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Драге суграђанке и суграђани,
Част ми је и задовољство да вам представим Грађански водич кроз Одлуку о буџету града
Београда за 2020. годину. Грађански водич је начин да се грађанке и грађани Београда упознају
како се троши њихов новац а представља и позив за њихово веће укључивање у процес израде
буџета града.
Верујем да смо кроз Грађански водич на једноставан и свакоме разумљив начин показали како
ће се новац који град Београд прикупља од грађана и привреде потрошити.
Буџет града је комплексан и обиман документ, најважнији који Скупштина града усваја у
календарској години. Надам се да смо успели да у овој, скраћеној форми, на разумљив и
једноставан начин покажемо за које јавне намене ћемо потрошити новац свих грађанки и
грађана.
Током усвајања Буџета града Београда за 2020. годину први пут у историји града спроведена је
јавна расправа у којој су грађанке и грађани имали прилику да предложе у шта Град Београд
треба да потроши новац којим располаже. Нацрт буџета града Београда за 2020. године усвојен
је 15. октобра и потом се три недеље налазио на јавној расправи у којој су наше суграђанке и
суграђани предлагали пројекте које Град Београд треба да подржи. Добили смо преко три
хиљаде предлога од којих је више од две стотине постало део Буџета града. Хвала вам на
предлозима и верујем да ће наредне године много више грађана учествовати у овој расправи.
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Потом смо најважније делове Буџета града Београда за 2020. годину представили грађанима
кроз огласе у дневним новинама и преко уплатница Инфостана.
Грађански водич који се налази пред Вама следећи је корак у нашој намери да кроз
транспарентан приступ омогућимо учешће грађана у раду градске управе и боље их
информишемо о Буџету града. Верујем да делите моје мишљење да се Београд последњих
шест година уређује и развија како није деценијама уназад. Ваша помоћ нам је потребна да
боље одредимо наредне циљеве и приоритете у планирању развоја града. Позивам вас да
активно учествујете у изради буџета града Београда за 2021. годину.
Политика је права само ако је добра за људе. Ако је Београђанкама и Београђанима данас боље
него што је било јуче а ако ће нам сутра бити боље него што је данас. Хајде да је заједно
учинимо још бољом! Јер, како је то велики Душко Радовић, написао: “Београђани, Београд
нема никога сем вас”!
Горан Весић
Заменик градоначелника Београда
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Укупан план прихода и примања буџета града
и буџета градских општина у 2020. години

РЕДН ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА И БУЏЕТА
И БР. ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
Укупно

Град

Општине

1.

Укупни текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине

2.

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања

7.284.014.175

7.277.534.175

6.480.000

3.
4.

Сопствени приходи индиректних корисника
Пренета средства из претходне године

1.346.918.100
9.317.800.893

1.185.969.100
8.061.061.393

160.949.000
1.256.739.500

УКУПНА СРЕДСТВА

125.074.163.320 112.049.385.133 13.024.778.187

143.022.896.488 128.573.949.801 14.448.946.687

Укупни приходи и примања су планирани у складу са Упутством МФ за припрему буџета локалне власти за
2020. годину, и то на основу пројекције раста БДП од 4% и раста потрошачких цена од 2,0%, као и процене
остварења прихода од стране директних и индиректних корисника буџетских средстава.
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Градске општине
Вождовац
Врачар
Земун
Звездара
Нови Београд
Палилула
Раковица
Савски венац
Стари град
Чукарица
Барајево
Гроцка
Лазаревац
Младеновац
Обреновац
Сопот
Сурчин
Укупно по изворима

Годишњи обим градске општине
1.193.310.032
469.856.616
908.338.681
660.819.696
670.458.560
1.110.868.437
668.172.876
581.765.112
445.065.797
958.444.400
757.770.825
936.844.441
1.444.058.192
810.554.413
1.392.023.861
596.113.126
844.481.622
14.448.946.687
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Ко се финансира из буџета ?
Из буџета се финансирају директни корисници буџетских средстава:
-

-

Скупштина Београда
Градоначелник и Градско веће
Градско правобранилаштво града
Београда
Омбудсман
Служба за централизоване јавне набавке
и контролу набавки
Служба за буџетску инспекцију
Служба за интерну ревизију
Служба главног урбанисте града
Београда
Канцеларија за младе
Секретаријат за опште послове
Секретаријат за финансије
Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове
Секретаријат за комуналне и стамбене
послове
Секретаријат за имовинске и правне
послове
Секретаријат за саобраћај

- Секретаријат за заштиту животне
средине
- Секретаријат за привреду
- Секретаријат за културу
- Секретаријат за образовање и дечју
заштиту
- Секретаријат за спорт и омладину
- Секретаријат за здравство
- Секретаријат за социјалну заштиту
- Секретаријат за енергетику
- Секретаријат за инспекцијске послове
- Секретаријат за информисање
- Секретаријат за послове одбране,
ванредних ситуација, комуникације и
координације односа са грађанима
- Секретаријат за инвестиције
- Секретаријат за управу
- Секретаријат за јавни превоз
- Секретаријат за јавне приходе
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Ко се још финансира из буџета?
Из буџета се финансирају и индиректни корисници буџетских средстава:
- Туристичка организација Београда
-

-

-

Установе културе (30 установа културе: Библиотека града Београда, Библиотека
Димитрије Туцовић, Библиотека Влада Аксентијевић, Библиотека Милутин Бојић, Музеј
града Београда, Педагошки музеј,Музеј Николе Тесле, Музеј Афричке уметности, Музеј
аутомобила, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Историјски архив
Београда, Кућа легата, Центар београдских фестивала – ЦЕБЕФ, Београдско драмско
позориште, Звездара театар, Атеље 212, Пошзориште Бошко Буха, Мало позориште
Душко Радовић, Позориште Пуж, БИТЕФ театар, Позориште лутака Пинокио, Омладинско
позориште ДАДОВ, Југословенско драмско позориште, Позориште на теразијама, Театар
Вук, Културни центар Београда, Дом омладине Београда, Дечји културни центар, Центар
за ликовно образовање и Продајна галерија Београда)
Предшколске установе ( 17 предшколских установа са 286 објеката: "Бошко Буха"
Палилула, "Врачар" Врачар, "Дечји дани" Стари град, "Др.Сима Милошевић" Земун,
"Сурчин" Сурчин, "Звездара" Звездара, "11 април" Нови Београд, "Раковица" Раковица,
"Савски Венац" Савски Венац , "Чика Јова Змај" Вождовац, "Чукарица" Чукарица, "Јелица
Обрадовић" Младеновац, "Лане" Гроцка, "Наша радост" Сопот, "Перка Вићентијевић"
Обреновац, "Полетарац" Барајево, "Ракила Котаров Вука" Лазаревац) и Центар дечјих
летовалишта и опоравилишта града Београда,
Установе социјалне заштите (3 установе: Прихватилиште за одрасла и стара лица,
Прихватилиште за децу Београда и Градски центар за социјално предузетништво)
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Остали корисници јавних средстава
Остали корисници јавних средстава су:
- Образовне институције (основне и средње школе),
- Здравствене институције (домови здравља)
- Социјалне институције (Градски центар за социјални рад, Геронтолошки центар ПЈ «Дневни центри и клубови», Центар за заштиту одојчади, деце и
омладине, Центар за смештај и дневни
боравак деце и омладине ометене у развоју )
- Непрофитне организације (удружења грађана, невладине
организације, итд.)
Јавна предузећа и привредна друштва (укупно 37, а то су: ЈКП „Београдски водовод и
канализација“, ЈКП „Београдске електране“, ЈКП „Градска чистоћа“, ЈКП ГСП „Београд", ЈКП
„Зеленило Београд“, ЈКП „Градске пијаце“, ЈКП „Погребне услуге“, ЈКП „Инфостан“, ЈП
„Градско стамбено“, ЈКП „Паркинг сервис“, ЈКП „Београд-пут“, ЈКП „Ветерина Београд“, ЈКП
„Јавно осветљење“, ЈП „Путеви Београда“, ЈКП „Београдски метро и воз“, ЈП „Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу Београда", ЈУП „Урбанистички завод Београда“, ЈП „Ада
Циганлија“, ЈП „Сава центар“, ЈП „Београдска тврђава“, ЈП „Хиподром Београд“, ЈВП
„Београдводе“, Туристичка организација Београда, Арена Београд доо, Ташмајдан доо, СРЦ
Пионирски град, Електроизградња доо, Велетржница доо, Бео Зоо Врт доо, Градски центар
за физичку културу – ДИФ, Градски завод за вештачења, Завод за биоциде и медицинску
екологију, Слободна зона доо, РАРЕИ - Регионална агенција за развој и европске
интеграције, Беби сервис доо, 25. мај - Милан Гале Мушкатировић доо, Мирко Сандић
доо).

10

Како настаје буџет града?

БУЏЕТ града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и
издатака града за буџетску, односно календарску годину.
То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и
привреде у току једне године прикупити и на који начин ће се тај новац трошити.
Из градског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у
буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе.
Локална управа спроводи градску политику, а главна полуга те политике и развоја је
управо буџет Града.
Приликом дефинисања овог, за град Београд најважнијег документа, руководи се
законским оквиром и прописима, стратешким приоритетима развоја и другим
елементима.
Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да
креирање буџета подразумева утврђивање приоритета и прављење компромиса.
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Ко све може да учествује у изради буџета?
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На основу чега се доноси буџет?
Закони и прописи:
Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о буџетском систему,
Закон о локалној самоуправи,
Упутство Министарства финансија за припрему одлуке о буџету за
2020. годину и др.
Закон о главном граду

На основу
чега се
доноси
буџет?

Статут града Београда
Стратешки документи:
Стратегија развоја града Београда до 2021. године

Акциони планови за поједине области
Потребе буџетских корисника
Започети пројекти из ранијих година
Остварење прошлогодишњег буџета
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Укупна средства буџета Града Београда за период 1994. - 2020.
године – у РСД
160.000.000.000

140.000.000.000

120.000.000.000

100.000.000.000

80.000.000.000

60.000.000.000

40.000.000.000

20.000.000.000

0
динари

1994. ГОД
360.273.309

2000. ГОД
5.348.590.587

2013. ГОД
88.475.703.838

2020. ГОД
143.022.896.488
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Укупна средства буџета Града Београда за период 1994. - 2020.
године – у USD
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1994. ГОД
232.434.393

2000. ГОД
84.675.285

2013. ГОД
1.064.328.397

2020. ГОД
1.349.318.434
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Како се пуни градска каса?
•

Укупни јавни приходи и примања града Београд за 2020. годину износе

128,6 милијарди динара
•

Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину планирана су средства из буџета
града у износу од 113.240.354.233 динара, пренета средства из ранијих година у
износу од 8.061.061.393 динара и кредитна средства у износу од 7.272.534.175
динара.

Средства из
буџета града
113.240.354.233
дин.

Пренета средства
из ранијих година

8.061.061.393
дин.

Кредитна
средства
7.272.534.175
дин.

Укупан буџет
Града
128.573.949.801
дин.
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Шта су приходи и примања буџета?













ПОРЕСКИ ПРИХОДИ обухватају 66% пореза на зараде (остатак припада буџету државе), порезе на
приходе од самосталних делатности, на приходе од пољопривреде и шумарства, непокретности,
давања у закуп покретних ствари, порез на наслеђе и поклон, порез на пренос апсолутних права,
које наплаћује Пореска управа Републике Србије. Затим порези на имовину и порези на добра и
услуге које наплаћује локална пореска администрација.
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ - Донације се добијају од домаћих и страних инвеститора и физичких и
правних лица. Трансфери представљају пренос новчаних средстава од других нивоа власти. Град од
Републике добија наменске трансфере на основу учешћа на конкурсима за поједине пројекте од
значаја за Град (нпр. учешће Установа културе на конкурсима Министарства за културу)
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ прикупљају се од правних и физичких лица за коришћење јавних добара
(накнаде), за пружање одређених јавних услуга (таксе), за кршењe уговорених или законских
одредби (пенали и казне), приходи који се остварују употребом јавне имовине (нпр. накнада за
коришћење шумског и пољопривредног земљишта, минералних сировина, закуп пословног
простора у јавној својини, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.) као и неодређени и
мешовити приходи.
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ се остварују продајом непокретности и
покретних ствари у власништву Града.
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ се остварују на основу уплата средстава од
стране Републике која су остварена на територији града Београда на основу приватизације
предузећа, у обиму који је предвиђен Законом. Такође, ова примања се остварују и по основу
отплата стамбених кредита.
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА представљају нераспоређени вишак прихода из ранијих
година.
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА обухватају приходе које својом
делатношћу остварују установе културе.
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА обухватају средства добијена у складу са уговорима о кредитима са
иностраним и домаћим кредиторима.
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Структура планираних прихода и примања за 2020.
годину

Сопствени
приходи ИБК
1.185.969.100
динара

Порески
приходи
65.263.077.816
динара

Донације и
трансфери
796.688.503
динара

Укупни
буџетски
Непорески
Примања од
приходи и
приходи
задуживања
33.610.894.814
7.272.534.175
динара
примања
динара
128.573.949.801
динара
Примања од
Пренета
средства из
ранијих година
8.061.061.393
динара

Примања од
продаје
финансијске
имовине
5.000.000
динара

продаје
нефинансијске
имовине
12.378.724.000
динара
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Структура планираних прихода и примања за
2020. годину

Примања од продаје
финансијске имовине
0,004%

Пренета средства из
ранијих година
6,270%

Примања од задуживања
5,656%
Сопствени приходи ИБК
0,922%

Примања од продаје
нефинансијске имовине
9,628%

Порески приходи
50,759%

Непорески приходи
26,141%

Донације и трансфери
0,620%
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На шта се троше јавна средства?
Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати
приходима. Укупни планирани расходи и издаци у 2020. години из буџета износе:

128,6 милијарди динара
 РАСХОДИ представљају све трошкове града за плате буџетских корисника,
набавку роба и услуга, плаћање камата на позајмњена средства, субвенције,
дотације и трансфере, социјалну помоћ и остале трошкове које град обезбеђује
без директне и непосредне накнаде.
 ИЗДАЦИ представљају трошкове изградње или инвестиционог одржавања већ
постојећих објеката, набавку земљишта, машина и опрeме неопходне за рад
буџетских корисника и трошкове за отплату главнице кредита.
 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ морају се исказивати на законом прописан начин, односно
морају се исказивати: по програмима који показују колико се троши за
извршавање основних надлежности и стратешких циљева Града; по основној
намени која показује за коју врсту трошка се средства издвајају; по функцији која
показује функционалну намену за одређену област и по корисницима буџета
што показује организацију рада Града.
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Шта су расходи и издаци буџета?
•

•

•

•

Расходи за запослене представљају
све трошкове за запослене, како у
управи тако и код буџетских
корисника
Коришћење роба и услуга обухватају
сталне трошкове, путне трошкове,
услуге по уговору, специјализоване
услуге, трошкове материјала и текуће
поправке и одржавање.
Дотације и трансфери су трошкови
које локална самоуправа има за
исплату институцијама које су у
примарној надлежности централног /
покрајинског нивоа као што су школе,
центар за социјални рад, дом
здравља.
Остали расходи обухватају дотације
невладиним организацијама, порезе,
таксе, новчане казне.

•

•

•

•

Субвенције
сe
одобравају
за
функционисање међумесног превоза
и пољопривредним произвођачима.
Социјална заштита обухвата све
трошкове исплате социјалне помоћи
за различите категорије грађана.
Буџетска резерва представља новац
који се користи за непланиране или
недовољно планиране сврхе, као и у
случају ванредних околности.
Капитални издаци су трошкови за
изградњу нових, или инвестиционо
одржавање постојећих објеката,
набавку опреме, машина земљишта
и слично.
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Структура планираних расхода и издатака буџета за
2020. годину
Отплата
главнице и
набавка
финансијске
имовине
11.938.522.000
динара
Отплата
камата
1.028.591.200
динара

Капитални
издаци
22.364.828.798
динара

Средства
резерве
770.314.800
динара

Коришћење
услуга и роба
58.013.494.294
динара

Укупни расходи
и издаци
128.573.949.801
динара

Остали
расходи
3.370.066.044
динара

Донације,
дотације и
трансфери
9.140.407.758
динара

Расходи за
запослене
13.728.476.574
динара

Социјално
осигурање и
социјална
заштита
5.416.671.733
динара

Субвенције
2.802.576.600
динара
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Структура планираних расхода и издатака буџета
за 2020. годину
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
0,60%

ОТПЛАТА КАМАТА
0,80%

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
9,29%
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
10,68%

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
17,39%

ОСТАЛИ РАСХОДИ
2,62%
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
4,21%
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
РОБА
45,12%
ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
7,11%
СУБВЕНЦИЈЕ
2,18%
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Расходи буџета по програмима
Назив програма
Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање

Предлог Одлуке о буџету града
Београда за 2020. годину

Структура расхода
(%)

5.027.562.068

3,91

10.895.414.731

8,47

Програм 3 - Локални економски развој

123.970.000

0,10

Програм 4 - Развој туризма

778.031.122

0,61

Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

319.397.550

0,25

4.771.638.266

3,71

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

53.538.669.539

41,64

Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

18.003.636.971

14,00

Програм 9 - Основно образовање и васпитање

4.873.221.007

3,79

Програм 10 - Средње образовање и васпитање

2.653.752.844

2,06

Програм 11 - Социјална и дечја заштита

4.969.652.000

3,87

Програм 12 - Здравствена заштита

1.694.519.668

1,32

Програм 13 - Развој културе

4.925.403.880

3,83

Програм 14 - Развој спорта и омладине

1.229.390.000

0,96

14.336.635.155

11,15

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

135.330.000

0,11

Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

297.725.000

0,23

128.573.949.801

100,00

Програм 2 - Комуналне делатности

Програм 6 - Заштита животне средине

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

УКУПНО:
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Структура расхода по буџетским програмима
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Упоредни преглед расхода по буџетским
корисницима
Раздео

Назив раздела

Одлукa о буџету
% буџета
за 2020. годину
по
(износ у
кориснику
динарима)

1.

Скупштина Града

55.500.000

0,04

2.

Градоначелник и Градско веће

79.830.000

0,06

3.

Секретаријат за опште послове

5.898.900.000

4,59

4.

Секретаријат за финансије

5.902.765.155

4,59

5.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

8.000.000

0,01

6.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

20.226.070.232

15,73

7.

Секретаријат за имовинске и правне послове

1.017.613.000

0,79

8.

Секретаријат за саобраћај

8.676.230.000

6,75

9.

Секретаријат за заштиту животне средине

1.302.546.603

1,01

10.

Секретаријат за привреду

1.117.080.000

0,87

11.

Секретаријат за културу

4.076.705.000

3,17

12.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

24.714.994.722

19,22

13.

Секретаријат за спорт и омладину

1.096.620.000

0,85

14.

Секретаријат за здравство

539.500.000

0,42

15.

Секретаријат за социјалну заштиту

4.941.177.000

3,84
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Раздео

Назив раздела

16.

Секретаријат за енергетику

17.

Одлукa о буџету
% буџета
за 2020. годину
по
(износ у
кориснику
динарима)
3.940.530.000

3,06

Секретаријат за инспекцијске послове

183.950.000

0,14

18.

Секретаријат за информисање

220.500.000

0,17

19.

520.700.000

0,40

147.200.000

0,11

21.

Градско правобранилаштво града Београда
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и
координацију односа са грађанима
Омбудсман

22.305.000

0,02

22.

Секретаријат за инвестиције

6.182.464.089

4,81

23.

Секретаријат за управу

63.500.000

0,05

24.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

64.217.000

0,05

25.

Служба за буџетску инспекцију

37.600.000

0,03

26.

Служба за интерну ревизију

52.300.000

0,04

27.

Канцеларија за младе

81.050.000

0,06

28.

Секретаријат за јавни превоз

37.345.400.000

29,05

29.

Секретаријат за јавне приходе

26.902.000

0,02

30.

Служба главног урбанисте Града Београда

31.800.000

0,02

128.573.949.801

100,00

20.

Укупно:
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Секретаријат за јавни превоз
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Секретаријат за саобраћај
Секретаријат за инвестиције
Секретаријат за финансије
Секретаријат за опште послове
Секретаријат за социјалну заштиту
Секретаријат за културу
Секретаријат за енергетику
Секретаријат за заштиту животне средине
Секретаријат за привреду
Секретаријат за спорт и омладину
Секретаријат за имовинске и правне послове
Секретаријат за здравство
Градско правобранилаштво града Београда
Секретаријат за информисање
Секретаријат за инспекцијске послове
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација,…
Канцеларија за младе
Градоначелник и Градско веће
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Секретаријат за управу
Скупштина Града
Служба за интерну ревизију
Служба за буџетску инспекцију
Служба главног урбанисте Града Београда
Секретаријат за јавне приходе
Заштитник грађана
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
0

37.345.400.000
24.714.994.722
20.226.070.232
8.676.230.000
6.182.464.089
5.902.765.155
5.898.900.000
4.941.177.000
4.076.705.000
3.940.530.000
1.302.546.603
1.117.080.000
1.096.620.000
1.017.613.000
539.500.000
520.700.000
220.500.000
183.950.000
147.200.000
81.050.000
79.830.000
64.217.000
63.500.000
55.500.000
52.300.000
37.600.000
31.800.000
26.902.000
22.305.000
8.000.000
20.000.000.000

40.000.000.000
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Најважније активности
Секретаријата за инвестиције у
2020. години
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Унапређење мреже домова здравља града Београда
ПРОГРАМ 12 – Здравствена заштита


Изградња објекта ЗС у Борчи, ДЗ Палилула. Планирана улагања у 2020 години износе 817.782.000,00 динара и односе се на извођење
радова на изградњи објекта. Почетак радова планиран је за средину децембра 2019.године, а рок за извођење је 11 месеци. Површина
објекта износи 6.897,00м2.



Изградња објекта ЗС у Угриновцима, ДЗ Земун. Планирана улагања у 2020 години износе 288.272.000,00 динара и односе се на
извођење радова на изградњи објекта. Почетак радова планиран је у јануару 2020.године, а рок за извођење је 6 месеци. Површина
објекта износи 1.570,00м2.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПРОГРАМ 07 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
 Реконструкције улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана. Укупна вредност инвестиције износи
3.200.000.000,00 динара, од чега у 2020. години 1.340.000.000,00 динара и односе се на извођење друге фазе радова, од
Дринчићеве до Тадеуша Кошћушка, док ће прва фаза, од Рузвелтове до Дринчићеве бити завршена до краја 2019.
 Радови подразумевају комплетну реконструкцију саобраћајнице, тротоара, трамвајске мреже и комуналне инфраструктуре,
као и уређење платоа у зони раскрснице улица Џорџа Вашингтона и Палмотићеве. Улица се реконтруише у дужини од
2.946м.
 Завршетак радова свих фаза планиран је до 20.08.2020. године.
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Реконструкција улице Кнеза Милоша. Вредност инвестиције износи 2.830.000.000,00
динара, од чега 775.364.000,00 динара у 2020. години.
Пројекат реконструкције обухвата коловоз, тротоар, комуналну инфраструктуру и
тролејбуску контактну мрежу. Овим пројектом дефинисани су коридори за бициклистичке
стазе у оквиру тротоара. Улица ће се реконтруисати у дужини од 963м.

 Реконструкција улице Тадеуша Кошћушка и Париске. Планирана улагања у
2020 години износе 185.860.000,00
 Реконструкција Главне улице у Земуну. Планирана улагања у 2020 години
износе 226.831.000,00
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Уређење, поплочавање и опремање отворених јавних градских простора. Планирана
улагања у 2020 години износе 384.590.000,00 динара.
Уговор обухвата израду пројекта и извођење радова. Израда пројеката је у току, а почетак
извођења радова планиран је на пролеће 2020. године. Рок за реализацију уговора износи
420 дана.
Реализација инвестиције доприноси унапређењу пешачке инфраструктуре у централној
градској зони.
Уређење сквера на углу улица Страхињића Бана и Тадеуша Кошћушка
Уређење сквера на углу Његошеве улице и Максима Горког
Уређење сквера на углу Милешевске улице и улице Цара Николаја другог
Уређење улице Марка Краљевића
Уређење сквера на углу улица Балканске, Адмирала Гепрата, Сарајевске, Милована Миловановића и Гаврила
Принципа
Уређење улице Милована Миловановића
Уређење сквера на углу Бирчанинове улице и Булевара Ослобођења
Уређење улица око Палилуске пијаце
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УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ НАСТАВЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
ПРОГРАМ 9 – Основно образовање и васпитање




Реконструкција и доградња ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“. Вредност инвестиције износи 310.000.000,00
динара, од чега у 2020. години 162.500.000,00 динара. Планирано је да радови почну након завршетка школске
године, а рок за извођење износи 12 месеци.
Након реализације инвестиције школа ће располагати са 16 нових учионица и додатним простором за продужени
боравак на укупно 5.188,00м2.
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 Доградња фискултурне сале и реконструкција објекта ОШ „Стеван Сремац“,
Добановци. Укупна вредност инвестиције износи 340.000.000,00 динара,
од чега у 2020 години 151.000.000,00 динара.
 Радови подразумевају изградњу фискултурне сале са гледалиштем и
пратећим простором површине 1.327,00м2, као реконструкцију постојећег
објекта, површине 473,00м2, такође у функцији спортског објекта.
 Објекат је пројектован за све дисциплине школског спорта.
 Почетак радова током 2020. године, а рок за извођење износи 365 дана.

 Изградња фискултурне сале у комплексу ОШ "Карађорђе", Вука Караџића,
Чукарица. Планирана улагања у 2020 години износе 46.720.000,00 динара.
 Радови подразумевају изградњу фискултурне сале и пратећим простором
површине 567,00м2.
 Објекат је пројектован за несметано обављање наставе физичког
васпитања за око 330 ученика.
 Почетак радова током 2020. године, а рок за извођење износи 150 дана.
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НОВИ САДРЖАЈИ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У БЕОГРАДУ
ПРОГРАМ 04 – Развој туризма
 Изградња објекта јавне намене у оквиру платоа Славија за потребе Туристичке организације Београд. Укупна вредност
инвестиције износи 43.000.000,00 динара, од чега у 2020 години 6.100.000,00 динара.
 Радови на изградњи објекта су у завршној фази.



Реконструкција и доградња објекта „Стара бања у Обреновцу“ – ламела А. Планирана улагања за 2020 годину износе
56.750.000,00 динара.
Објекти градског купатила, изграђени су 1928.
године и представљају културно-историјску и
архитектонско-урбанистичку вредност. Комплекс
чине две групације објеката – ламела А и ламела Б
са котларницом.
Реконструкција ламеле Б извршена је 2017. године.
Након завршетка свих радова Стара бања ће
располагати капацитетом од 29 купатила.
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 Набавка и уградња јарбола са заставама. Планирана улагања за 2020. годину износе
327.448.000,00 динара

 Планирана инвестиција подразумева изградњу
јарбола, висине 80 метара, са истакнутом државном
заставом и уређење платоа на подручју «Парка
пријатељства – Ушће».
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ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
ПРОГРАМ 08 – Предшколско образовање и васпитање

 Адаптација објекта старе школе за потребе ПУ Сурчин. Укупна вредност
инвестиције износи 60.000.000,00 динара, од чега у 2020 години
32.293.000,00 динара.
 Радови су у току, а њихов завршетак планиран је за пролеће 2020. године
 Објекат је површине 1.100,00м2 и намењем је за боравак око 200 деце у
јасленим и вртићким групама.
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ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине

Израда пројектне документације за доградњу и реконструкцију СРЦ „Милан Гале
Мушкатировић “. За наведену намену у 2020 години издвојено је 10.000.000,00
динара
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Најважније активности
Секретаријата за саобраћај у
2020. години
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Адаптибилни зонски систем управљања
саобраћајем
Планирана средства за 2020. годину: 500.000.000 динара

Град Београд ће
увођењем
адаптибилног зонског
система обезбедити
управљање
семафорима на 322
београдске раскрснице.

Увођењем паметних
семафора ће се
смањити гужве у
саобраћају од 10 до
15 процената.

Рок за завршетак пројекта је 2023.година.

Циљ је формирање оптималног техничког решења коришћењем искустава и
технологије водећих европских и светских произвођача у области управљања
саобраћајним токовима на градским мрежама. У просторном смислу пројекат би
обухватио ширу централну зону града Београда, а у погледу активности обухватио би
модернизацију инфраструктуре, формирање управљачког центра и успостављање
система за централизовано управљање саобраћајем применом најсавременијих
управљачких софтвера.
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Израда портала Секретаријата за саобраћај
града Београда
Планирана средства за 2020. годину: 34.000.000 динара

Пројекат израде Портала безбедности саобраћаја са пратећом
базом података о обележјима безбедности саобраћаја за град
Београд.
Портал ће садржати податке о:
• саобраћајним незгодама и њиховим последицама,
• учесницима саобраћајних незгода, путевима и
карактеристикама путева са аспекта безбедности саобраћаја,
• индикаторима понашања учесника у саобраћају,
• ставовима о опасностима и ризицима у саобраћају,
• идентификацији проблема у безбедности саобраћаја, чиме је
омогућено ефикасније управљање и рад свих субјеката у
систему безбедности саобраћаја
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Надоградња софтвера за управљање саобраћајем - система за централно
управљање светлосном сигнализацијом (САУС)
Планирана средства за 2020. годину: 8.000.000 динара

Систем САУС се користи за управљање радом
семафорских раскрсница на улучној мрежи града
Београда. Систем треба да омогући нове
функционалности које ће довести до квалитетнијег и
ефикаснијег управљања саобраћајем на улучној
мрежи града Београда.
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Израда катастра саобраћајне сигнализације
Планирана средства за 2020. годину: 76.600.000 динара

Циљ израде катастра саобраћајне
сигнализације је формирање активне
просторне базе података о постојећем стању
саобраћајне сигнализације и опреме на
уличној мрежи Београда, ради прецизне
евиденције имовине града Београда и
квалитетнијег одржавања саобраћајне
сигнализације и опреме.

Катастар саобраћајне сигнализације треба да
буде део јединствене евиденције
саобраћајно-техничких мера у оквиру
дигиталне саобраћајне карте града
Београда, информационе основе за
управљање саобраћајем (Тraffic Management
System) и динамичке карте саобраћајнице
(Dynamiс route guidance).
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Најважније активности
Секретаријата за комуналне и
стамбене послове у 2020.
години
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ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
• Секретаријат за комуналне и стамбене послове финансира текуће
одржавање јавних зелених површина, паркова, скверова, зелених
површина у оквиру стамбених насеља и др. на подручју 10 градских
општина у укупној површини од око 2500 ха, као и уређење и
поправке ових јавних зелених површина са свим пратећим
садржајима (дечија игралишта, спортски терени, теретане на
отвореном, пешачке стазе, степеништа и др.)
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Током 2020. године Секретаријат за комуналне и стамбене послове
ће финансирати текуће одржавање јавних зелених површина
(одржавање травњака, цветњака, дрвореда, жардињера) у вредности
од 2.342.000.000 динара, као и поправку паркова, дечијих игралишта,
спортских терена, теретана на отвореном, скверова,
паркове за псе на више десетина локација у Београду на 10 градских
општина у износу од 640.000.000 динара.
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Одржавање чистоће на површинама јавних намена
•

Секретаријат за комуналне и стамбене послове финансираће чишћење и прање
јавних површина на подручју 10 градских општина у укупној површини од око 16
милиона м2 у вредности од 1.448.336.069,05 динара, као и набавку опреме и возила у
износу од 500.000.000,00 динара

Цистерне за прање улица набављене у 2019.години
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ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛЕТНИЧКИХ ШУМА БЕОГРАДА
Авала, Кошутњак, Миљаковачка шума и шума на Ади Циганлији

•

Секретаријат за комуналне и стамбене послове финансираће одржавање 4 излетничке
шуме, које грађани најчешће посећују-Авала, Кошутњак, Ада Циганлија и Миљаковачка
шума, у укупној површини од око 200 ха у износу од 95.000.000,00 динара.
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У плану је реализација IV ФАЗЕ Програма за спровођење мера техничке заштите на објектима
утврђеним за културна добра и објектима у оквиру просторно културно-историјске целине
«Историјско језгро Београда». Планирани су радови на фасадама око 70 зграда, у вредности од
1.420.000.000,00 динара, у ул: Цара Душана, Цара Уроша, Цара Лазара, Чика Љубина, Господар
Јевремова, Господар Јованова, Грачаничка, Краља Петра, Обилићев венац, Страхинића бана,
Топличин венац, Змаја од Ноћаја...
Секретаријату за комуналне и стамбене послове додељено је у надлежност обезбеђивање услова
за уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса „Београдска тврђава“ и парка
Калемегдан, као непокретно културно добро од изузетног значаја прве категорије и тиме стечену
обавезу да чува и одржава културно добро и да обезбеђује доступност културног добра јавности.
Планирана су средства у износу од 313.000.000,00 динара за реализацију текућих и капиталних
субвенција ЈП „Београдска тврђава“

Пратећи настојање Владе Републике Србије за модернизацију државне управе и покренуте активности

за ажурирање Адресног регистра кроз пројекат обележавања Србије, коју спроводи Координационо
тело за унапређење адресног регистра, крајем 2018. године и током 2019. године донета су Решења о
додели нових и промени старих назива за преко 5000 улица на целој територији града Београда, које ће
се обележити на терену током 2020. године заједно са припадајућом пренумерацијом кућних бројева,
за шта су планирана средства у износу од 50.000.000,00 динара у 2020. години.
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ПРОГРАМ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА
ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ЧЕСАМА И ФОНТАНА
Кроз Програм у 2020. години планирано је редовно и интервентно
одржавање 193 јавне чесме и 41 јавне фонтане.
За 2020. годину планирана су средства у износу од 195.550.000
динара за напред наведене активности.

ИЗГРАДЊА ФОНТАНА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
За 2020. годину планирана су средства у износу 59.000.000 динара
за припрему пројектне документације (кружни ток Нови Београд;
скверови код улица Рузвелтова, Кнез Данила и Далматинска;
Милешевска и Цара Николаја; Палмотићева и Џорџа Вашингтона;
Делиградска и Тиршова) и изградњу фонтана на јавним
површинама.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ И
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
У 2020. години планирана су средства у износу од
120.000.000 динара за извођење радова, по приоритетима.
РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ДР. ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ
У 2020. години планирана је припрема техничке
документације, извођење радова на реконструкцији
зграде марине, шетних стаза, туш платоа и набавка
електричних возића, у износу од 200.000.000 динара.
Планирана су и средства у износу од 14.800.000 динара за
припрему пројeктне
документације и изградњу
фонтане на кружном току
на Ади Циганлији.

ПРОГРАМ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА БЕОГРАДСКОГ
СИСТЕМА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
У 2020. години планирано је редовно чишћење 37.601 сливника , 20
колектора и цевних канала и 15 цс за прихват
и одвођење атмосферских вода, замена
сливничких решетки и поклопца, као и
интервенције на кишној канализацији
приликом падавина јачег интензитета и на
критичним тачкама. Планирана средства за
ове активности за 2020. годину износе
574.213.000 динара.
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ПРОГРАМ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
У циљу контроле и смањења популације невласничких паса и мачака
на територији града Београда и промоције „Одговорног власништва“
над кућним љубимцима, у 2020. години планирано је:
• Адекватно збрињавање невласничких паса и мачака са јавних
површина града, уз сву неопходну негу и здравствену заштиту ,
кроз Програм делатности зоохигијене, за шта су обезбеђена
средства у укупном износу од 479.000.000 динара.

•

•

Кроз организацију или
учешћа ЈКП Ветерина
Београд у акцијама
планирано је
удомљавање
невласничких паса и
мачака, уз промоцију
одговорног
власништва и
едукацију власника
животиња, као и
акције стерилизације и
вакцинације
удомљених животиња.

Проширење капацитета за
смештај напуштених паса и
мачака пуштањем у рад новог
прихватилишта на територији
ГО Обреновац.
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Припремањ
е
земљишта

Земљиште (планирано је прибављање градског грађевинског земљишта у јавну
својину Града Београда за потребе изградње комуналне
инфраструктуре у вредности од 936.451.000,00 динара)
Израда планске документације (обезбеђивање планске документације и остали
послови на припремању земљишта у износу од 781.752.704,00 динара)
Саобраћајнице (планиране су активности на 52 саобраћајнице у износу од
4.276.001.142,00 динара)

Програм
уређивања
градског
грађевинског
земљишта

Канализациона мрежа (планирана изградња канализационе мреже и канализационих
објеката у 25 насеља у вредности од 2.995.175.663,00 динара и то у подавалским
насељима, насељу Међулужје, насељу Крњача, насељу Мали Збег, насељу Батајница,
насељу Ледине, насеља Уровци и Кртинска у Обреновцу, подручје парк-шуме
Звездара, насеље Јајинци, насеље Миљаковац III, насељу Сремчица, насељу Крњача,
Јелезовачка и Урошевачка у Реснику, Добре Митровића око блока Палилулске пијаце,
дуж ваљевског пута у насељу Звечка, насеље Сурчин, Шилерова у Земуну, насељу
Кнежевац-Кијево, насељу Чукаричка падина, насеље Дедиње Ужичка улица,
канализациона мрежа у Костолачкој улици, КЦС у блоку 10 на Новом Београду)

Опремање
земљишта

Водоводна мрежа (планирана изградња водоводне мреже у 12 насеља у вредности
од 304.465.231,00 и то у насељима Арнајево, Рожанци и Бељина, општина Барајево,
ППВ и водоводна мрежа у насељу Умчари, Цевовод дуж Ваљевског пута у Обреновцу,
Водовод у улици Алфреда Нобела, водоводне мреже у насељу Ледине, Резевоари
("Брђански крај", "Врапчије брдо" и "Дубрава«), општина Барајево, цевовод у Сопоту
од Живановића до центра Сопота)
Уређење јавних, слободних и зелених површина и гробаља (планирана Изградња
парка у насељу Алтина 2 у Блоку 73, Стављање у функцију сабирне капеле на
Бежанијском гробљу, Изградња приступних
саобраћајница гробљу Калуђерица са паркинзима, у износу од 113.000.000,00 динара)
Изградња осталих стамбених простора за потребе расељавања у циљу припремања
локација за доделу грађевинског земљишта и изградњу коминалне инфраструктуре
(планирана изградња у вредности од 7.146.200,00 динара)
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Израда техничке документације и изградња објекта предшколског
образовања, комбиноване дечје установе у III МЗ Бежанијска Коса,
Општина Нови Београд
(планиране су активности у вредности од 216.389.190,00 динара)

Програм
изградње
објеката
предшколског
образовања

Израда техничке документације и изградња објеката предшколског
образовања, комбиноване дечје установе у улици Новоградска ГО Земун
(планиране су активности
у вредности од 49.706.400,00 динара)
Израда техничке документације и изградња објеката предшколског
образовања, комбиноване дечје установе у Обреновцу ГО Обреновац
(планиране су активности
у вредности од 239.308.380,00 динара)
Израда техничке документације и изградња објеката предшколског
образовања, комбиноване дечје установе у улици Милоја Закића ГО
Чукарица
(планиране су активности у вредности од 304.920.000,00 динара)
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СЕКТОР ЗА ЛОКАЦИЈЕ, МАРКЕТИНГ И ИНФОРМАТИКУ

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА

2020.
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ПРОГРАМОМ УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ ПЛАНИРАНА ЈЕ:

9,1 милијарда динара
Програмом се планирају средства за изградњу објеката
од посебног стратешког интереса за развој града, затим
за изградњу предшколских установа, као и средства за
изградњу саобраћајне, водоводне и канализационе
инфраструктуре на територији града.
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1

С Т Р АТ Е Ш К И О Б Ј Е К Т И

За објекте од посебног стратешког интереса за развој града планирано је
преко 1,5 милијарди динара.
Од тога је за изградњу неких од објеката планирано:
176,9 милиона динара за спајање Булевара уметности и Улице Др
Агостина Нета у Новом Београду
58 милиона динара за реконструкцију Сремске улице
153,5 милиона динара за реконструкцију централних градских тргова,
међу којима је и уређење Нушићеве улице
203,7 милиона динара је планирано за саобраћајнице око аутобуске и
железничке станице у Блоку 42 у Новом Београду
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2

С АО Б РАЋ А Ј Н А И Н Ф РАС Т Р У К Т У РА
За пројектовање и изградњу саобраћајница планирано је 2,6 милијарди
динара, а средства која ће се трошити за извођење радова током 2020.
године износе:
582,7 милиона динара за изградњу терминуса у Дунавској улици
600 милиона динара за реконструкцију Булевара патријарха Павла
131,3 милиона динара за изградњу саобраћајнице С-39 на подручју

Привредне зоне ауто-пут у Новом Београду.
80,9 милиона динара за реконструкцију Новоградске улице у Земуну
135,8 милиона динара за реконструкција Улице Јанка Стајчића у Лазаревцу
23,3 милиона динара за пасарелу на Обреновачком путу код „Темпа“
22,7 милиона динара за саобраћајну везу насеља Степа Степановић са
Улицом војводе Степе
46,6 милиона динара за приступну саобраћајницу дому здравља у Борчи
113,3 милиона динара за саобраћајнице на локацији Кусадак у Лазаревцу
милијарду динара за пројектовање и изградњу преко 30
саобраћајница на целој територији града града
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3

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
За израду техничке документације и изградњу канализационе мреже планирано је из
буџета града 1,1 милијарда динара и додатно око 1,8 милијарди динара из кредита
Европске инвестиционе банке за изградњу објеката и мреже канализације на левој обали
Дунава у границама Плана детаљне регулације насеља Крњача. Поред објеката на левој
обали Дунава из кредита ЕИБ-а, током 2020. године изградња канализације ће бити
финансирана из буџета града на следећи начин:

153,1
72,3
117,7
46,2
90
8
10
20,4
11,1
13
17,4

милион динара за изградњу постројења за прераду отпадних вода у Белом потоку и
Пиносави
милиона динара за изградњу постројења за прераду отпадних вода у Међулужју у општини
Младеновац
милиона динара за изградњу канализације ниског притиска у насељу Крњача
милиона динара за канализацију у насељу Ледине у Новом Београду
милиона динара за канализацију у насељима Уровци и Кртинска у Обреновцу
милиона динара за канализацију на подручју Чукаричке падине
милиона динара за канализацију у Улици Добре Митровића на Палилули, са
реконструкцијом водоводне мреже око блока пијаце
милиона динара за канализацију у Јелезовачкој и Урошевачкој улици у Реснику
милион динара за канализацију у Костолачкој улици на Вождовцу
милиона динара за прву фазу канализационе мреже у насељу Породице Трајковић
милиона динара за канализацију у насељу Сремчица
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4

В ОДО В ОД Н А М Р Е Ж А И О Б Ј Е К Т И
Пројектовање и изградња водоводне мреже финансираће се са 296,5 милиона
динара, а средства за изградњу у 2020. години биће распоређена на следеће
објекте:
милиона динара за изградњу постројења за прераду воде и водоводне мреже у насељу

76,3 Умчари
18,7 милиона динара за цевовод у Ваљевском путу у Обреновцу, наставак до Стублина
46,6 милиона динара за реконструкцију водоводне мреже у насељу Ледине
39,4 милиона динара за наставак изградње магистралног цевовода Барајево-Бељина-Араповац
40 милиона динара за изградњу резевоара "Брђански крај" и "Врапче брдо" у Барајеву
2,5 милиона динара за реконструкцију бунара на изворишту Вић баре у Обреновцу
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5

И З Г РА Д Њ А В Р Т И Ћ А
Програмом изградње предшколских установа на територији града,
у 2020. години планирана су средства у износу:
милион динара за пројектовање и изградњу комбиноване дечје установе у
III МЗ Бежанијска коса
милиона динара за пројектовање и изградњу комбиноване дечје установе у Новоградској
32,5 улици
77,4 милиона динара за пројектовање и изградњу комбиноване дечје установе у Обреновцу
97,8 милиона динара за пројектовање и изградњу комбиноване дечје установе у
Улици Милоја Закића

130,1
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Најважније активности
Секретаријата за образовање
и дечију заштиту у 2020.
години
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Укупан буџет за образовање и дечју заштиту

• 24.714.994.722 динара
• Историјска издвајања за један од најважнијих сектора
Града Београда у- чији систем образовања и васпитања је
укључено око 250.000 деце
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Најважније планиране инвестиције у
2020. години:
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ:
•
42,9 милиона динара за реконструкцију вртића „Петлић“ у Раковици - 293 деце
•
45,3 милиона динара за адаптацију дела просторија Општине Врачар у вртић
•
5 милиона динара за израду пројекта за изградњу вртића у Сурчину, Јаково
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:
•
51 ,3 милиона динара за реконструкцију ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој – 817 деце
•
31,9 милиона динара за реконструкцију Основне школе „Раде Драинац“ у Борчи – 1.482 деце
•
32,4 милиона динара за реконструкцију Основне школе „Раде Кончар“ у Земуну – 747 деце
•
30 милиона динара за реконструкцију Основне школе „Бановић Страхиња“ на Чукарици – 1.015
•
21,1 милиона динара за израду пројекта за озакоњење ОШ „Дуле Караклајић“ у Лазаревцу – 1.212 деце
•
20 милиона динара за израду пројекта за реконструкцију ОШ „Владо Обрадовић Камени“ на Новом
Београду – 335 деце
•
13 милиона динара за реконструкцију ОШ „Радојка Лакић“
•
10 милиона динара за израду пројекта за реконструкцију ОШ „Ратко Митровић“ на Новом Београду – 415
деце
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:
•
52,9 милиона динара за израду пројекта реконструкције Девете гимназије и радова током 2020. године –
1.004 деце
•
51,5 милиона динара за пројекат реконструкције Спортске гимназије и радове током и радова током 2020.
године – 762 деце
•
24,1 милиона динара за израду пројекта за реконструкцију фискултурне сале Гимназије у Младеновцу и
радова током 2020. године – 574 деце
•
11,7 милиона динара за реконстукцију средње школе „Техноарт“ – 912 деце
•
11, 4 милиона динара за санацију и адаптацију Дванаесте гимназије – 912 деце
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Функционисање школа и вртића:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17.533.306.371 динара за функционисање 17 београдских предшколских установа у
којима борави око 60.000 деце
4.498.124.507 динара за функционисање система свих основних школа у којима
борави око 125.000 деце
2.653.752.844 динара за функционисање система свих средњих школа које похађа око
60.000 ђака
25 милиона динара за стпендије за ђаке и студенте
13,5 милиона динара за поклоне за ученике генрације основних и средњих школа
140 милиона динара за превоз и исхрану деце са сметњама у развоју
535,5 милиона динара за инвестиционо одржавање основних школа и набавку
опреме
702 милиона динара за текуће, инвестиционо одржавање средњих школа и набавку
опреме
849,3 милиона динара за текуће поправке и одржавање зграда и опреме
предшколских установа
758,7 милиона динара за инвестиционо одржавање и набавку опреме за
предшколске установе
Наставак субвенционисаног боравка око 20.000 деце деце у приватним вртићима
25 милиона динара за ученичке и студнетске стипендије у 2020.
13,5 милиона динара за награде за ученике генерације основних и средњих школа
Град Београд у 2020. ће преузети на себе превоз око 2.000 деце са сметњама у развоју
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Најважније активности
Секретаријата за социјалну
заштиту у 2020. години
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РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Планирано је редовно финансирање:
• Новогодишња новчана честитка мајци прворођеног дечака и прворођене девојчице
рођених 1. Јануара
• Једнократних помоћи породиљама са територије града Београда
• Бесплатних оброка за социјално угрожене категорије становништва
• Субвенција за обједињену наплату комуналних услуга
• Социјалних помоћи из надлежности града за које решења доноси ГЦСР
• Услуга Сигурне куће за жене и децу жртве насиља у породици
• Услуга личног пратиоца детета и услуга персоналног асистента
• Услуга помоћи у кући за деци са сметњама у развоју
• Превоз особа са инвалидитетом
• Финансирање проширене заштите цивлних инвалида рата и допунско материјално
обезбеђење цивилним инвалидима рата
• Једнократних помоћи избеглим и интернорасељеним лицима
• Финансирање рада Установа социјалне заштите
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ПРАВА

У складу са Изменом и допуном одлуке о додатним облицима заштите породиља на
територији града Београда, уведено је ново право које остварују породиље које су родиле
друго дете и то износ од 10.000 динара једнократно.
Овим је обезбеђено да свака породиља, са територије града Београда, за другорођено дете
може да оствари укупно 20.000 динара једнократно.
Укупно планирана средства за све породиље са територије града Београда, које остварују
права по основу Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града
Београда износе у 2020. години 470.000.000 динара.
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УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

•
•

•
•
•

Услуга прихватилишта за жене и децу жртве насиља у породици – дневни
капацитет 30 корисника – укупно планирана средства у 2020. години 23.460.000
динара
Услуга лични пратилац детета – у 2019. години 450 корисника, план за 2020.
годину 500 корисника - укупно планирана средства у 2020. години 315.000.000
динара
Услуга персоналне асистенције – у 2019. години 67 корисника, план за 2020.
годину 75 корисника – укупно планирана средства у 2020. години 55.300.000
динара
Превоз особа са инвалидитетом – просечно месечно 240 корисника – укупно
планирана средства у 2020. години 81.600.000 динара
Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју – Нова услуга у 2020. години
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НОВА УСЛУГА –
Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју

•

•
•

•

•

Помоћ у кући деци са сметњама у развоју са процењеним I степеном подршке у складу са
прописаним стандардима за пружање услуга социјалне заштите, основношколског и
предшколског узраста, која су укључена у васпитно-образовни процес у кућним условима у
складу с прописима који регулишу област образовања и васпитања.
Увођење ове услуге истовремено омогућава породици да настави непосредно старање о
детету, а да уједно добије потребну друштвену подршку како би то старање трајало што
дуже и било квалитетније.
Кроз подршку породици да брине о детету са сметњама у развоју, услуга ће допринети
очувању и унапређењу квалитета живота не само детета већ и свих чланова породице,
стварајући подстицајно окружење за развој детета.
Предност за укључивање у услугу омогућена је деци из једнородитељских породица,
односно породици са више деце или особа са сметњама у развоју или инвалидитетом.
Такође, предност при укључивању у услугу помоћ у кући за децу са сметњама у развоју
омогућује се деци која не користе друге услуге социјалне заштите, изузев услуге предах
смештај.
Планирано је да почетком године почне пружање услуге за 30 корисника а да се број
корисника услуге до краја 2020. године повећа на 60.
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ЈАВНИ КОНКУРСИ

Секретаријат редовно расписује јавне конкурсе за:
- редовне програме из области заштите особа са инвалидитетом и
борачко-инвалидске заштите,
- пројекте из области социјалне заштите
које реализују удружења на територији града Београда.
Увећањем планираних средства за јавне конкурсе омогућено је увећање
лимита за појединачне програме и пројекте као и могућност да већи број удружења
добије
средства по конкурсу.
Фонд у 2019. години износио 94.000.000 динара, а у 2020. години ћe износити
105.000.000 динара.

71

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

• Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју – припрема за
изградњу објекта у Барајеву и завршетак радова на изградњи објекта у Лазаревцу.

Објекат ДБ Лазаревац

Објекат ДБ Барајево

Нови објекати у Лазаревцу и Барајеву у којем ће се пружати услуга Дневног боравка за
децу и омладину са сметњама у развоју ће бити модерни и са свим неопходним
капацитетима и условима за корисникe. Капацитет објекта у Лазаревцу ће бити 40
корисника, док ће капацитет објекта у Барајеву бити 30 корисника дневног боравка и 30
корисника услуге Предах.
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УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

• Геронтолошки центар Београд „РЈ „Дневни центри и клубови“ –
Услуге које се финансирају из буџета Града Београда а пружа их ова установа су
помоћ у кући, чије услуге користи 2490 корисника и
клубове за стара лица, чије су тренутни капацитети 2330 корисника,
просечно месечно буде 8874 корисника.
У 2020. години је планирано текуће одржавање клубова за старе у насељима Миријево и
Бањица
И њихово отварање за кориснике у току исте године.
• Градски центар за социјални рад – припрема за изградњу објекта одељења Барајево
и завршетак радова на реконструкцији кровова на објектима одељења Звездара и
Вождовац. Чиме ће се омогућити грађанима ове две градске општине боље пружање
услуге Градског центра.
• Планирано је редовно одржавање објеката и набавка неопходног намештаја и опреме
у свим установама социјалне заштите у којима је за истим исказана потреба.
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Најважније активности
Секретаријата за послове
комуналне милиције у 2020.
години
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ПОСЛОВИ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ
- непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за
комуналну делатност
- остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном
саобраћају, у складу са законом и прописима града
- заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других
јавних објеката од значаја за град
- вршење контроле над повереним пословима државне управе
- подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у
граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности
града
- помоћ надлежним органима града, предузећима, организацијама и установама у
спровођењу њихових извршних одлука
- предузимање хитних мера заштите животне средине, људи и имовине, од
елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из
надлежности града
- вршење спасилачке функције и пружање помоћи у отклањању последица
елементарних и других непогода
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Поверени послови
Поред поверених послова у области заштите становништва од
изложености дуванском диму и јавног реда и мира, овлашћења
комуналне милиције проширена су поверавањем послова
државне управе у области безбедности саобраћаја, превоза
путника у друмском саобраћају и спречавања насиља и
недоличног понашања на спортским приредбама
МИСИЈА
• Партнерство са институцијама и грађанима у циљу сузбијања
негативних појава које нарушавају комунални и други законом
утврђен ред
• Јачање поверења грађана у рад комуналне милиције кроз
повећање степена јавности рада и развоја позитивних односа
са средствима јавног информисања
• Сарадња са другим сродним службама у Републици Србији и
иностранству
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ОПРЕМА КОМУНАЛНЕ
МИЛИЦИЈЕ
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Зона Аеродрома „Никола Тесла“
некада

данас
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Зона пијаце „Видиковац“, Ул. Пилота Михајла Петровића

некада

сада
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ОТЦ Нови Београд - „Бувљак“

некада

данас
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Зона пијаце „Зелени Венац“, са подземним пешачким пролазом

некада

данас
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Улица кнеза Михаила

некада

данас

слика недозвољене уличне продаје и извођења артистичког програма без решење надлежног органа
(некада), уз решење надлежног органа (данас)

ВИЗИЈА
Пружање високог стандарда услуга грађанима и институцијама
Омогућавање поштовања комуналног и другог законом утврђеног реда
Усаглашавање и интеграција европских стандарда који се примењују на редарствене и
82
службе сличне њима

Најважније активности
Секретаријата за здравство у
2020. години
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МОДЕРНИЗАЦИЈА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛОВА ЗА ПРИЈЕМ И ЛЕЧЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА, УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ВИСИНИ
ОД УКУПНО 58.100.000 ДИНАРА
- ДЗ „Вождовац“ – Огранак Шумице – Реконструкција
- ДЗ Земун – Главни објекат - Подополагачки радови
- ЗС Батајница – Пројекат изградње
- ЗА Сурчин – Замена столарије
- ДЗ Лазаревац- Рушење и реконструкција вешераја
- ДЗ Палилула – ЗС Падинска скела – Замена начина грејања
- ЗС Карабурма – Адаптација Службе педијатрије
- ДЗ Раковица – ЗС Канарево брдо – АДАПТАЦИЈА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ

14.000.000
13.200.000
5.500.000
800.000
9.600.000
9.900.000
4.000.000
5.000.000

МОДЕРНИЗАЦИЈА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА, НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМОВА ЗДРАВЉА
УКУПНО ИЗДВОЈЕНО 164.000.000 ДИНАРА,
ЦИЉАНЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ И ВОЗИЛА ИМАЈУ ЗА ЦИЉ ПОДИЗАЊЕ УКУПНОГ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ
ГРАЂАНИМА, ДИЈАГНОСТИЧКИХ, ЛАБАРАТОРИЈСКИХ И ТЕРАПЕУТСКИХ, И ТАКО ПОБОЉШАЈУ ПРЕЦИЗНОСТ И ЕФИКАСНОСТ УСТАНОВЉЕНИХ ТЕРАПИЈА,
ПОДИГНУ НИВО ПОЗИТИВНИХ ИСХОДА ПО ГРАЂАНЕ И СМАЊЕ ТРОШКОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ.
ПЛАНИРАНИМ УЛАГАЊИМА ОБУХВАЋЕНО ЈЕ ВИШЕ СТОТИНА ХИЉАДА ГРАЂАНА КОЈИ СУ КОРИСНИЦИ ЗФ+ДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ОБУХВАЋЕНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА.
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СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
- Лако до савета за здраво дете

10.000.000

Основни циљ сервиса „Халобеба“ је промоција здравља мајке и детета кроз подстицање доношења одлука
везаних за здравље, правилну исхрану, негу, раст и развој деце, едукација родитеља за адекватну бригу о
деци, посебно у првим данима по доласку из породилишта. Едукација подразумева и рану стимулацију
развоја, пружање подршке мајкама да искључиво доје своју децу, што резултира између осталог и смањењем
броја непотребних одлазака родитеља са децом у домове здравља. У Дежурном центру, као носиоци
активности, раде више медицинске сестре - патронажне и педијатријске, из београдских домова здравља, a
поред њих ангажовани су и експерти из области педијатрије, гинекологије и дечје психијатрије.

Бесплатан пројекат – саветовалиште „Бебирон”, недавно покренут, има за циљ да пружи саветодавну помоћ
трудницама, мамама и татама. Организовано је путем Вибер јавног налога , доступан 24 сата 7 дана у недељи.
На постављена питања преко Вибера одговарају стручњаци са дугогодишњим искуством и то: патронажне
сестре, гинеколози, педијатри, нутриционисти и др.
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- Уништавање амброзије

50.000.000

Амброзија изазива и низ здравствених проблема као што су: респираторне сметње (поленска кијавица, астма...),
дигестивне (повраћање, болове у стомаку, дијареју) и уринарне сметње (уринарне инфекције) и реакције на кожи
(копривњача и екцем). У полену амброзије је констатовано 52 једињења која су алергогена, од којих су 6 нарочито опасни.
Секретаријат за здравство обезбеђује финансијска средства за сузбијање коровске биљке амброзије у износу 50.000.000
динара. Циљ је да се детектоју, попишу и у што већој мери третирају површине под амброзијом, које се налазе на
различитим локалитетима на целој површини града београда и површинама око града које имају директан утицај на
ширење полена амброзије и утицај на становништво града београда.
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ФИНАНСИРАЊЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ
- ПОСТУПАК ВТО – ЧЕТВРТИ ПОКУШАЈ
30.000.000
По први пут град београд помаже паровима са територије града да остваре четврти покушај
ВТО. У 2020. биће исплаћено 100 покушаја ВТО, са намером да се новим позивом обухвати
још један број парова.
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ЈАВНОЗДРАВСТВЕНИ ПРОГРАМИ

•

Здравствени профил становника Београда - подаци о здравственом стању становника са витално-демографским показатељима, навикама и
понашањем у вези са здрављем, стању животне средине и другим факторима који утичу на здравље грађана
4.000.000

•

Анализа и акциони план унапређења здравствене заштите у Београду- Прикупљањем, обрадом и анализом свих доступних података, постигло би се
сагледавање рада свих здравствених установа и коришћења капацитета здравствене заштите у Београду
5.000.000

•

Превенција настанка повреда код осетљивих популационих група - Повреде су узрок сваког трећег смртног исхода деце предшколског узраста и сваког
другог смртног исхода деце школског узраста. Ситуациона анализа доступних података пружила би детаљнији увид у факторе ризика и околности
повређивања, што би омогућило да се дефинишу приоритети за деловање и креирају превентивне активности.
5.000.000

•

Координација и подршка невладиним организацијама у раду са популацијама у повећаном ризику од ХИВ- Суштина програма би била да се у сарадњи
са невладиним организацијама постигне већи обухват саветовањем и тестирањем на ХИВ
3.500.000

•

Побољшање ефикасности спровођења скрининга на малигне болести у Београду- Активности подразумевају спровођење здравствене едукације опште
популације о могућим мерама превенције малигних болести за које постоје ефикасни скрининг програми.
5.000.000

•

Увођење ГИС ради унапређења истраживања у области епидемиологије и организације здравствених услуга- Географске информационе технологије
удружене са епидемиологијом и биостатистиком значајно доприносе унапређењу истраживања у здравству, а посебно у области јавног здравља,
епидемиологије и организације здравствених услуга.
5.000.000

•

Програм унапређења здравствене заштите у Београду, кроз рад стручних комисија за следеће области: примарна здравствена заштита, организација
збрињавања хитних стања и палијативно збрињавање- Комисија за унапређење примарне здравствене заштите радиће на предлагању конкретних мера
и активности за унапређење организације примарне здравствене заштите у граду Београду, предлагању нових приступа и модела за унапређење
координације рада здравствених установа на примарном нивоу здравствене заштите - домова здравља и завода, мера за побољшање ефикасности
пружања здравствених услуга, а све у циљу повећања задовољства корисника радом здравствене службе и задовољства даваоца услуга.
6.000.000

•

Унапређење здравља старих у Београду- . У том смислу, активности би подразумевале: анализу ситуације у овој области, одређивање приоритета за
деловање, израду програма едукације намењеног овој популационој групи, спровођење едукација за старе и израду одговарајућег штампаног,
здравствено-едукативног материјала.
2.500.000

•

Психосоцијална и медицинска подршка особама са инвалидитетом и њиховим породицама - Психосоцијална подршка има за циљ оснаживање особа
са инвалидитетом у свакодневном функционисању, оснаживање породице за превазилажење актуелних изазова и бољу интегрисаност у локалну
заједницу.
3.000.000

•

Превентивно - корективни рад за особе са инвалидитетом- Превентивни рад има за циљ превентивни и позитивни утицај на касније исходе и прогнозе у
здравствено социјалном статусу корисника и корекцију рано уочљивих и констатованих тенденција од стране стручњака.
5.000.000

•

Обука лекара и медицинских сестара у Домовима здравља у примени мера животне потпоре

•

Превенција злоупотребе психоактивних супстанци

•

Дотације Црвеном крсту

12.000.000
5.000.000
33.784.000

88

Најважније активности
Секретаријата за спорт и
омладину у 2020. години

89

Школска спортска такмичења у
Београду обухватају такмичења у 11
спортова: кошарка, одбојка, рукомет,
мали фудбал, атлетика, пливање,
спортска гимнастика, стони тенис,
стрељаштво, џудо и ватерполо.
План је да у 2020. години у
такмичењима учествује 175 основних
и преко 75 средњих школа (око
120.000 ученика).
2020. године Београд ће бити домаћин
Светског школског првенства у
рукомету.
За ученике млађих разреда ОШ уводи
се „Баскет 3 на 3“ и „Између две
ватре“, као и промоција атлетике кроз
пројекат „Брзином до звезда“.
Секретаријат ће у 2020. години, за
школски
спорт
издвојити
56.000.000,00 динара.

90

Спортско
рекреативни
програми
реализују се уз помоћ: Асоцијације
„Спорт за све“, Савеза за рекреацију и
фитнес Београда и Соколског савеза
Београда. Град Београд са својом
спортском инфраструктуром и стручно
оспособљеним кадровима у 2020.
години имаће пројекте и акције
промовисања
корисних
ефеката
редовне физичке активности за све
категорије грађана. Секретаријат ће у
2020. години, за рекреативне програме
издвојити 7.000.000,00 динара.
Град Београд путем суфинансирања
спортских програма који се реализују у
току летњег и зимског распуста а
намењени су школској популацији
омогућава
провођење
слободног
времена
школске
деце
на
најквалитетнији могући начин. Школу
пливања-обука
непливача
је
најважнији сегмент у оквиру распуста у
коме учествује 10 пливачких клубова и
спортски центри који
евидентирају
преко 1000 ученика. За време летњег
распуста Град у сарадњи са спортским
центрима омогућава београдским
основцима
и
средњошколцима
бесплатно коришћење базена један
дан у недељи. Секретаријат ће у 2020.
години, за програме школских рспуста
издвојити укупно 52.000.000,00 динара.
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У Београду се сваке године одржава
преко 100 великих и значајних
спортских такмичења, а у
2020.
години најзначајнија су: Европска
Летња Универзијада 2020. године,
Олимпијски квалификациони турнири
у кошарци за жене и мушкарце, СП за
кадете и јуниоре у кик боксу 2020.
године, Европско јуниорско првенство
у веслању 2020. г., ЕП у ватерполу за
јуниоре 2020. године, Светски куп у
веслању; Светско Првенство у роњењу
на дах 2020., Европско првенство за
сениоре и сениорке у џудоу, Светско
школско првенство у рукомету 2020.
Намасовније
рекреативне
манифестације су Београдски маратон,
Ролеријада и Бициклијада.
Такмичење
„Трофеј
Београда“
реализоваће се у 62 спортске гране
током 2020. године, са циљем
афирмативног развоја спорта и у
млађим категоријама спортиста.
У 2020.г. за ове намене издвојиће се
око 100.000.000, 00 динара
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У 2020. години Секретаријат за спорт и
омладину наставиће са програмом
који обухвата: подизање капацитета
стручног рада у
спорту кроз
запошљавање спортских стручњака у
београдским спортским савезима
олимпијских
спортова;
стварање
услова за одржавање и даље
постизање
врхунског
спортског
резултата и унапређење услова за
развој
спортисте
до
врхунског
резултата дајући приоритет раду са
млађим категоријама спортиста у
више
од
62
грана
спорта.
Универзитетски
спортски
савез
Београда
се бави организацијом
спортских такмичења студената за
своје чланице (52 чланицe факултета,
виших школа, студентских домова и
академија). Поред тога у 2020. години,
такође, Секретаријат даје стипендије
категорисаним спортистима узраста од
15-18 и од 18-23 године у 10 спортова.
За ове намене издвојиће се преко
230.000.000,00 динара.
Најуспешнији београдски клубови
који учествују на европским лигама и
регионалним такмичењима добијаће
финансијску подршку за покриће
трошкова организације утакмица и
тренинга у спортским објектима.
За наведене намене планирано је да
се обезбеди 55.000.000,00 динара.
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• Обезбеђивање термина за тренирање клубова у
спортским центрима
Секретаријат је успоставио јасне критеријуме за
обезбеђивање термина за тренинг спортских клубова у
спортским
центрима.
У 2020. години обезбедиће се преко 25.000 сати за тренинг
преко 196 спортских клубова у 26 грана спорта, такође
термини се обезбеђују и за тренинг и рекреацију Савеза за
спорт и рекреацију инвалида Београда, као и за Спортско
друштво
глувих
„Олимпија“.
Ову услугу пружа 20 спортских центара по повољнијим
ценама
закупа.
За ове намене из буџета Града издвојиће се преко
200.000.000,00 динара.
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Програм спорта и рекреације за особе са
инвалидитетом реализује Спортски савез
особа са инвалидитетом Београда, који
окупља све категорије инвалида, без
обзира на порекло и врсту инвалидитета
(инвалиди рада, ратни војни инвалиди,
цивилни инвалиди рата, параплегичари,
дистрофичари, инвалиди дечије
и
церебралне парализе, глуви, слепи и
слабовиди и др).
Секретаријат за спорт и омладину у 2020.
години обезбеђује термине у спортским
објектима за одржавање тренинга,
спортско-рекреативних
активности
и
пружа
подршку
у
реализацији
традиционалних
и
међународних
такмичења.
Секретаријат ће у 2020. години, за
програмске
активности
спорта
и
рекреације особа са инвалидитетом
издвојити преко 18.000.000,00 динара,
што је за 10% више у односу на претходну
годину.
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Материјалну базу за развој спорта у
Београду чини више од 1.000
постојећих спортских објеката и
терена који су опремљени за
спортске активности и такмичења
спортиста на свим нивоима. Као
најзначајније категорије постојећих
спортских објеката издвајају се: 16
спортско-рекреативних
центара,
осам стадиона, седам базена и шест
спортских дворана и Национални
тренинг
центар
ЗСМСРС.
На
територији Београда могу се
идентификовати спортски објекти од
националног
и
међународног
значаја као што су: Београдска
арена, фудбалски стадиони „Црвене
звезде” и „Партизана”, „Милан Гале
Мушкатировић”,
базени
„Ташмајдан” и „Бањица”, хала
„Aлександар Николић”, Хиподром и
Ада Циганлија.
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За 2020. годину, поред спровођења
редовних конкурса за доделу
средстава за годишње програме,
програме током трајања летњег
распуста и пројекте током зимских
месеци,
планира
се
и
суфинансирање пројеката који би се
спроводили
током
пролећних
месеци (април, мај).
Секретаријат ће у 2020. години,
за програм рада са омладином
издвојити 75.000.000,00 динара.
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Најважније активности
Секретаријата за културу у
2020. години
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Секретаријат за културу града Београда

•

Град Београд, односно Секретаријат за културу, поред 30 установа културе, оснивач је и 12 културних манифестација од
значаја за град Београд.
•
Сваке године, Секретаријат за културу расписује и Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или
суфинансирање, из буџета града Београда, пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури.
•
Секретаријат за културу из Финансијког плана прихода и расхода за 2020. годину, у оквиру програма јачања културне
продукције и уметничког стваралаштва, као и очувања, представљања и унапређења програма у области културе,
финансира, како програме свих 30 установа којима је оснивач, тако и програме 11 манифестација
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Установе културе
- Град Београд оснивач је 30 установа
културе – Библиотека града Београда,
Библиотека Димитрије Туцовић,
Библиотека Влада Аксентијевић,
Библиотека Милутин Бојић, Музеј града
Београда, Педагошки музеј,Музеј
Николе Тесле, Музеј Афричке
уметности, Музеј аутомобила, Завод за
заштиту споменика културе града
Београда, Историјски архив Београда,
Кућа легата, Центар београдских
фестивала – ЦЕБЕФ, Београдско
драмско позориште, Звездара театар,
Атеље 212, Пошзориште Бошко Буха,
Мало позориште Душко Радовић,
Позориште Пуж, БИТЕФ театар,
Позориште лутака Пинокио,
Омладинско позориште ДАДОВ,
Југословенско драмско позориште,
Позориште на теразијама, Театар Вук,
Културни центар Београда, Дом
омладине Београда, Дечји културни
центар, Центар за ликовно образовање
и Продајна галерија Београда
- За финансирање програма ових
установа културе из буџета за 2020. ће
бити опредељен износ од
459.971.964,00 динара
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Манифестациони програми
- у 2020. години биће одржано свих 12 манифестација од значаја за град Београд: 48. Међународни филмски фестивал –
ФЕСТ, 67. Мартовски фестивал, 49. Филмски фестивал у Сопоту, 29. Београдски летњи фестивал – БЕЛЕФ, 52. Београдске
музичке свечаности – БЕМУС, 58. Октобарски салон, 65. Београдски сајам књига, 51. Међународни сусрети деце Европе –
Радост Европе, 50. Међународно такмичење музичке омладине, 2. издање манифестације Дани слободе, 54. Београдски
интернационални театарски фестивал – БИТЕФ, 36. Београдски џез фестивал
Поред ових, Секретаријат за културу финансираће и одржавање манифестација Дани Београда, као и Дочек Нове године
– Београдска зима
- Манифестација Дани слободе, којом се обележавају годишњице ослобођена Београда у Првом и Другом светском рату,
од 2019. године уврштена је у ред манифестација од значаја за град Београд
- у 2020. години манифестације Међународно такмичење музичке омладине имаће јубиларно, 50. издање
- За манифестационе програме из буџета Града у 2020. години биће издвојена средства у висини од 272.244.000,00

динара
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Јавни конкурс ради прикупљања предлога за
финансирање или суфинансирање, из буџета града
Београда, пројеката у култури, као и пројеката
уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури
- Секретаријат за културу сваке године расписује
Јавни конкурс на којем право учешћа имају
удружења, задужбине, културно-уметничка друштва
и други правни субјекти невладиног сектора, јавна
предузећа, друштва са ограниченом одговорношћу,
као и правни субјекти других нивоа власти, са
седиштем у Београду. На овај начин Секретаријат за
културу претходних година финансира преко 300
пројеката.
- У 2020. за ове намене, из буџета града београда
планирана су средства у износу од 136.992.000,00
динара
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Најважније активности
Секретаријата за енергетику у
2020. години
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СOЛAРНИ КOЛEКTOРИ ЗA ЗAГРEВAЊE
СAНИTAРНE ПOTРOШНE ВOДE
• У циљу уштеде eлeктричнe енергије зa пoтрeбe
зaгрeвaњa пoтрoшнe тoплe вoдe (ПTВ) у
објектима: прeдшкoлских устaнoвa, устaнoвa
oбрaзoвaњa, спoртских цeнтaрa и других
oбjeкaтa у jaвнoj свojини грaд Бeoгрaдa ће бити
инсталирани соларни колектори
• Нaкoн пoстaвљaњa ситeмa зa ПTВ oчeкивaнe
уштeдe у пoтрoшњи eлeктричнe eнeргије нa
гoдишњeм нивoу су oкo 50% . Дoк ћe уштeдe у
лeтњeм пeриoду бити oкo 80% .
• Прeдвиђeн нивo срeдстaвa зa рeaлизaциjу je
46.000.000,00 динaрa
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ИЗРАДА ЕНЕРГЕТСКЕ ТИПОЛОГИЈЕ ЗГРАДА СА
СПЕЦИФИЧНОСТИМА ПО ОПШТИНАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Tипoлoгиja стaмбeних згрaдa Бeoгрaдa прeдстaвљa
кaтeгoризaциjу стaмбeних згрaдa прeмa кaрaктeристикaмa
кoje oмoгућуjу прoцeну трeнутнoг стaњa њихoвe eнeргeтскe
eфикaснoсти и мoгућнoсти унaпрeђeњa.
• Типологија ће дати мoдeлe згрaдa нa кoje трeбa примeнити
исти мoдeл Eнeргeтскe сaнaциje како би се постигла уштедарационална потрошња енергије
• У Типологији ће бити пeдстaвљен рeпрeзeнтaтивни узoрaк
oбjeкaтa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa
• Типологија стамбених зграда је склaду сa eврoпскoм
мeтoдoлoгиjoм структурирaњa грaђeвинскoг фoндa,
прeпoручeнoм oд стрaнe Eврoпскe кoмисиje (2012/Ц
115/01), дeфинисaнoм у склoпу мeђунaрoднoг прojeктa
TAБУЛA.
• Прeдвиђeн нивo срeдстaвa зa рeaлизaциjу je 21.000.000
динaрa сa ПДВ
• прojeкaт трaje три гoдинe: 2019; 2020; 2021.
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Израдa Студиje “ Спрoвoђeњe eнeргeтских
прeглeдa сa студиjoм извoдљивoсти нa 22 oбjeктa
у 17 грaдских Oпштинa”
Eнeргeтски прeглeд згрaдe oбухвaтa:
• Изрaдa извeштaja o oбaвљeнoм eнeргeтскoм прeглeду згрaдe
• Врeднoвaњe и зaвршнo oцeњивaњe испуњeнoсти прoписaних
зaхтeвa o eнeргeтским свojствимa згрaдe
•Прoучaвaњe пoтврђeнe тeхничкe дoкумeнтaциje
• Кoнтрoлa мeрoдaвнe грaдилишнe дoкумeнтaциje и aтeстнe
дoкумeнтaциje нeoпхoднe зa eнeргeтски прeглeд
Нaкoн израде eнeргeтскoг прeглeдa изрaдићe сe извeштaj o
oбaвљeнoм eнeргeтскoм прeглeду згрaдe.
Прeдвиђeн нивo срeдстaвa зa рeaлизaциjи je 4.740.000,00 динaра.
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ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕTСКОЈ САНАЦИЈИ
ЧЕTИРИ ОБЈЕКTА У JAВНOJ СВOJИНИ ГРАДА
БЕОГРАДА
Циљ спровођења енергетских санациja објеката je дa
се обезбеди што је могуће нижи ниво употребе
енергије у току коришћења објекта.
У 2020, години су планиране санације следећих
објеката: ОШ „Краљ Петар Карађорђевић“, ОШ „Вук
Караџић“, Градски центар за физичку културу и зграда
Општине Земун.
Рaдoви енергетске санација ћe бити извршeни нa
фaсaднoм oмoтaчу и стoлaриjи.
Санација објекта обухвата и претходну израду
техничке документације за извођење према
приложеној инвестиционој студији.
Прeдвиђeн нивo срeдстaвa
350.000.000 динaрa

зa

рeaлизaциjу

je
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AКTИВНOСTИ НA УКAЗИВAЊУ ЗНAЧAJA EНEРГETИКE И
OЧУВAЊA EНEРГETСКИХ РEСУРСA

• Eдукaциja o знaчajу подизање енергетске ефикасности и
употреба обновљивих извора енергије у oснoвним и срeдњим
шкoлaмa
• Oбeлeжaвaњe мaнифeстaциje „Дaни eнeргиje“ кojoм сe
грaђaни инфoрмишу o знaчajу и нaчину упoтрeбe eнeргиje.
• Истраживања стaвa јавног мњења грађана о раду JКП из
области енергетике
Прeдвиђeн нивo срeдстaвa зa рeaлизaциjу свe три aктивнoсти
рeaлизaцуje 17.000.000 динaрa
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ИЗРАДА ПРОГРАМА И ПЛАНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Законом о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“, бр. 25/2013) прописана је
обавеза јединице локалне самоуправе да донесе Прoгрaм и Плaн eнeргeтскe eфикaснoсти
кoje усвaja jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и дeo је плaнских aкaтa кojимa сe утврђуje
пoлитикa eфикaснoг кoришћeњa eнeргиje.
Прoгрaм eнeргeтскe eфикaснoсти се доноси на период од три године и сaдржи :
1) плaнирaни циљ уштeдa eнeргиje, 2) прeглeд и прoцeну гoдишњих eнeргeтских пoтрeбa,
3) прeдлoг мeрa и aктивнoсти кoje ћe oбeзбeдити eфикaснo кoришћeњe eнeргиje
План енергетске ефикасности је једногодишњи акт и прописује мeрe и aктивнoсти кojимa
сe прeдвиђa eфикaснo кoришћeњe eнeргиje, нoсиoцe и рoкoвe зa спрoвoђeњe плaнирaних
aктивнoсти, oчeкивaнe рeзултaтe зa свaку oд мeрa, oднoсно, финaнсиjскe инструмeнтe
(извoрe и нaчин oбeзбeђивaњa) прeдвиђeнe зa спрoвoђeњe плaнирaних мeрa.
Секретаријат за енергетику, као надлежна организациона јединица Градске управе града
Београда, спроводи потребне активности за реализацију Програма и Плана и по потреби
сарађује са другим секретаријатима.
Предвиђени ниво средстава за реализацију је 28.000.000 динара.
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Најважније активности
Секретаријата за заштиту
животне средине у 2020.
години
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Праћење квалитета елемената животне средине
(Програмска активност 04010002)
•

Програми мониторинга животне средине на територији Београда (2020-2021. година)

1.

Програм контроле квалитета ваздуха – Укупно 79.553.600,00 динара, од тога у 2020. години 39.776.800,00 динара:

2.

Програм контроле квалитета површинских вода – Укупно 78.001.000,00 динара, од тога у 2020. години 39.000.500,00
динара

3.

Програм контроле квалитета подземних вода – Укупно 12.098.918,00 динара, од тога у 2020. години 6.049.459,00,00
динара

4.

Програм испитивања загађености земљишта – Укупно 13.428.956,00 динара, од тога у 2020. години 6.714.478,00
динара

5.

Програм мерења нивоа буке – Укупно 2.608.000,00 динара, од тога у 2020. години 1.304.000,00 динара

6.

Програм мерења ултравиолетног зрачења – Укупно 6.043.960,00 динара, од тога у 2020. години 3.021.980,00 динара

7.

Програм систематског испитивања нивоа радиоактивности – Укупно 25.968.000,00 динара, од тога у 2020. години
12.984.000,00 динара
Израда Плана квалитета ваздуха за агломерацију Београд – 12.360.000,00 динара у 2020. години
Акустичко зонирање Београда – Укупно 36.960.000,00 динара, од тога у 2020. години 24.830.000,00 динара
Истраживање метода индикативних мерења нивоа буке у животној средини у Београду – Укупно 29.592.240,00
динара, од тога у 2020. години 7.439.244,00 динара
Израда студије о условима који морају испуњавати угоститељски објекти ради заштите од буке на територији града
Београда – Укупно 9.552.000,00 динара, од тога у 2020. години 4.776.000,00 динара

•
•
•
•
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Превентивна заштита животне средине и јачање капацитета информисања јавности и
популаризација значаја животне средине и Зоохигијена
(Програмскe активности 04010500 и 11020004)

•
Сузбијање штетних организама 240.000.000,00 динара у 2020. години:
1. Програм систематске дератизације на територији Београда
2. Програм сузбијања комараца на територији Београда
3. Програм сузбијања крпеља на територији Београда
• Објављивање публикације „Квалитет животне средине у Београду“ – 780.000,00 динара у 2020.
години
• Jавни конкурс за НВО - eколошки пројекти – 30.000.000,00 динара у 2020. години

112

Управљање осталим врстама отпада
(Програмска активност 0401-0006)

•
•

Набавка: аброл контејнера; комбиноване мултифункционалне машине; камиона
аутоподизачем за шут - Укупно у 2020. години: 64.000.000,00 динара
Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - уклањање „дивљих“ депонија
- Укупно у 2020. години: 10.000.000,00 динара

са
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Управљање комуналним отпадом
(Програмска активност 0401-0005)

• Планирано је: звона за стакло; подземних контејнера; пластичних канти за рециклабиле
запремине 240 литара; виљушкара; камиона смећараца; трактора са додацима; пластичних
канти за пражњење ђубријера за комунални и рециклабилни отпад са планском и техничком
документацијом у циљу унапређења система управљања отпадом.
- Укупно у 2020. години: 492.143.030,00 динара
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Заштита природе
(Програмска активност 04010003)

• Реализација акционих планова адаптације на климатске промене – пошумљавањем - Укупно издвојена средства
за 2020. годину за реализацију пошумљавања је 40.000.000,00 динара
• Програми управљања заштићеним природним добрима - Одржавање и унапређење природних добара (43
заштићена природна добра) на територији града Београда. Планирана улагања у 2020 години износе
116.061.964,00 динара
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Управљање заштитом животне средине
(Програмска активност 04010001)

• Уређење водотока другог реда, извођење радова у складу са студијама плаво-зелених коридора ( Каљави поток)
- Укупно планирана средства за реализацију двогодишњег уговора 54.000.000,00. Завршетак 2021. године.
Издвојена финансијска средства за 2020. годину 27.000.000,00 динара
• Испитивање стабала у двориштима јавних установа на територији града Београда, ГО Савски венац. Вредност за
2020. годину износи 18.000.000,00 динара
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Управљање заштитом животне средине
(Програмска активност 04010001)
• Интерактивни еколошки речник
Речник представља сложени хардверско софтверси систем дизајниран да уз помоћ њега деца
различитог узраста имају приступ великом броју еколошких појмова. Пројекат је двогодишњи и
укупна вредност пројекта износи 7.470.000,00 динара. У 2020.години обезбеђено је 3.000.000,00
динара. У сарадњи са Секретаријатом за образовање биће договорен „приступ речнику“.
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Управљање заштитом животне средине
(Програмска активност 04010001)
Израда публикације „Зелена регулатива Београда“
Планира се израда монографије, која ће представити све 4 фазе пројекта „Зелена регулатива Београда“ и то :
•
Анализа стања и израда предлога Одлуке о заштити и унапређењу зелених површина Београда (период израде
XII '02. – XI '03.);
•
Припрема садржаја и програма за израду ГИС-а зелених површина Београда и Припрема саджаја и
дефинисање поступка за картирање битопа Београда (период израде XII '03. – XII '04.);
•
Картирање и вредновање биотопа Београда (период израде IX '05. – VIII '07.); и
•
Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда.
Вредност пројекта 10.800.000,00 динара.
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Управљање заштитом животне средине
(Програмска активност 04010001)
•

Израда Стратегије утицаја климатских промена на интеракцију екосистемских услуга у
коришћењу и управљању шумским ресурсима Београда
На основу Акционог плана адаптације на климатске промене са проценом рањивости који је објавио
Секретаријат за заштиту животне средине дефинисана је изузетна осетљивост и рањивост шумских
екосистема на временске екстремне прилике изазване климатским променама.
Вредност израде Стратегије износи 11.400.000,00 динара, а у 2020.години је обезбеђено
5.700.000,00 динара. Стратегија се израђује за период од 10 година (2022.-2032. године). Планиран
је завршетак 2021. године, а 2022. године након јавног увида, очекујемо усвајање.
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Управљање заштитом животне средине
(Програмска активност 04010001)
• Израда методолошке основе са набавком детектора за праћење ефекта стаклене баште на
територији града Београда
Планирана средства у 2020. години износе 5.682.000,00 динара.
Како је ефекат стаклене баште све израженији у Београду, неопходно је одредити делове града и
временске интервале у којима је овај ефекат нарочито изражен. Планира се постављање густе
мреже мобилних и стационарних термометара, као и детектора за гасове са ефектом стаклене
баште, чиме ће се омогућити просторно дефинисање предлога мера за ублажавање пораста
температуре ваздуха. Тиме ће се Београд придружити осталим европским и светским градовима.
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Прикључење грејних инсталација објеката јавне намене на систем даљинског грејања или
дистрибутивни систем природног гаса
(Програмска активност 04011508 )

• Пројекти се спроводе у објектима који, користећи еколошки неповољне енергенте, негативно
утичу на квалитет ваздуха у непосредној околини. Реализацијом овог програма смањује се
емисија штетних материја и побољшава квалитет грејања.
• У 2020.години на дистрибутивни систем природног гаса биће прикључена школа ОШ „Владимир
Роловић“, ГО Раковица . Вредност 5.849.460,00 динара.
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Најважније активности
Секретаријата за јавни превоз
у 2020. години
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ПРЕВОЗ ПУТНИКА – УГОВОР СА ЈКП „ГСП БЕОГРАД“
У 2020 години превоз ће се обављати по
једногодишњем Уговору о реализацији
обављања комуналне делатности градског
превоза путника на територији града
Београда са ЈКП ГСП „Београд“. Такав уговор
је био закључен први пута за 2019. годину.

Превоз ће се одвијати на 105 редовних
и 6 сезонских линија. Од тога:
• аутобуских 86 редовних линија
• трамвајских 12 редовних линија
• тролејбуских 5 линија
• Е-бус и Врабац 2 линије

Планиран износ у 2020 години за
реализацију овог уговора износи
14.500.000.000 динара
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ПРЕВОЗ ПУТНИКА – ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Превоз путника на градским, приградским и
локалним линијама се одвија на основу
уговора о јавно-приватном партнерству
Партнери Граду Београду су превозници
удружени у три Конзорцијума:
• Арива Литас доо
• СП Ласта ад
• Авала Бус 500 доо

•
•
•

Конзорцијум Арива Литас превози на 50
градских линија, од тога 31 аутобуских и 19
минибус линија
Конзорцијум СП Ласта ад укупно 321 линија од
тога 92 приградских и 229 локалних
Конзорцијум Авала Бус 500 превози на укупно
14 аутобуских линија

Планиран износ у 2020 години за
реализацију ових уговора износи
13.010.000.000 динара
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ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЖЕЛЕЗНИЦОМ – УГОВОР СА „СРБИЈА ВОЗ“ А.Д.
•

•

Планиран износ у 2020 години за
реализацију овог уговора износи
910.000.000 динара

У 2020 години превоз ће се обављати по
новог једногодишњег Уговора обављању
јавног градског превоза путника
желеницом.
Такав уговор је био закључен и за превоз у
2019. години

Превоз у 2020 години ће се одвијати на 4 линије
• Батајница – Овча
• Ресник – Овча
• Младеновац – Београд центар
• Лазаревац – Ресник - Овча
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НАБАВКА НОВИХ ВОЗИЛА

Планирана је набавка укупно 150
возила у ЈКП ГСП „Београд“ и то:
• 100 зглобних дизел аутобуса и
• 40 тролејбуса са ограниченом
аутономијом - од ког броја 10
зглобних и 30 соло тролејбуса
• као и 10 електроаутобуса.

Планиран износ у 2020 години за нова
возила је 7.284.412.000 динара.
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ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ
МЕТРОА
У 2020 години настављају се
припремне активности за изградњу
Београдског метроа
За финансирање припреме изградње
Београдског метроа планирано је
639.000.000 динара у 2020 години

•
•
•
•
•

за израду конкурса за дизајн метро станица 20.000.000 динара
за услуге пројектовања, изградње и развоја Метроа ЈКП
„Београдски метро и воз“ 250.000.000 динара
за израду геотехничких елабората и подлога планирано
312.000.000 динара
за израду Студије Београдског железничког чвора планирано
50.000.000 динара
за елаборат заштите животне средине 7.000.000 динара
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ПОСТАВЉАЊЕ СТАЈАЛИШНИХ НАДСТРЕШНИЦА

У 2020 години планиран је наставак
радова на постављању стајалишних
надстрешница
Планира се постављање око 200 стајалишних
надстрешница на приградском подручју Града
Београда

За стајалишне надстрешнице планиран је
износ од 47.500.000 динара у 2020 години
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Најважније активности
Канцеларије за младе у 2020.
години
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САМИТ МЛАДИХ
Кaнцeлaриja зa млaдe свaкe jeсeни
oргaнизуje „Самит младих“ који окупља
преко 300 младих који уз подршку
предавача, представника политичког,
јавног и академског живота, анализирају
садашњост и окружење у којем живимо са
посебним освртом на запошљавање и
предузетништво младих.
Циљ манифестације је да млади заједно са
панелистима из света политике, медицине,
културе, образовања, медија... Разговарају
о битним темама за младе.
За ових 5 година колико се одржава
САМИТ прошло је преко 1500 младих.
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ САМИТА МЛАДИХ
2020. ГОДИНЕ ПЛАНИРАНИ
УТОРШАК ОКВИРНО ИЗНОСИ
800.000 ДИНАРА
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ДАН МЛАДИХ
Канцеларија за младе Града Београда
свaкe гoдинe низом активности обележава
Међународни дан младих 12. aвгустa у
циљу скретања пажње на проблеме,
културна и правна питања омладине,
ученика и студената. Широм света, у част
овог дана, у сарадњи са државним
органима, одржавају се културне
манифестације, радионице, концерти и
трибине са темом коју сваке године
изаберe oснивач манифестације Уједињене нације.
Број учесника у 2019 - 250 младих.
Очекивани број учесника у 2020 - 300
младих.
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДАНА МЛАДИХ 2020.
ГОДИНЕ ПЛАНИРАНИ УТОРШАК ОКВИРНО
ИЗНОСИ 500.000 ДИНАРА
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SPEED DATE
Кaнцeлaриja зa млaдe Грaдa Бeoгрaдa oргaнизуje
SPEED DATE прeдстaвникa oмлaдинских
oргaнизaциja и oргaнизaциja зa млaдe.
Омлaдинске oргaнизaциjе и oргaнизaциjе зa
млaдe имajу могућност дa у дирeктнoм кoнтaкту
дoбиjу пoтрeбнe инфoрмaциje oд прeдстaвникa
Града Београда, Mинистaрствa oмлaдинe и
спoртa, Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним
сeктрoрoм, Кaнцeлaриje зa млaдe Грaдa
Бeoгрaдa, Сeкрeтaриjaтa зa спoрт и oмлaдину,
Нaциoнaлнe aсoциjaциje Кaнцeлaриja зa млaдe и
Крoвнe oргaнизaциje млaдих Србиje.
Циљ манифестације је упознавање омладинских
организација и организација за младе, размена
њихових искустава и остваривање потенцијалне
сарадње уз подршку Канцеларије за младе.
SPEED DATE je први пут одржан 2018,а одржао се
и 2019. године.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ SPEED DATE 2020.
ГОДИНЕ ПЛАНИРАНИ УТОРШАК
ОКВИРНО ИЗНОСИ 0 ДИНАРА
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ЗВЕЗДЕ БЕОГРАДА
Кaнцеларија за младе Града Београда
свaкe гoдинe организује доделу
признања удружењима, институцијама и
појединцима „Звезде Београда“, за
најбоље пројекте чије су активности
подржане на конкурсима организационих
јединица Градске управе Града Београда,
чиме се потврђује одлучност Града
Београда да давањем подршке оснажи
удружења, институције и појединце на
пројектима од значаја за Град Београд.
Подељено је 18 награда ,, ЗВЕЗДЕ
БЕОГРАДА 2018“.
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗВЕЗДЕ БЕОГРАДА
2019. ПЛАНИРАНИ УТОРШАК ОКВИРНО
ИЗНОСИ 200.000 ДИНАРА
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Студентска техничка такмичења, „Друмска Стрела“. По ДРУГИ пут добијају Звезду Београда.
Пројекат „Друмска Стрела“ представља највећи студентски пројекат Универзитета у Београду.
„Друмску Стрелу“ чини група од 48 студената са девет факултета која се бави пројектовањем и
израдом тркачког возила. Главни циљ пројекта је усавршавање и оспособљавање студената за рад
након завршетка академских студија кроз стицање практичног искуства у најпрестижнијем
студентском инжењерском такмичењу под називом „Formula Student“, у којем учествује преко 600
универзитета из целог света. Тим се успешно такмичио у претходних осам такмичарских сезона и
остварио завидне резултате.
Удружење родитеља, старатеља, деце и пријатеља деце оболеле од малигних болести „Чика
Боца“, „Слушај, запамти и шири даље“.
15 младих лечених од рака, након завршене обуке за вршњачке едукаторе, реализовали су 16
радионица у 8 средњих београдских школа и на тај начин проширили знање средњошколаца о раку
код деце и младих, последицама болести и лечења и умањили социјалне дистанце и
дискриминаторно понашање према овој осетљивој групи младих.
Звезда 2000, „Млади Европљани“
Око 120 младих је путем неформалне едукације стекло знање о области мобилности кроз европске
програме и европске вредности, као и о могућности утицаја у доношењу одлука у локалној
заједници. Млади су по завршетку пројекта имали могућност да искористе прилике за мобилност и
директно учествују у активностима и програмима за младе Европске Уније.
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Удружење за заштиту младих, „Културом до младих“
У оквиру пројекта „Културом до младих“ преко 300 средњошколаца и студената је имало прилику да добије
бесплатне карте за представе Народног позоришта и да на тај начин активно и квалитетно проведе слободно
време.
Удружење Божури, „Казуј песмо чиме се поносим - солидарност младих Београђана с младима из енклава“
На хуманитарном концерту у крипти цркве Светог Марка младе певачке групе из Београда, Хор студената
Филолошког факултета у Београду – Слависти, етно група Везак, дечији хор Вазнесењске цркве у Београду и
ансамбл Косовски Божури изводили су песме Косова и Метохије и том приликом прикупили укупно 1100 евра које
су дониране Гимназији Ораховац.
Aрсeн Aрсeнoвић - Пирaтe aрт je стaртaп кojи сe бaви прoизвoдњoм eстeтских oблoгa нaмeњeних oсoбaмa сa
инвaлидитeтoм, путeм тeхнoлoгиje 3Д штaмпe. Oблoгe сe изрaђуjу пo мeрaмa и жeљaмa купцa тaкo дa je свaки
прoизвoд уникaтaн и прилaгoђeн пoтрeбaмa. Пoдршкa Грaдa Бeoгрaдa у oквиру Прoгрaмa пoдршкe рaзвoja
инoвaциoнe дeлaтнoсти у сaрaдњи Грaдa Бeoгрaдa и Нaучнo-тeхнoлoшкoг пaркa Бeoгрaд у сврхe рaзвoja пoслoвнoг
мoдeлa.
Удружење „Живимо заједно“ – организација Европског конгреса за особе са сметњама у развоју „Живети у
сусрету“ који се одржао у периоду од 31.05. до 03.06.2018. Седми Европски конгрес за особе са сметњама у равоју
одржан је у Београду у Задужбини Илије М. Коларца уз присуство више од 600 гостију из иностранства,
представника државних институција, организација цивилног друштва и спориста са инвалидитетом. Конгрес је
организован са циљем унапређења положаја особа са инвалидитетом, њиховог умрежавања и развоја
међуљудских односа самих учесника. Програм је специјално осмишљен како би се учесници охрабрили да буду
самоуверенији и продуктивнији чланови друштва, да преузимају активне друштвене улоге и не зависе само до
туђе помоћи. На конгресу је промовисана идеја инклузивног друштва које пружа једнаке шансе за живот без
препрека.
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УГ „Марсеник“, – Интернет портал www.belgradeforme.com oбухвата дигитални, мултимедијални садржај који
је намењен туристичкој промоцији града Београда и на свеобухватан начин представља Београд, пружајући
кориснику информације о особеностима града и садржајима који могу бити предмет туристичке, културне и
привредне понуде. Примарни корисници интернет портала су посетиоци Београда који долазе због посла или
задовољства. Интернет портал садржи опис Београда по градским општинама, места која треба посетити,
угоститељске објекте и продавнице, активности, догађаје и корисне информације о Београду.
Свибор савез Србије, – 21.Међународни витешки турнир – Свибор духови 2018 „Ко је витез?“ oдржан је од 25.
до 28.05.2018.године. Настављајући традицију предака и трудећи се да буду добри потомци, Свибор савез
Србије организовао је 21. средњевековни спектакл на више места у Београду – Београдска тврђава –
Калемгдан, у новоформираном „Београдском витешком парку“ код Палате „Србија“ на Ушћу, као и на
општини Чукарица. По узору на „ђостре“ и „богарде“ (витешке игре и надметања) које су славни и свети
српски краљеви, цареви и деспоти приређивали током златног доба наше прошлости, турнир је организован
по правилима и дисциплинама старе српске војске. Мото 21. витешког турнира – „Ко је витез“ представља
древни српски позив за окупљање витезова. Поред домаћина Српског витешког Реда Свибор из Србије, на
турниру су учествовали и представници Русије, Чешке, Словније, Републике Српске и Мађарске.
Клуб подводних активности ''Београд'': 22. Међународни фестивал подводног филма у Београду. 22.
Међународни фестивал подводног филма одржао се у Југословенској кинотеци у периоду од 14. до 16.
децембра под слоганом ''Нека воде увек буду чисте''. У оквиру филмског програма приказано је преко 85
остварења најновије продукције. Овај фестивал има већ дугу традицију, те је заблежен велики број
посетилаца.
Међународни фестивал подводног филма у Београду уврштен је у мрежу Фестивала који се одвијају под
окриљем УН (UNEP MAP - United Nations Enviroment Programme, Mediterrnaen Action Plan) као један од
најзаначајнијих европских Филмских фестивала који кроз културно стваралаштво промовише заштиту
животне средине.
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Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“ Градског завода за јавно
здравље Београд.
Наведени програм је усмерен на оснаживање капацитета просветних радника и сарадника за рад са децом на
превенцији злоупотребе психоактивних супстанци кроз спровођење акредитованих обука. Обука је
акредитована код Завода за унапређење образовања и васпитања. Након завршетка обуке полазници
примењују методу „Заједничко учење кроз акцију“, чији је крајњи циљ оснаживање деце у процесу доношења
сопствених одлука и преузимању одговорности за њих, развијање емоционалне интелигенције и
самопоштовања, као и стицање способности да процене ризично понашање и развијање делотворних
стратегија реаговања на негативне утицаје.
Удружење дистрофичара Београда за реализацију програма „Програм рада 2018/2019 године“ Удружење
дистрофичара Београда је основано 1973. године у циљу пружања подршке особама са мишићним и
неуромишићним обољењима у савладавању препрека које отежавају њихово социјално функционисање. У
удружењу је тренутно учлањена 431 особа, које због природе инвалидитета припадају посебно рањивој
популацији. Програм садржи више сегмената који покривају различите потребе чланова: социјалнохуманитарна помоћ, превоз, подршка образовању и запошљавању, помоћ у остваривању здравствене заштите,
набавке помагла, рехабилитације, подршка учешћу у културним, забавним, спортским и рекреативним
активностима.
Никoлa Крстић – Easy tech je млaди стaртaп кojи рaзвиja пaмeтну рукaвицу зa слaбoвидe и слeпe oсoбe.
Рукaвицa функциoнишe пo принципу нaвoђeњa сличнo бeлoм штaпу, мeњa гa и дoпуњуje. Примaрни „пoсao”
урeђaja je дa пoмoгнe слeпимa и слaбoвидимa дa сe у рeaлнoм свeту лaкшe снaлaзe и дoбиjajу инфoрмaциje.
Пoмoћу oдрeђeних тeхнoлoгиja рукaвицa нa oснoву трeнутнoг изрaзa лицa тумaчи eмoциje и прoцeњуje њихoв
интeнзитeт. Нaрaвнo, ту инфoрмaциjу трeбa кoмбинoвaти сa oним штo кoрисник чуje и тaкo дoћи дo кoнaчнoг
зaкључкa. Другo мeстo нa Кoнкурсу зa нajбoљу бизнис идejу 2018. гoдинe у oргaнизaциjи Фoндaциje зa млaдe
тaлeнтe Грaдa Бeoгрaдa и Сaвeтa зa зaпoшљaвaњe Грaдa Бeoгрaдa.
„
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Hell кoмпaниja
Компанија Hell је до сада подржала низ акција које је Скупштина Града Београда реализовала. Само неке од
њих су:
Подршка реализацији радионица ,,Знањем до циља’’
Учешће на сајму предузетништва и примера добре праксе на београдском сајму књига
Такмичење у беседништву Правног факултета Универзитета у Београду
Бројне читаонице, домови и мензе добиле су воћне напитке у време испитних рокова, а у
сарадњи Града и ове компаније.
Надица Божанић, 2001, сребрна медаља у теквонду за Србију на Олимпијским играма младих у Аргентини
2018. године, јуниорска шампионка света 2018. у теквонду. Ученица Средње електротехничке школе у Земуну.
Доротеа Буквић, 2002, Највећи постигнут успех у протеклој години:
бронзана медаља на Балканијади у
Сарајеву, учествовање на Европском првенству у Хелсинкију, државни рекорд на 200 метара прсно. Ученица
Спортске гимназије.
Mузеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара – „Практикум 2018 – практична обука студената за
самостална тематска вођења кроз сталну поставку Музеја афричке уметности“.
Осам студената завршних година Филозофског факултета у Београду уз подршку кустоса/ментора, стекли су
знања о историјату музеја и оснивачима, збиркама, као и главним темама у области музејског истраживања
уметности и културе Африке. Истовремено, студенти су развили вештине и технике неопходне за успешно јавно
вођење кроз сталну поставку.
Обука је трајала 2 месеца, у ритму од два часа недељно. Након обуке, своја вођења поменути студенти и
студенткиње представили су јавности током Недеље Практикума, Афро фестивала 2018, Дана европске баштине
и у оквиру програма Недеља у МАУ. Током свих манифестација, презентовања тематских вођења кроз сталну
поставку МАУ полазника Практикума 2018 посетило је између 1500 и 2000 људи.
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Јавно предузеће „Спортски центар Олимп - Звездара“ – „Едукација,
превенција и начин за правилан психо-социјални, здравствени и физички
развој омладине од 15 до 19 година старости“.
Циљ едукације је превасходно информација и начин о томе како
развијати, неговати и формирати есенцијалне вредности и садржаје
здравствено-хигијенских, социјалног, физичког и психолошког понашања
у свакодневном животу и раду у наведеном узрасту.
Посећеност и интересовање младих је било велико, предавања је
прошло преко 300 заинтересованих младих људи и трајало је у периоду
од 15. марта до 31. децембра 2018 године.
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ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ
РЕАЛИЗУЈУ НОСИОЦИ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА- УДРУЖЕЊА МЛАДИХ,
УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ И ЊИХОВИ САВЕЗИ У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ
СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ

Канцеларија за младе сваке године спроводи јавне конкурсе за доделу средстава организацијама цивилног
друштва и за доделу средстава локалним Канцеларијама за младе.

У 2020. ГОДИНИ ЈЕ ПЛАНИРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ КОНКУРСА ЗА ВЕЋИ БРОЈ УДРУЖЕЊА У ОДНОСУ НА 2019.
ГОДИНУ, ПА САМИМ ТИМ ЈЕ ПЛАНИРАНО ДА УТОРШАК БУДЕ ОКВИРНО 16.000.00,00 ДИНАРА
Број пројеката који су финансирани у 2019. години износи 42.
Преовладавајућа тема на конкурусу 2019. године је из области омладинске политике.

Конкурс ће се реализовати у складу са УРЕДБОМ
О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
("Сл. гласник РС", бр. 16/2018)
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БГ ПРАКСА

ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ

У тoку унивeрзитeтскe рaднe прaксe БГ
ПРAКСA,кojу успeшнo рeaлизуjу
Унивeрзитeт у Бeoгрaду и Грaд Бeoгрaд,
зa студeнaте зaвршних гoдинa oснoвних
и мaстeр студиja oргaнизoвaнa je
трoмeсeчнa прaксa у Градскoj управи,
јавним и комуналним предузећимa,
градским Општинaмa, спортским и
културним центримa.
2016 - 73 студента
2017 - 102 студента
2018 - 102 студента
2019 - 100 студената

Фонд за младе таленте стипендира најбоље
средњошколце са територије града Београда из
области културе, уметности и спорта.
Број корисника:
2016 - 69 стипендиста
2017 - 49 стипендиста
2018 -57 стипендиста
2019 - конкурс у току

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ БГ ПРАКСЕ
2020. ГОДИНЕ ПЛАНИРАНИ
УТРОШАК ОКВИРНО ИЗНОСИ
3.000.000 ДИНАРА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
2019/2020. ГОДИНЕ ПЛАНИРАНИ УТОРШАК
ОКВИРНО ИЗНОСИ 18.000.000 ДИНАРА
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Најважније активности
Секретаријата за привреду у
2020. години
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Сектор за туризам и угоститељство

•

•

У 2019. години Секретаријат за привреду потписао је 23 уговора
са 23 Удружења о додели средстава за суфинансирање програма
и пројеката за унапређење туризма града Београда.
За ту намену ове године опредељено је 20.000.000,00 динара, а
2020. године опредељени износ средстава износиће
30.000.000,00 динара.
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Сектор за туризам и угоститељство
•
•

Реализације пројекта „Уређење слободних површина на језеру
Ресник“.
Издвојена средства Секретаријата за привреду су 20.000.000,00
динара, а завршетак радова планиран је 2020. године.
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Сектор за развој привреде

•

•

Додела средстава спровођењем Јавних конкурса за подршку
развоја предузетништва за 2020. годину за куповину једног или
више основних средстава ( машина или опреме ).
Опредељена средства за ове намене су 20.000.000,00 динара.
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Сектор за развој привреде

•

•

Опредељена средства за суфинансирање програма од јавног
интереса из области промоције предузетништва и запошљавања
на територији града Београда у 2019. години износила су
20.000.000,00 динара, док ће 2020. године бити опредељено
30.000.000.00 динара.
Подршка развоја иновативних делатности 2019. године износила
је 5.000,000,00 динара, док ће 2020. године бити опредељено
10.000.000,00 динара.
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Сектор за развој привреде

•

У сарадњи са Националном службом за запошљавање – Филијала
за град Београд, реализација програма за доделу субвенција за
самозапошљавање, за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима,
за спровођење програма стручне праксе у укупном износу од
15.000,000,00 динара.
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СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

•

•

2013. године субвенције за пољопривредне произвођаче
износиле су свега 20 милиона динара, 2018. године 180 милиона
динара, а 2019. чак десет пута више него 2013. године, 200
милиона динара.
2020. године буџетом града Београда опредељено је 240
милиона динара за подстицаје у пољопривреди.
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СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

•

Организација стручно-едукативног путовања у износу од 600.000,00 динара.
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СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

•
•

•

Већ дуги низ година град Беогад, Секретаријат за привреду
организује бесплатне обуке за пољопривредне произвођаче.
У 2019. години преко 150 пољопривредника прошло је обуке из
области воћарства, пчеларства и органске производње које
Секретаријат за привреду организује у сарадњи са
Пољопривредним Факултетом Универзитета у Београду.
Планирана издвојена средства за обуке у 2020. години су у
износу од 600.000,00 динара.
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СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

•

•

На 86. Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду, град
Београд је на свом штанду представио понуду од 27
пољопривредних произвођача, од којих су њих 14 добитници
признања за квалитет својих производа, али и корисници
субвенција Секретаријата за привреду.
Планирана средства за учешће на сајму 2020. године, у износу
од 2.000.000,00 динара.
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СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
•

•

•

Секретаријат за привреду по пети пут се нашао у улози
покровитеља Међународног сајма етно хране и пића заједно са
Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Око 50 излагача бесплатно је представило своје домаће
производе на штанду града Београда, Секретаријата за
привреду.
Планирана средства за учешће на сајму 2020. године, у износу
од 1.000.000,00 динара.
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СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

•

•

Град Београд, Секретаријат за привреду учествоваће на првом
Београдском међународном сајму воћарства, виноградарства и
повртарства - Agro Belgrade 2020.
Планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара.
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Сектор за водопривреду

•

Управљање и одржавање градских понтона, уређење зоне за
понтоне и израду географског информационог система водотока II
реда на територији града Београда за 2020. годину, у износу од
23.490.000,00 динара.
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Сектор за водопривреду

•

•

Управљање и одржавање система за снадбевање техничком
водом обрадивог пољопривредног земљишта на територији
општине Гроцка. Издвојена средства за 2020. годину у износу од
12.000.000,00 динара.
Изградња два понтона у 2020. години, издвојена средства у
износу од 43.200.000,00 динара.
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На крају желимо да Вам се захвалимо што сте
издвојили време за читање ове презентације
буџета.
Уколико сте заинтересовани да сагледате у
целини Одлуку о буџету града Београда за 2020.
годину, исту можете преузети на сајту града
Београда:
http://www.beograd.rs/lat/gradskavlast/1767358-odluka-o-budzetu-grada-beogradaza-2020-godinu/
Ова активност је подржана у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, који спроводи
Стална конференција градова и општина-Савез градова и општина Србије у оквиру програма „Подршка Владе
Швајцарске развоју општина за унапређење доброг управљања и социјалне укључености“ (SwissPRO), који реализује
Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).
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