Водич
кроз извршење буџета
града Београда за 2020. годину

САДРЖАЈ:

Уводна реч
Драги Београђани,
И ове године ми је задовољство да вам представим Водич кроз одлуку о завршном рачуну
Града Београда за 2020. годину.
Циљ презентације овог Водича, вама, нашим суграђанима је пре свега жеља да вам на
јасан, сажет и потпуно транспарентан начин прикажемо колико је у претходној години
остварено прихода и расхода и сасвим прецизно представимо како је утрошен новац
прикупљен од грађана и привреде, а све у циљу подизања квалитета живота свих грађана
Београда.
Намера нам је да покажемо да је однос према градској каси одговоран и домаћински.
Такође, желимо да се грађани активно укључе у рад Градске управе и још боље
информишу о начину на који је извршен буџет Града Београда.
Прошла година је била посебно изазовна, проглашено је ванредно стање, а након тога и
ванредна ситуација поводом пандемије корона вируса, сви смо радили у отежаним
условима. Упркос томе, успели смо да сачувамо стабилност буџета и извршимо све
обавезе планираном динамиком.
Укупна средства буџета за 2020. годину износила су 110 милијарди динара, односно 939
милиона еура од чега се око 60% односило на приходе од пореза.
У 2020. години највише средстава буџета града потрошено је за делатност друмског и
железничког саобраћаја, функционисање јавног превоза, набавку возила за превоз
путника, као и за улагања у путну и саобраћајну инфраструктуру и унапређење пешачке
инфраструктуре у централној градској зони, у износу од 38 милијарди динара.

Поред овога, задовољан сам што смо у 2020. години, највише улагали и у област
предшколског, основног и средњег образовања. Инвестиција је била 16 милијарди
динара. Било је важно да повећамо капацитете вртића како би што већи број деце
могао да се упише, а такође и да извршимо адаптацију и реконструкцију вртића,
основних и средњих школа.
Значајна улагања су била и у комуналну делатност - одржавање чистоће јавних
површина, одржавање зелених површина, фасада, расвете и изградњу саобраћајница,
водоводне и канализационе мреже, 11 милијарди динара. Измештајући саобраћај ван
градског језгра допринели смо очувању животне средине, а побољшањем инсталација
јавног осветљења унапредили смо енергетску ефикасност.
Са поносом издвајам улагања у програме социјалне заштите у износу од 4,5 милијарди
динара и у област културе у износу од 3,4 милијарди динара. Једно од најзначајнијих
улагања је било изградња новог објекта Центра за смештај и дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју у Лазаревцу.
Област екологије и заштите животне средине ми је посебно важна. Кроз програме
одрживог развоја, заштите животне средине, управљања отпадом и отпадним водама
уложили смо 2 милијарде динара.
Уверен сам да смо кроз извршење овог буџета успели у намери да се Београд још више
развија, напредује и уређује на добробит свих грађана који у њему живе.
С поштовањем,

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић

Буџет града
– од плана
до
реализације



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.



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



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



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



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

Ко се финансира из буџета?

Шта су приходи и примања буџета?
Порески приходи

Донације и
трансфери

Непорески приходи

Примања од продаје
нефинансијске
Имовине
Примања од задуживања и
продаје финансијске
Имовине
Пренета неутрошена
средства из ранијих година

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

Сопствени приходи
• Сопствени приходи су приходи које својим активностима, односно продајом
индиректних буџетских
робе и вршењем услуга, у складу са законом, остваре индиректни корисници
корисника из надлежности
буџетских средстава
града

СТРУКТУРА
ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА (1)
Приходи од
пореза
64.630.930.564
динара

Донације и
трансфери
2.218.779.692
динарa

Непорески приходи
28.072.099.919
динара

Примања од продаје
финансијске имовине
и задуживања
858.914.195 динарa

Укупна средства буџета
110.441.726.778 динара

Пренета неутрошена
средства из ранијих
година 6.325.665.410
динара

Примања од продаје
нефинансијске
имовине
7.819.878.998
динара

Сопствени приходи
индиректних
корисника из
надлежности града
515.458.000 динара

СТРУКТУРА
ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА (2)

ОСТВАРЕЊЕ
УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА У ОДНОСУ НА ПЛАН

Шта су расходи и издаци буџета?

Структура
извршених расхода и издатака буџета града (1)
Индиректни
кориснициизвршење
сопствених средстава
(04)
569.468.000
динара

Расходи за
запослене
13.490.334.349
динара

Коришћење роба и
услуга
45.546.448.469
динара

Укупно
извршени
расходи и
издаци износе
100.323.999.185
динара

Издаци заотплату
главнице и
набавку
финансијске
имовине
3.616.781.222
динара

Издаци за
нефинансијску
имовину
12.470.861.126
динара

Осталирасходи
4.727.698.895
динара

Социјално
осигурањеи
социјална заштита
6.317.180.023
динара

Отплатакамата
915.790.813
динара

Субвенције
6.050.287.299
динара

Донације, дотације
и трансфери
6.619.148.989
динара

Структура
извршених расхода и издатака буџета града (2)

Извршење
расхода и издатака у односу на план
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Преглед извршења груписано по корисницима –
номинални износи и учешће у укупном
извршењу расхода и издатака (1)
до 1% учешћа (1.361.669.228 динара) - Скупштина града, Градоначелник и Градско веће, Секретаријат за
урбанизам и грађевинске послове, Секретаријат за здравство, Секретаријат за инспекцијске послове,
Секретаријат за информисање, Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и
координацију односа са грађанима, Омбудсман, Секретаријат за управу, Служба за централизоване јавне
набавке и контролу набавки, Служба за буџетску инспекцију, Служба за интерну ревизију, Канцеларија за
младе, Секретаријат за јавне приходе, Служба главног урбанисте
Од 1 - 5% учешћа (20.596.876.926 динара) - Секретаријат за имовинске и правне послове, Секретаријат за
заштиту животне средине, Секретаријат за привреду, Секретаријат за културу, Секретаријат за спорт и
омладину, Секретаријат за социјалну заштиту, Секретаријат за енергетику, Градско правобранилаштво
града Београда, Секретаријат за инвестиције

Од 5 - 10% учешћа (16.854.996.066 динара) - Секретаријат за опште послове, Секретаријат за финансије,
Секретаријат за саобраћај

Од 10 - 20% учешћа (12.657.848.943 динара) – Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Од 20 - 30% учешћа (48.852.608.022 динара) – Секретаријат за образовање и дечију заштиту и
Секретаријат за јавни превоз

Преглед извршења по корисницима (2)

Шта је завршни рачун?

Суфицит 2020

Донације 2020
-структура остварених донација
на рачун града-

Донације 2020
-структура остварених донација
на рачун индиректних корисника-

Програмско буџетирање
и његова примена у буџету града Београда
Програмско буџетирање представља буџетирање по програмима
којим се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и
средства потребна за остваривање тих циљева. Програмско
буџетирање значи успостављање новог начина планирања и
расподеле буџетских средстава тако да се уводи јасна веза између

јавних политика власти односно програма које спроводи, циљева
тих програма и очекиваних резултата с једне стране, и средстава
потребних за њихову реализацију с друге стране.

Град Београд, као и друге локалне самоуправе, за планирање
буџета на располагању има 17 програма и у оквиру наредних
слајдова приказани су остварени резултати током 2020. године, који
се односе на значајније расходе и издатке у свим областима које
доприносе бољем и квалитетнијем животу становништва.

Преглед извршења по програмима

ПРОГРАМ 1
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

 Намена Програма су расходи и издаци за: специјализоване услуге, поправке и одржавање
површина у јавној својини града Београда, планирање и праћење пројеката, набавку грађевинског
земљишта, одржавање зграда, означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима,
изградњу стамбеног простора, просторно и урбанистичко планирање...



Корисници буџетских средстава: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Секретаријат за имовинске и
правне послове, Секретаријат за инвестиције и Служба главног урбанисте

Укупно утрошено 4.995.601.231 динара – 92,8% плана

ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ И СТРУЧНИХ УСЛУГА

ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“ обављала је стручне послове у вези са
обезбеђивањем услова за припремање и опремање грађевинског земљишта, као и послове стручног
надзора над извођењем радова и управљања пројектима на изградњи објеката јавне инфраструктуре
и јавних објеката. Јавно предузеће је обавило послове стручног надзора над извођењем радова на
изградњи 62 објекта.
ПРОГРАМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ УРЕДНОГ СТАЊА ПОВРШИНА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
У 2020. години на неизграђеном грађевинском земљишту у циљу одржавања његовог уредног стања
на 103 локацијa на подручју градских опшина: Стари град, Врачар, Савски Венац, Палилула, Звездара,
Вождовац, Чукарица, Раковица, Земун и Нови Београд извршено је: машинско кошење травњака на
158.701 м2, кошење корова на 117.248 м2, уклањање дивљих депонија на 25 м3, сеча подраста и
крчење терена на 11.375 м2 и др.

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
У 2020. години експроприсано је преко 16,3 ha земљишта за потребе изградње јавних комуналних
објеката и комуналне недостајуће инфраструктуре

ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА
Израда планске документације – обезбеђена је планска документација за 11 локација, ПДР
Топчидерске реке, Нову Кумодрашку од Устаничке до Дарвинове, подручје између Унутрашњег
магистралног полупрстена, дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и
Маријане Грегоран, привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, ширег подручја
уз Клиничко-болничког центра Бежанијска коса, спортски комплекс на Звездари и др.

ОПРЕМАЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА
Саобраћајнице - изграђено је 14.153 метара саобраћајница са
инфраструктуром у Блоку 65, саобраћајница С12 на локацији Грмеч, изградња
прикључка ул.Браће Баџак на регионални пут М22 у Младеновцу, приступна
саобраћајница за Дом Здравља у Борчи, изградња саобраћајница у радној
зони Сурчин-Добановци и контакних мрежа, у Немањиној улици од Кнеза
Милоша до Славије, од Депоа до Ж.Клеменсоа дуж улице Гундулићев венац,
контактне мреже у функции терминуса у Дунавској улици, итд.
Канализациона мрежа - изграђено је 24.603 метара канализационе
инфраструктуре, канализација у Костолачкој улици, у улицама Милице
Милојковић и Отокара Кершованија, у улици Шумадијске дивизије, Љубе
Ковачевића, Грчића Миленка, канализација за потребе војног комплекса
Земун економија, канализација за потребе блока 65 и и блока 16а,
канализација за насеље Браће Марић у Крњачи, насеље Мали Збег, насеље
Кнежевац Кијево, у Ужичкој улици, канализација за потребе радне зоне
Сурчин Добановци итд.
Водоводна мрежа - изграђено је 11.700 метара водоводне инфраструктуре у
оквиру којих су: водоводна мрежа у улицама Лимска, Есад Пашина, Тиквешка,
Сазонова, Невесињска улица, за потребе гробља у Калуђерици, на локацији
Грмеч, за потребе војног комплекса Земун економија, блок 65 и 16а, у улици
Алњксиначких рудара, Рашка Димитријевића, Љубинке Бобић, дуж Ваљевског
пута у Обреновцу, у Мокрањчевој улици, Сењачка улица, улица Персиде
Миленковић, водоводна мрежа за потребе радне зоне Сурчин Добановци
итд.
Изградња осталих објеката јавне намене и уређење јавних површина–
изграђено и уређено је преко 87.635 м2 и то: изградња паркинга и
саобраћајнице за приступ гробљу у Калуђерици, изградња објекта аутобуске
станице у блоку 42, изграђена бициклистичка стаза у Булевару Михајла
Пупина од Булевара Милентија Поповића до Булевара Николе Тесле (Бранков
мост), изграђена пешака пасарела веза Великог степенишног силаза са
Савским кејом и извршено санитарно уређење осталог грађевинског
земљишта у јавној својини Града, планираног за отуђење.

Означавање назива улица и тргова и обележавање кућним бројевима
Означавање насељених места, улица и тргова и обележавање зграда кућним
бројевима на територији града Београда у циљу несметаног функционисања
теренских служби (Служба хитне помоћи, Ватрогасна служба, МУП, БВК, ЕДБ,
ПТТ и остали) и оријентације становника и посетилаца града Београда
У 2020. години окончана је реализација оквирног споразума услуге Означавање назива улица и тргова на територији града Београда и постављање
је 8.541 табле са називима улица.
Спроведене су активности и закључен је оквирни споразум јавне набавке услуга
Обележавање зграда постављањем табли са кућним бројевима на територији
града Београда. Реализацијом ове јавне набавке у 2020. години постављено је
48.000 табли са кућним бројевима.

Наменатабле
Табласлужизаобележавање називаулицаитргова.
Величинатабле
Таблајеправоугаоног облика,димензије50x40ц м и хоризонталнеоријентације.
Боја табле
Таблајетамноплавебоје(кобалтплава)а називиулицаи трговас е исписујубелим
штампаним словима. Оквиртабле јебеле боје.
Називи на табли
Називи на таблис е исписујућириличнимилатиничним писмом.
Грб јединице локалнесамоуправе
Табламоже да садржи грбако јетоускладус а одлуком јединице локалне
самоуправе.
Постављањетабли
Таблас е постављана зграде,на почеткуина крајуулице,с а обе стране ина свакој
раскрсници улица.
Таблас а називом тргапостављас е на сваком тргу,на месту спајањаулицес а тргом.

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ
Служба је у 2020. години обављала послове из делокруга прописаних законом и подзаконским актима, којима се
обезбеђује подршка и помоћ главном урбанисти у координацији израде планских докумената, као и координацији
рада између организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове урбанизма, носиоцима
израде урбанистичких планова и јавних предузећа и других институција укључених у поступке израде и доношења
планских докумената. Из ових активности издвајамо координације на изради:
- ГУП Београда 2021 – 2041;
- Измене и допуне плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе –
град Београд Целине I – XIX;
- ПГР шинских система у Београду, са елементима детаљне разраде за прву фазу прве линије метро система;
- ПДР за Линијски парк, ГО Стари град и Палилула;
- ПДР за изградњу пешачко-бициклистичке везе између улице Омладинских бригада и Аде Циганлије, са мостом
преко реке Саве, ГО Нови Београд и
Чукарица;
- ПДР дела Макишког поља, ГО Чукарица;
- ПДР комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, ГО Чукарица;
- ПДР за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т6 до лазаревског моста – сектор 3, од изласка из тунела у Др
Милутина Ивковића до чвора „Шумице“, ГО Савски венац и Вождовац и други.
- ПДР за комплекс социјалног становања у насељу Овча, градска општина Палилула;
- ПДР за комплекс Аеродрома „Никола Тесла”. градске општине Сурчин, Нови Београд и Земун;
- План детаљне регулације ширег подручја уз Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”, градска општина Земун

ПРОЈЕКТИ
У току 2020. године Служба је учествовала у иницијативама,
координацији пројектовања и извођења пројеката реконструкције
јавних простора:
- Линијски парк -координација на изради 10
архитектонско-урбанистичких решења за потребе израде
Плана детаљне регулације и организација презентације и
изложбе;
- II фаза реконструкције Карађорђеве улице и Савског кеја;
- Уметничка пасарела на Калемегдану и партерно уређење парка
уз њу;
- Идејни пројекат прве линије београдског метроа;
- Планска и техничка документације за изградњу депоа за метро
у макишком пољу;
- Обезбеђење нове локације, израда планске и техничке
документације, инфраструктурно опремање и праћење
изградње станова за припаднике служби безбедности на
локацији „лакат кривина“ и на три нове локације у Београду;
- Изградња јавних гаража у Фрушкогорској и Влајковићевој улици,
испитивање и провера потенцијалних локација за реализацију
јавних гаража у оквиру комплекса Клиничког центра Србије;
- Тунелска веза савске и дунавске падине;
- Мост на Ади Хуји и пешачко-бициклистичка веза између Ул.
Омладинских бригада и Аде Циганлије са мостом преко Саве,
мост преко Саве на месту старог Савског моста;
- Саобраћајнице: Патријарха Павла и саобраћајни потез Борскапетља „Ласта“;
- Пројекти тргова, скверова и урбаних џепова: Савски трг, Плато
Раше Попова, Трг Николе Пашића, 20 приградских центара
насеља, Сремска улица, Нушићева улица, Палмотићева улица,
Улица Страхињића Бана, сквер на углу Милешевксе и Цара
Николаја, сквер на углу Балканске улице и Гаврила Принципа и
ул. Милована Миловановића, сквер на углу Његошеве и
Максима Горког, сквер на углу Улице Бирчанинове и Булевара
ослобођења, Улица краљевића Марка, сквер на углу Улице
Џорџа Вашингтона, Палмотићеве и Далматинске улице, Кеј
ослобођења у Земуну и други;
- Реконструкције пијаце „Каленић“, „Скадарлија“ („Бајлонијева“) и
пијаца „Баново брдо“.

ЛИНИЈСКИ ПАРК

II ФАЗА
КАРАЂОРЂЕВА И
САВСКИ КЕЈ

ПЛАТО РАШЕПОПОВА

ПЕШАЧКОБИЦИКЛИСТИЧКИМОСТ НА
САВИ

САВСКИ ТРГ

СКВЕР НА УГЛУ
БАЛКАНСКЕ И
ГАВРИЛАПРИНЦИПА

ПРОГРАМ 2
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ


Сврха Програма је пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и
правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо
снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће
становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама



Намена Програма су расходи и издаци за: одржавање јавних зелених површина, одржавање
чистоће на површинама јавне намене, зоохигијену, управљање, одржавање и реконструкцију
водоводне инфраструктуре, сузбијање штетних организама, управљање и одржавање јавним
осветљењем, административну подршку управљања комуналним делатностима...



Корисници буџетских средстава: Секретаријат за комуналне и стамбене послове,
Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за енергетику и
Секретаријат за инвестиције

Укупно утрошено 7.888.749.196 динара – 91,2% плана

ЈКП „Градска чистоћа”
Одржавање чистоће јавних површина је основна

ЈКП “Зеленило Београд“

делатност ЈКП „Градска чистоћа”, која се налази у

За одржавање јавних зелених површина током 2020. године

надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене

издвојена су средства за радове на поправкама јавних зелених

послове и огледа се у чишћењу и прању јавних

површина. Једно од најзначајнијих улагања, јесте обнова

површина.

новобеоградског шеталишта „Лазаро Карденас”, код блока 45.

Програма чишћење (уклањање) графита извршено је

Уређен је парк-плато „Раша Попов“. Формирано дечије игралиште

чишћење графита на површини од 2330 м² и нанета је

и спортски терени око насеља Белвил и у Раковици село.

антиграфитна заштина на површини од 1450 м².

Обновљена су дечија игралишта у улици Војводе Степе 276, у улици
Сердар Јанка Вукотића, у Скојевском насељу - улици Луке
Војводића, у ул.Пере Велимировића, на углу ул.Зрмањска и
Кировљеве. Постављени фитнес терени на Панчићевом парку и у
ул.Марка

Милановића.

Обновљен

Миланковића“ у ул.Тиршовој и др.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Програмом редовног одржавања јавних градских чесама и
фонтана обухваћено је одржавање 193 јавне чесме и 41

ЈКП „Ветерина Београд“

градска фонтана;

Програм

Кроз капитално одржавање водовода реализовани су

адекватно

радови на

паса и мачака са јавних површина града,

реконструкцији водоводне мреже у Улици

Bраће Јерковић.

делатности
збрињавање

зоохигијене

-

невласничких

уз сву неопходну негу и здравствену
заштиту.
Кроз реализацију кампање „НАЈБОЉИ
ПРИЈАТЕЉ“ у 2020. години је свој нови
дом нашло 624 невласничка пса и 160
мачака.

је

парк

„

Милутина



Секретаријат за енергетику годинама уназад спроводи програме побољшања инсталације јавног осветљења, уз примену савремених технологија у овој
области.



Побољшање инсталације јавног осветљења се врши на јавним површинама (саобраћајнице, пешачке стазе, јавне зелене површине, дечија игралишта...) на
територији 17 градских општина, на основу поднетих захтева грађана, градских општина, градских и републичких институција.



Секретаријат за енергетику jе током 2020. године финансираo послове чија се реализација спроводи кроз годишње програме ЈКП „Јавно осветљење“ Београд.

Кроз програм одржавања инсталације јавног осветљења ЈКП „Јавно осветљење“ Беoград, поред редoвног одржавања инсталације планира и реализује систематске
замене сијалица, како би се на време избегле ситуације нефункционисања осветљења због прегоревања услед истека животног века извора светлости.
Побољшање инсталације јавног осветљења је изведено је по захтевима на око 400 локација, на основу захтева поднетих Секретаријату за енергетику од стране
грађана,месних заједница, општина, као и социјалних, образовних и здравствених установа. Радови на побољшању инсталације јавног осветљења су изведени на
више од 350 саобраћајница, односно улица различитих категорија, око 20 дечијих игралишта, спортских терена и јавних зелених површина, више од 10 пешачких
стаза и пролаза, као и 7 дворишта основих школа. Поред наведеног побољшање јавног осветљења је изведено и на трим стази на Ади Циганлији, бициклистичка
стаза, као и део шеталишта Лазаро Карденас.

ПРОГРАМ 3
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ


Сврха Програма је обезбеђење стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног
амбијента за привлачење инвестиција



Намена Програма су расходи и издаци за: унапређење привредног и инвестиционог
амбијента, мере активне политике запошљавања...



Корисници буџетских средстава: Секретаријат за привреду

Укупно утрошено 352.475.278 динара – 98,2% плана



Реализован Јавни конкурс за доделу средстава за
подршку развоја предузетништва за 2020.
годину, за куповину једног или више основних
средстава (машина и опреме). Потписани су
Уговори са 21 корисникa бесповратних
финансијских средстава и запослено је 21 лицa
са евиденције НСЗ-а.



Јавни конкурс за суфинансирање програма од
јавног интереса из области промоције
предузетништва и запошљавања на територији
града Београда у 2020. години. Подржано је 27
Удружења.

ПРОГРАМ 4
РАЗВОЈ ТУРИЗМА


Сврха Програма је унапређење туристичке понуде у граду, односно управљање развојем туризма
и промоција туристичке понуде



Намена Програма су расходи и издаци за: плате, додатке, накнаде и доприносе запослених
у установи ТОБ, сталне трошкове (енергетске услуге, услуге комуникације, комуналне
услуге, остали трошкови), услуге по уговору, специјализоване услуге, материјале, опремање
установе ТОБ, управљање развојем туризма, промоцију туристичке понуде, изградњу,
доградњу и реконструкцију објеката јавне намене...



Корисници буџетских средстава: Секретаријат за привреду са установом из области
туризма и Секретаријат за инвестиције

Укупно утрошено 221.171.496 динара – 87,3% плана



Спровреден Јавни конкурс за доделу бесповратних
подстицајних средстава у области туризма на територији
града Београда, за суфинсирање дела трошкова за
организацију домаћих и међународних конгреса,
манифестација, фестивала, едукација, семинара, изложби,
међународног и домаћег карактера, као и за унапређење
програма коришћењем информационих технологија.
Подржано је 29 програма и пројеката.



Спроведене су активности на пројекту изградње понтона и
пратећих садржаја на језеру Ресник, Општина Раковица.



Реализован је богат и разноврстан програм манифестације
“Дани Европске баштине“.



У 2020. години регистровано је 1543 смештајних јединица
у приватном смештају који располаже са 3575 лежаја.

НОВИ САДРЖАЈИ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У БЕОГРАДУ




Изградња објекта јавне намене у оквиру платоа Славија за потребе Туристичке
организације Београд.

Реконструкција и доградња објекта „Стара бања у Обреновцу“ – ламела А.

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.
Након завршетка свих радова Стара бања располаже
капацитетом од 29 купатила.

ПРОГРАМ 5
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ




Сврха Програма је унапређење пољопривредне производње у граду

Намена Програма су расходи и издаци за: подршку за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници, мере подршке у руралном развоју...



Корисници буџетских средстава: Секретаријат за привреду и Секретаријат за
инвестиције

Укупно утрошено 193.095.224 динара – 77,5% плана







У 2020. години Секретаријат за привреду је доделио подстицајна средстава у области воћарства и
повртарства, пчеларства, сточарства, и у области механизације. Средства су додељена за 550
корисника.
У сарадњи са Пољопривредним факултетом Универзитета у Београду, одржане су обуке у области
пчеларства, воћарста и органске производње, за 150 пољопривредних произвођача са територије
града Београда.
Секретаријат за привреду учествовао је на првом Међународном сајму воћарства, виноградарства и
повртарства „Agro Belgrade 2020“.

ПРОГРАМ 6
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 Сврха Програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним
односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо
управљање отпадом



Намена Програма су расходи и издаци за: управљање отпадним водама и канализациона
инфраструктура, управљање заштитом животне средине, праћење квалитета елемената
животне средине, заштита природе, управљање комуналним отпадом и осталим врстама
отпада, прикључење грејних инсталација – даљинско грејање, управљање и коришћење
урбаних шума...



Корисници буџетских средстава: Секретаријат за комуналне и стамбене послове и
Секретаријат за заштиту животне средине

Укупно утрошено 1.997.154.046 динара – 89,5% плана

Утрошена средства се у највећој мери односе на
реализацију Програма праћења квалитета чинилаца
животне средине, сузбијање штетних организама, заштиту
природе - биљног и животињског света и крајолика и
управљање комуналним отпадом.

Кроз капитално одржавање канализације изведени су
радови на реконструкцији фекалне канализационе
Кроз Програм одржавања објеката Београдског система кишне
канализације је очишћено 54.022 сливника са сливничким
везама, интервентно је приликом јачих падавина очишћено
1.322 сливника са сливничким везама, извршено је испрање
цевне мреже у дужини од 98,85 km, очишћено 2.700m3 талога
из колектора, замењенo je 110 сливничких решетки и
замењено је и издигнуто 160 поклопца од композитног
материјала.

мреже у Банатској улици, као и на реконструкцији
секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у
делу улице XI Крајишке дивизије и Пролетерској улици у
Раковици.

ПРОГРАМ 7
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
 Сврха Програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне
инфраструктуре, функционисање и унапређење јавног градског и приградског превоза путника у граду
Београду



Намена Програма су расходи и издаци за: саобраћајну инфраструктуру (изградња,
реконструкција, капитално и текуће одржавање саобраћајница, тргова, аутобуских
стајалишта, пруга, паркинга....), израда студија из области безбедности саобраћаја, јавни
градски и приградски превоз путника...



Корисници буџетских средстава: Секретаријат за комуналне и стамбене послове,
Секретаријат за саобраћај, Секретаријат за јавни превоз и Секретаријат за
инвестиције

Укупно утрошено 38.370.207.331 динара – 92,3% плана

• Средства су реализована за комуналне делатности градског превоза путника на
територији града, приградског и локалног превоза, јавно градског превоза путника
железницом и др.

ПОСТАВЉАЊЕ СТАЈАЛИШНИХ НАДСТРЕШНИЦА

У 2020. години постављена је 61 стајалишна надстрешница у широј
градској зони и приградским општинама.

Адаптибилни зонски систем управљања
саобраћајем

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.

Израда катастра саобраћајне сигнализације
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).

ПРОГРАМ 8
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ


Сврха Програмa је омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима, односно функционисање и
остваривање предшколског васпитања и образовања



Намена Програма су расходи и издаци за: адаптацију, реконструкцију, изградњу објеката
предшколских установа, накнаде за децу и породицу, плате, додатке, накнаде и доприносе
запослених у предшколским установама, сталне трошкове (енергетске услуге, услуге
комуникације, комуналне услуге, остали трошкови), опште услуге по уговору,
специјализоване услуге, материјале, текуће поправке и одржавање, опремање
предшколских установа...



Корисници буџетских средстава: Секретаријат за комуналне и стамбене послове,
Секретаријат за образовање и дечију заштиту са предшколским уистановама и
Секретаријат за инвестиције

Укупно утрошено 15.966.866.171 динара – 90,6% плана

 У току 2020. године у оквиру програма предшколског васпитања
и образовања, у оквиру Секретаријата за образовање и дечију
заштиту, најзначајнији радови били су:
- Адаптација и реконструкција ГО Врачар у вртић;
- ПУ „Сурчин“, изградња новог објекта у Косовској;
- ПУ „Перка Вићентијевић“, започети радови на изградњи новог
објекта вртића у насељу Ново поље.

 Настављена је рефундација дела трошкова боравка деце у
приватним предшколским установама: 3,2 милијарде динара за
боравак 20.750 деце
 Настављена политика бесплатног боравка деце из осетљивих
категорија у државним вртићима: око 5.800 деце

ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА


Адаптација објекта старе школе за потребе ПУ Сурчин, ГО Сурчин.
Укупна вредност инвестиције износи 73.710.000,00 динара са ПДВом.

Извршена је адаптација објекта „старе“ школе у
Косовској улици у Сурчину за потребе
предшколске установе.
Нови вртић „Паун“ је површине 920м2 и прима
250 деце.

ПРОГРАМ 9
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ


Сврха Програма је доступност основног образовања свој деци са територије града у складу са
прописаним стандардима

 Намена Програма су расходи и издаци за: измиривање текућих обавеза - редовни
материјални трошкови, бус плус допуне, трошкови електричне енергије, грејање, трошкови
водовода и каналазиције, трошкови изношења смећа, трошкови дератизације,
инвестиционо одржавање објеката, одржавање и ремонт грејних инсталација, израде
пројеката и техничке документације, опремање објеката...



Корисници буџетских средстава: Секретаријат за образовање и дечију заштиту и
Секретаријат за инвестиције

Укупно утрошено 3.132.794.731 динара – 83,8% плана

 Најзначајнији радови Секретаријата за образовање и дечију заштиту у току 2020. године су:

Завршетак изградње
ОШ Никола Тесла,
Лештане;

ОШ „Кнегиња
Милица“, санација
мокрих чворова и
спољне кишне и
фекалне канализације;

МШ „Јосип Славенски“,
текуће одржавање
санитарних чворова и
инсталација;

ОШ „Владислав
Рибникар“ и ОШ
„Свети Сава“, израда
техничке
документације за
адаптацију, санацију и
реконструкцију
објекта;

ОШ „Марија Бурсаћ“,
санација и адаптација
фасаде;

ОШ „Петар Кочић“,
реконструкција
хидрантске мреже и
санација крова школе;

ОШ Владимир
Роловић, завршетак
радова на санацији
школе;

ОШ "Раде Драинац",
санација фасаде;

ОШ „Влада
Аксентијевић“, израда
пројекта за санацију
фискултурне сале;

ОШ "Милан Ђ.
Милићевић",
адаптација тоалета за
особе са посебним
потребама;

ОШ "Бора Станковић",
радови на санацији
кровних светларника;

ОШ „Јова Јовановић
Змај“, радови на
санацији крова;

ОШ Војвода Мишић,
израда техничке
документације за
прикључење школе на
даљински систем
грејања;

Школа за оштећене
слухом- Стефан
Дечански, грађевинско
занатски радови у
свечаној сали школе;

ОШ „Цана
Марјановић“ Сопот,
реконструкција старог
дела објекта;

ОШ „Душан Вукасовић
Диоген“- радови на
унутрашњој гасној
инсталацији.

ПРОГРАМ 10
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ


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

 Намена Програма су расходи и издаци за: осигурање школских објеката, редовни
материјални трошкови наставе, бус плус допуне, трошкови електричне енергије, грејање,
трошкови водовода и каналазиције, трошкови изношења смећа, трошкови дератизације,
инвестиционо одржавање објеката, израде пројеката и техничке документације, опремање
објеката...



Корисници буџетских средстава: Секретаријат за образовање и дечију заштиту

Укупно утрошено 1.642.972.036 динара – 83,2% плана

ПРОГРАМ 11
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА


Сврха Програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем
становништву града



Намена Програма су расходи и издаци за: изградњу стамбеног простора за социјалне групе,
студентске стипендије, једнократне помоћи и друге облике помоћи, изградњу, одржавање
и опремање установа социјалне заштите, платe, накнаде и доприносе запослених у
установама социјалне заштите, сталне трошкове (енергетске услуге, услуге комуникације,
комуналне услуге, остали трошкови), услуге по уговору, специјализоване услуге, материјале
установа социјалне заштите, стратешко планирање и израду програма унапређења развоја
делатности социјалне заштите у надлежности града и установа социјалне заштите чији је
оснивач град Београд...


Корисници буџетских средстава: Секретаријат за комуналне и стамбене послове,
Секретаријат за привреду, Секретаријат за образовање и дечију заштиту,
Секретаријат за социјалну заштиту са установама социјалне заштите и Секретаријат
за инвестиције

Укупно утрошено 4.404.660.778 динара – 88,9% плана

Редовне активности секретаријата за социјалну заштиту
Секретаријат за социјалну заштиту је редовно финансирао:




Једнократне помоћи породиљама са територије града Београда



Бесплатне оброке за социјално угрожене категорије становништва



Субвенције за обједињену наплату комуналних услуга



Материјална подршка из надлежности града за које решења доноси ГЦСР
(једнократне помоћи, повремене једнократне новчане помоћи, интервентне
једнократне новчане помоћи, сталне новчане помоћи, средстава за личне
потребе и стипендије)



Услуга привременог смештаја у прихватилиште за жене жртве насиља у
породици



Услуге лични пратилац детета и персоналне асистенције за особе са
инвалидитетом



Превоз особа са инвалидитетом



Рад установа социјалне заштите



Путем јавних конкурса редовне програме из области борачке заштите и
заштите ОСИ, као и пројекате из области социјалне заштите



Путем јавних позива решавање стамбених потреба избеглица и побољшање
услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву



Финансирање услуга неопходних за обезбеђивање основних животних услова
ромских породица у новоформираним насељима

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.
УСЛУГЕ
Повећан је број корисника услуге лични пратилац детета на
485
корисника
Повећан је број корисника услуге персоналне асистенције на
73
корисника
ИРЛ
Решено стамбено питање и побољшани услови становања за
48 породица избеглица и интерно расељених лица док су у
расељеништву кроз доделу пакета грађевинског материјала
и малог гранта, а за 21 породицу кроз откуп сеоских кућа са
окућницом.

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
•

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Завршени радови на изградњи новог објекта дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју у Лазаревцу,
објекат је модеран и са свим неопходним капацитетима и условима за корисникe. Капацитет објекта је 40 корисника.
Објекат ДБ Лазаревац

Клуб за старе Миријево

Градски центар за социјални рад –
Завршена санација и адаптација крова и кровне конструкције на
објектима ГЦСР на Звездари и Чукарици. Оба објекта опремљена
новим канцеларијским намештајем.
Геронтолошки центар Београд, ПЈ „Дневни центри и клубови“ –
Завршено текуће одржавање клубова за стара лицу у Миријеву,
Бањици, Вождовцу и Железнику. Сва четири клуба опремљена
новим намештајем.

Клуб за старе Железник

Клуб за старе Вождовац

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



Намена Програма су расходи и издаци за: функционисање установа примарне заштите,
мртвозорство, спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље,
изградња објеката здравствене заштите...



Корисници буџетских средстава: Секретаријат за здравство и Секретаријат за
инвестиције

Укупно утрошено 1.139.206.860 динара – 76,7% плана





Изградња објекта ЗС у Борчи, ДЗ Палилула. Површина објекта
износи 6.897,00м2.

Изградња објекта ЗС у Угриновцима, ДЗ Земун. Површина
објекта износи 1.570,00м2.

Секретаријат за здравство града Београда врши послове који се односе на:
обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на
територији града Београда, у складу са
законом, прати здравствено стање
становништва и рада здравствене службе на својој територији, стара се о спровођењу
утврђених приоритета у здравственој заштити, обезбеђује средстава за вршење
оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Град, у складу са
законом и Планом мреже здравствених установа, а које обухвата одржавање и
опремање здравствених установа, односно инвестиционо и текуће одржавање
просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, опреме у
области интегрисаног здравственог информационог система, као и друге обавезе
одређене законом и актом о оснивању.

НАЈБИТНИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ


Инвестициони радови, набавка медицинске и друге опреме и возила
у здравственим установама;



Сузбијање амброзије на територији града Београда;



Ддезинфекција јавно доступних површина у циљу сузбијања „COVID19“ епидемије;



Пројекти из области друштвене бриге за јавно здравље;



Поступци вантелесне оплодње за парове у Београду – четврти
покушај.

ПРОГРАМ 13
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА


Сврха Програма је очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне
разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници и остваривање права грађана на
информисање и унапређење јавног информисања



Намена Програма су расходи и издаци за: унапређење система очувања културно
историјског наслеђа, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
функционисање локалних установа културе - плате, накнаде и доприноси запослених у
установама културе чији је оснивач град Београд, стални трошкови (енергетске услуге,
услуге комуникације, комуналне услуге, остали трошкови), услуге по уговору,
специјализоване услуге, поправке и одржавање, материјали, опремање установа културе,
одржавање манифестација, унапређење јавног интереса у области јавног информисања,
реконструкција објеката културе...


Корисници буџетских средстава: Секретаријат за комуналне и стамбене
послове,Секретаријат за културу са установама културе, Секретаријат за
информисање и Секретаријат за инвестиције

Укупно утрошено 3.885.390.248 динара – 91,2% плана

Секретаријат за културу, обавља послове локалне самоуправе у области културе утврђене законом и
Статутом града Београда, стара се о задовољавању потреба грађана у култури на територији Града
Београда, уређује поједина питања од интереса за грађане

Манифестациони програми
- Oдржане су следеће манифестације: 48.
Међународни филмски фестивал – ФЕСТ, 52.
Београдске музичке свечаности – БЕМУС (смањен
број концерата), Београдски интернационални
театарски фестивал – БИТЕФ (у виду Пролога –
одржане су две представе као најава наредног,
двоструког, 54. и 55. издања манифестације у 2021.
години),
Дани
слободе
(редуковано
на
протоколарне
активности
и
изложбе
на
отвореном), Дани Београда (само протоколарне
активности), 51. Међународни сусрети деце Европе
„Радост Европе“ (редуковано на одржавање
међународног ликовног конкурса), као и 36.
Београдски џез фестивал (смањен број концерата).

•

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 29
установа којима је оснивач, тако и програме 12
сталних 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. Претходне године,
спровођење Конкурса је, услед ванредног стања,
отказано, а средства планирана за финансирање
пroјеката у култури преусмерена су на помоћ
радницима у култури

ПРОГРАМ 14
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ


Сврха Програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта,
као и обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.



Намена Програма су расходи и издаци за: подршку локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, подршку предшколском и школском спорту, функционисање
локалних спортских установа, спровођење омладинске политике, административну
подршку пројектима спорта...



Корисници буџетских средстава: Секретаријат за спорт и омладину, Секретаријат за
инвестиције и Канцеларија за младе

Укупно утрошено 1.342.481.424 динара – 99,1% плана

 Секретаријат за спорт и омладину врши послове који се односе на: одржавање и коришћење
спортских објеката чији је оснивач Град Београд, реализацију међуопштинског нивоа школских
такмичења, обезбеђивање услова за рад младим спортским талентима, финансирање делатности
организација у области спорта које је основао Град, организације одржавање спортских такмичења
и манифестација од значаја за Град, обезбеђује услове за рад спортских организација и стручњака у
области спорта на територији Града, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у областиспорта...


Средства су утрошена на име подршке локалним спортским организацијама, функционисање
локалних спортских установа, за подршку предшколском и школском спорту, за спровођење
омладинске политике, програм спорта и рекреације за особе са инвалидитетом.

 Под покровитељством Града Београда – Секретаријата за спорт и
омладину у 2020. години у нашој престоници одржано је близу 20
великих и међународних спортских такмичења, од којих
су
најзначајнија: Европско јуниорско првенство у веслању, Бацачки
митинг као увод у Светско атлетско дворанско првенство 2022. године
и Бициклистичка трка Београд-Бања Лука и многа друга.



Канцеларија за младе је у 2020. години организовала:



Он лине водич као електронски водич за све почетнике у бизнису,



Вебинаре на теме: Основи закона комуникације, Ограничавајућа уверења, Асертивна комуникација,
Софт скилс за бољи живот, „Буди најбоља верзија себе“, Технике које помажу у решавању проблема,
,Да ли живите свој живот“, Неформално образовање, Настава на даљину – предности и мане,
Копирајтинг, Пракса и волонтирање, Припрема за интервју са послодавцем, Обука писања ЦВ-а,
Технике решавања проблема и конфликата код младих, Лидерске вештине и тимски рад, Мапе ума,
Социјалне вештине, Предузетништво код младих и развој сопственог бизниса као и многе друге;



Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у областима
омладинског сектора у Граду Београду и др.

Обележавање Међународног дана младих сваке године има за циљ да скрене пажњу јавности на положај
младих. Међународни дан младих установила је Генерална скупштина УН још 2000. године. Услед
пандемије изазване вирусом Ковид19, 2020. године Међународни дан младих је обележен на тераси
Инкубатора Гнездо без присуства званица уз наступ ди- џејева Надежде Димитријевић и Даниела
Чехранова. Такође, био је омогућен директан пренос на инстаграм и фејсбук профилима Канцеларије као и
ТДИ радија.

ПРОГРАМ 15
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ


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


Намена Програма су расходи и издаци за: плате, накнаде и доприносе запослених, сталне
трошкове (енергетске услуге, услуге комуникације, комуналне услуге, остали трошкови),
услуге по уговору, специјализоване услуге, одржавање објеката, материјали, опремање,
управљање јавним дугом (отплата главнице и камата домаћим и страним кредиторима,
пратећи трошкови задуживања), управљање и одржавање водотока другог реда, превоз
ученика са сметњама у развоју, управљање у ванредним ситуацијама, администартивну
подршку пројектима, набавку матичних књига, извода и пратеће документације,
администрирање јавних прихода ...


Корисници буџетских средстава: Секретаријат за oпште послове, Секретаријат за
финансије, Секретаријат за имовинске и правне послове, Секретаријат за привреду,
Секретаријат за образовање и дечију заштиту, Секретаријат за инспекцијске
послове, Градско правобранилаштво града Београда, Секретаријат за послове
одбране, ванредне ситуације, комуникације и координацију односа са
грађанима,Омбудсман града Београда, Секретаријат за инвестиције, Секретаријат
за управу, Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служба за
буџетску инспекцију, Служба за интерну ревизију и Секретаријат за јавне приходе

Укупно утрошено 13.613.650.948 динара – 92,1% плана

Спасовдан: Од када је деспот Стефан Лазаревић 1403. године, дао Београду статус
престонице, у част обнове и напретка као славу Београда је одредио Спасовдан. Ова
стара заветна Слава симболично указује на уздизање – вазнесење града из пепела и
неуништиву наду и веру у будућност. Спасовдан се обележава светом литургијом у
Вазнесењској цркви и свечаном литијом централним градским улицама са симболичним
затварењем круга литије у дворишту Вазнесењске цркве. Домаћин славе је
градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић. Град Београд учествује у покрићу
дела трошкова обележавања градске славе путем дотације.

Изузетно, само за 2020.годину, Град Београд је установио Награду града Београда
- Херој Београда, у складу са Одлуком о допунама Одлуке о Награди града
Београда, која је додељена физичким и правним лицима за посебан допринос у
спречавању појаве, ширења и сузбијања болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2 и заштите становништва од те болести. Одлуку о додели 40 награда
донела је Комисија за доделу Награде града Београда - Херој Београда.
Добитницима награда су уручене статуе победника и новчани износ. Додељено је
38 награда физичким лицима и две награде правним лицима.

Традиционално, као и сваке године додељује се новчана Награда града Београда „Полицајaц
месеца“, појединцу, раднику Министарства унутрашњих послова - Дирекције полиције –
Полицијске управе за град Београд за остварене натпросечне резултате у раду и изузетну
самоиницијативност, ефикасност и висок степен професионализма приликом извршења
службених задатака у области јавне безбедности. Сваког месеца се награђују најуспешнији
полицајци и на тај начин град Београд показује захвалност за оно што чине да би наш град био
безбедан. Додељено је 10 награда у 2020.години.

ПРОГРАМ 16
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ





Сврха Програма је обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Намена Програма су расходи и издаци за: плате, накнаде и доприносе запослених, услуге
по уговору...



Корисници буџетских средстава: Скупштина града и Градоначелник и Градско веће

Укупно утрошено 352.976.643 динара – 81,7% плана



Скупштина града Београда деловала је у оквиру својих ингеренција
сагласно важећем Закону о локалној самоуправи и Статуту града Београда.



У 2020. години одржано је 17 редовних седница Скупштине града
Београда. Обрађено је 1011 материјала и 979 аката који су разматрани и
усвојени на тим седницама

ПРОГРАМ 17
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ


Сврха Програма је одрживи енергетски развој града кроз постицање унапређења енергетске
ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора
енергије.



Намена Програма су расходи и издаци за: термалну рехабилитацију јавних зграда, пројектну
документацију и капитално одржавање пословних зграда...



Корисници буџетских средстава: Секретаријат за енергетику и Секретаријат за
инвестиције

Укупно утрошено 255.077.544 динара – 95,1% плана



Унапређењe, оптимизације и одржавање Информационог система енергетике града Београда је
неопходна активност како би се обезбедиле све функционалности система које су предуслов да се
прикупљени подаци користе на најефикаснији и најрационалнији начин, са циљем да Секретаријат за
енергетику непрекидно располаже прецизним и ажурним подацима, односно да систем генерисања
потребних извештаја несметано функционише.



Унапређење и оптимизација система ће обухватити: Увођење извештаја активне енергије код класа
ентитета где где овај извештак није уведен и у графичким приказима,израда алата за упозоравање на
нелогично велики или мали унос вредности података,увођење извештаја активне енергије код
ентитета где овај извештај још није уведен, упозорење на нелогично велики или мали унос вредности
података, блок за објаву вести.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕTСКОЈ САНАЦИЈИ ОШ ‘’СВЕТИ САВА’’, ВРЧИН



Циљ спровођења енергетске санације предметног објекта
je дa се обезбеди што је могуће нижи ниво употребе
енергије у току експлоатације објекта



Рaдoви енергетске санације су извршeни нa фaсaднoм
oмoтaчу и стoлaриjи чиме је извршено смањење
потрошње енергије чак до 50%.

Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и
пажљиво прегледали презентацију

Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном
рачуну
града Београда за 2020.годину, са свим пратећим
документима у целини, исту можете преузети на следећем линку
интернет странице градске управе:

https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1784666--odluka-o-zavrsnomracunu-budzeta-grada-beograda-za-2020/

