порталу; 
Број посета 
интерном порталу 
повећан за 20% на 
годишњем нивоу ; 
Број постављених 
материјала повећан 
за 10% на годишњем 
нивоу 

2018. / Буџет Града 
Секретаријат за 

управу 

Израда и спровођење 
политике обуке 
приправника 

Дефинисани минимални стандарди 
за обуку у свим организационим 
јединица Градске управе и 
постизање пуне оспособљености 
приправника за рад у Градској 
управи 

Усвојен интерни акт 
о обуци приправника 
до 2018. године; 
Сви приправници 
обучени у складу са 
усвојеном 
политиком 

2017. / Буџет Града 
Начелник Градске 

управе 

Мера А8.П2.М3. Унапређење капацитета Градске управе у области европских интеграција 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Израда методологије и 
програма обуке из области 
европских интеграција 

Формулисање методологије и 
програма обуке из области 
европских интеграција у циљу  

Израђена 
методологија и 
програми обуке 

2017. / / РАРЕИ Београд 

Континуирана 
имплементација програма 
обуке из области европских 
интеграција 

Обучени и координисани запослени 
у Градској управи за 
идентификацију и формулисање 
предлога пројеката финансираних 
из ЕУ фондова 

Број обука 
Број полазника 

континуи-
рано 

/ / РАРЕИ Београд 

Успостављање механизма 
координације и 
комуникације запослених у 
Градској управи са 

Ефикаснија комуникација и 
размена информација, планирање и 
формулисање предлога пројеката у 
складу са потребама Града Београда 

Број предлога 
пројеката 

2017. / / 
РАРЕИ Београд 

Кабинет 
градоначелника 
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надлежном Регионалном 
агенцијом за развој и 
европске интеграције у циљу 
систематизованог 
привлачења средстава из 
фондова ЕУ 

Приоритет А8.ПЗ. Модернизација процеса рада органа Града 

Мера А8.ПЗ.М1. Успостављање јединствене методологије извештавања у Градској управи 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Попис свих редовних 
извештаја које сачињавају 
организационе јединице 
Градске управе 

Постоји јединствен и исцрпан 
попис свих извештаја које 
организационе јединице Градске 
управе обавезно сачињавају 

Пописани сви 
редовни извештаји 
које Градска управа 
подноси другим 
органима Града или 
републичким 
органима, са 
назнаком података 
потребних за те 
извештаје и 
периодом 
извештавања 

2017. 

активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

/ 
Секретаријат за 

управу 

Израда и спровођење 
јединствене методологије 
извештавања 

Извештаји о раду Градске управе 
могу да се користе за праћење 
резултата и планирање градских 
мера јавне политике и усвајање 
градских прописа 

Усвојена обавезујућа 
методологија 
извештавања Све 
организационе 
јединице користе 
јединствену 
методологију 
Степен до кога 
извештаји пружају 
информације о 
постигнутим 
резултатима 

2017. 

активност не 
изискује додатна 

средства из буџета 
Града 

/ 

Секретаријат за 
управу  

Начелник Градске 
управе 
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Степен до кога 
процес израде мера 
јавне политике 
користи редовне 
извештаје 

Израда апликативног решења 
за извештавање 

Олакшана израда периодичних и 
потребних ad hoc извештаја који 
садрже егзактне и употребљиве 
податке, подобне за даље анализе 

Израђено 
апликативно решење 
имплементирано у 
свим 
организационим 
јединица Градске 
управе; 
Почевши од јуна 
2019. године, сви 
извештаји 
генерисани 
коришћењем новог 
апликативног 
решења 

2018. 

100.000.000 
РСД (у 2017) 
100.000.000 

РСД (укупно) 

Буџет Града 

Секретаријат за 
управу 

ЈКП „Инфостан 
технологије“ 

Мера А8.ПЗ.М2. Унапређење процеса буџетског планирања 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Унапређење буџетских 
принципа 

Уведен принцип сврсисходности у 
праћењу програмских активности и 
пројеката 

Број програма и 
пројеката који се 
финансирају из 
буџета Града 

2017. / Буџет Града 
Секретаријат за 

финансије 

Увођење софтвера за 
планирање средстава (ERP) 
за индиректне кориснике 
буџета Града Београда 

Омогућено ефикасније праћење 
трошења буџетских средстава 

У току 2020. године - 
50% корисника 
буџета користи 
одабрано 
апликативно решење 
До краја 2021. године 
- сви корисници 
буџета користе 
одабрано 
апликативно решење 

2019. / Буџет Града 
Секретаријат за 

финансије 
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Увођење родно одговорног 
буџетирања 

Омогућено сагледавање ефеката 
алокације буџетских средстава на 
животе жена и мушкараца у 
локалној заједници 

Усвојени интерни 
акти и уведена 
пракса родне 
анализе буџета и 
реструктурирање 
прихода и расхода са 
циљем унапређења 
родне 
равноправности 
Повећан % буџета 
који се издваја за 
специфичне пројекте 
за жене 

2018. / Буџет Града 
Секретаријат за 

финансије 
Скупштина Града 

Мера А8.ПЗ.М3.  Увођење система електронске управе Града Београда 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Формирање градског 
протокола размене података 
(City Protocol) и укључивање у 
глобалну мрежу 

Олакшана комуникација и доступне 
базе података између градских 
институција и сектора, апликације 
и комуникација са другим 
градовима 

Установљени 
стандарди за 
технолошко 
повезивање 
података Града 
Београда у систему 
међународно 
признате метрике за 
евалуацију промена 
и напретка (нпр. 
IS037120 - 
међународни 
стандард за одрживи 
развој заједнице) 

2017. / Буџет Града 
Кабинет 

градоначелника 
БЕОКОМ сервис 

Трансформација БЕОКОМ 
сервиса у градски 
координациони центар 

Формирање органа управе или 
службе надлежне за послове 
управљања сервисима, 
комуникацију, координацију и 
одбрану од непогода 

Формиран градски 
координациони 
центар 

2017. / Буџет Града БЕОКОМ сервис 

Унапређење опреме и Бржа и ефикаснија комуникација Број међусобних 2018. 43.000.000 РСД Буџет Града Кабинет 
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софтвера за комуникацију 
унутар комуналног система 
Града 

међу члановима комуналног 
система 

интеракција Број 
одржаних 
електронских 
седница 

(укупно) градоначелника 
БЕОКОМ сервис 

Унапређење софтвера 
БЕОКОМ сервиса - 
усаглашавање планова 
пословања свих комуналних 
предузећа и служби, израда 
гантограма годишњих 
активности за радове и 
манифестације 

Мониторинг годишњих планова 
секретаријата, служби и јавних 
комуналних предузећа Града 
Београда 

Број 
имплементираних 
планова 

континуи-
рано 

2.000.000 РСД 
(годишње) 

Буџет Града БЕОКОМ сервис 

Смањење трошкова и 
консолидација 
телекомуникационе 
инфраструктуре Градске 
управе 

Смањење укупних трошкови рада 
система за обраду података за 
службе који пружају сервисе 
грађанима/кама, повећана 
сигурност у раду са 
подацима и смањење броја 
приступних тачака спољних 
рачунарских мрежа интерној мрежи 
Градске управе града Београда 

Смањење укупних 
трошкова рада 
система за обраду 
података 
Смањење броја 
приступних тачака 

2017. 

118.000 000 РСД  
(у 2017) 

150.000.000 РСД 
(укупно) 

Буџет Града 
ЈКП „Инфостан 

технологије“ 

Даља аутоматизација 
писарнице 

Реализовање пријема захтева за 
писарницу Градске управе града 
Београда у електронском облику и 
омогућено праћење кретања и 
обраде предмета и добијање 
аутоматског одговора о статусу 
предмета у сваком тренутку по 
захтеву подносиоца захтева. 
Пребачена постојећа архива 
писарнице из папирног облика 
скенирањем у електронски облик, 
тако да ју је могуће претраживати и 
користити у обради предмета 
писарнице као и за архивирање 
ових података на трајне 
електронске или оптичке медијуме. 

Повећан број захтева 
примљених кроз 
електронску 
писарницу; 
Повећан број 
упућених одговора о 
статусу предмета; 
Повећан % предмета 
из архиве 
пребачених у 
електронски облик; 
Повећан % 
архивираних 
предмета на 
електронском 
медијуму 

2018. 

30.000.000 
РСД (у 2017) 
30.000.000 

РСД (укупно) 

Буџет Града 

Служба за опште 
послове 

ЈКП „Инфостан 
Технологије“ 

Обука запослених за Утврђени програми обуке за Број обучених континуи- 5.000.000 Буџет Града ЈКП „Инфостан 
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коришћење апликативних 
решења за потребе њихових 
послова 

појединачна апликативна решења и 
обучени службеници који би 
требало да их користе у свом послу 
Обуке за појединачна апликативна 
решења интегрисане у програме 
обуке приправника и програме 
стручног усавршавања службеника 

службеника, по 
апликативном 
решењу 
Најмање 50% 
обучених од укупног 
броја службеника 

рано РСД (у 2017) 
10.000.000 

РСД (укупно) 

технологије“ 

Мера А8.ПЗ.М4. Стварање услова за шире учешће грађана у одлучивању 

Активност Очекивани резултат Индикатор 
Рок 

извршења 
Очекивана 
вредност 

Извор 
финансирања 

Носилац 
одговорности 

Разрада одредаба Статута 
града о начинима учешћа 
грађана/ки у одлучивању 

Разрађени и диверзификовани 
механизми који треба да омогуће 
шире учешће грађана/ки у 
одлучивању органа Града 

Повећање броја 
спроведених јавних 
расправа Повећање 
броја поднетих 
иницијатива, 
предлога и 
представки 
грађана/ки 
Повећање броја 
спроведених анкета 
грађана/ка 
Повећање број 
спроведених других 
облика учешћа 
грађана/ки 
Повећање степена у 
ком се резултати 
јавних консултација 
користе у планирању 
градских политика и 
доношењу прописа 

2017. / Буџет Града Скупштина Града 

Увођење иновативних 
начина учешћа грађана/ки у 
одлучивању 

Грађани/ке могу на једноставан 
начин да се информишу о 
плановима органа Града и учествују 
у доношењу њихових одлука 

Уведени нови 
начини учешћа 
грађана у 
одлучивању 
градских органа 

2018. / Буџет Града 

Служба за 
комуникације и 
координацију 

односа са 
грађанима 
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засновани на 
употреби ИКТ (оп- 
line и путем 
мобилног телефона); 
% грађана и 
грађанки који 
користе апликације 
за учешће грађана 
већи за по 20% на 
годишњем нивоу 

Водичи за грађане/ке о 
начинима учешћа у 
одлучивању 

Грађани/ке Београда знају који 
механизми учешћа у одлучивању 
градских органа су им на 
располагању и на који начин могу 
да их користе 

Израђени водичи за 
различите циљне 
грипе и објављени 
кроз различите 
канале комуникације 
Повећање % посета 
интернет порталу 
Града за 10% на 
годишњем нивоу 
% поднетих 
иницијатива, 
предлога и 
представки повећан 
за 10% на годишњем 
нивоу Повећан број 
различитих циљних 
група које користе 
облике учешћа 

2017. / Буџет Града 

Служба за 
комуникације и 
координацију 

односа са 
грађанима 

Израда комуналног портала 
са пратећом апликацијом 

Успостављање система за 
двосмерну комуникацију са 
грађанима и грађанкама, 
управљање и контролу комуналним 
интервенцијама у реалном времену 
и информисање 

Број предмета 
(пријава комуналних 
проблема) 
% реализованих 
предмета у 
предвиђеном року % 
позитивних одговора 
у анкетама о 
задовољству 
корисника 

2017. 17.000.000 РСД Буџет Града БЕОКОМ сервис 
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пружањем 
комуналних услуга 

 


