ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ

Београд, август 2019. године

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

ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
26. Кабинет градоначелника
27. Кабинет председника Скупштине града
Прилог:
Извештај овлашћеног лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим
узбуњивањем;
 Извештај овлашћеног лица за обављање послова пријема и поступања по захтевима за заштиту од
злостављања и сексуалног узнемиравања на раду и у вези са радом.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УПРАВУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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I ПОДАЦИ О СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УПРАВУ
1. Организациона структура
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2. Број систематизованих радних места, број попуњених, број ангажованих извршилаца по основу
уговора
Систематизација радних места у Секретаријату за управу, утврђена је Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и
контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и
Канцеларији за младе, који је донело Градско веће града Београда, бр.110-680/17-ГВ од 11.5.2017. године,
110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. године, 110-107/18-ГВ од 2.2.2018. године, 110-314/18-ГВ од 25.4.2018.
године, 110-626/18-ГВ од 27.6.2018. године, 110-973/18-ГВ од 4.10.2018. године, 110-11193/18-ГВ од
7.12.2018. године, 110-54/19-ГВ од 24.1.2019. године, 110-123/19-ГВ од 14.2.2019. године, 110-190/19-ГВ од
7.3.2019. године, 110-406/19-ГВ од 24.4.2019. године, 110-457/19-ГВ од 16.5.2019. године и 110-589/19-ГВ
од 13.6.2019. године.
За обављање послова у Секретаријату, Правилником је систематизовано укупно 225 радних места, и то:
 2 службеника на положају,
 223 извршилачких радних места.
Број попуњених радних места службеника на положају је 2, а број попуњених извршилачких радних
места је 182.
У Секретаријату је ангажовано 21 извршилаца по основу уговора о повременим и привременим
пословима.

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

Стручна спрема

Висока

Број запослених на
Број
Број запослених на
одређено време
систематизованих
одређено време
Укупан број
Број запослених на
због повећаног
извршилаца на
(осим због
запослених/ангажо
неодређено време
обима посла и
свим радним
повећаног обима
ваних
лица ангажованих
местима
посла)
ван радног односа
119

85

/

13

98

Виша

28

27

/

3

30

Средња

78

70

/

5

75

/

/

/

/

/

225

182

/

21

203

Нижа
Укупно

4. Кратак приказ промена у напред наведеним параметрима у извештајном периоду
У извештајном периоду: радни однос је престао за 4 запослена због испуњена услова за старосну
пензију; два запослена су премештена из Секретаријата у друге организационе јединице Градске управе;
једној запосленој мирују права и обавезе због постављења за заменика правобраниоца ГО Звездара; један
запослени је преузет у Секретаријат из управе градске општине Вождовац, а један из Правобранилаштва
градске општине Звездара.

II ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
Решењима Секретаријата за управу, XI-01 број 131-191/2017 од 25.08.2017. године и XI-01 број 13121/2019 од 31.01.2019. године, усвојена је Мапа пословних процеса Секретаријата за управу (верзија 3 Сектора за управну инспекцију верзија 4 - Сектора за другостепени управни поступак из надлежности
Градског већа и Сектора за лична стања, вођење матичних књига и изборна права и верзија 6 - Сектора за
аналитику, нормативу и финансијске послове и Сектора статистике).
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СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКУ, НОРМАТИВУ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
У Сектору се обављају изворни послови и то: развојни, аналитички, нормативни и финансијски
послови.
1. Анализа извештаја о раду организационих јединица Градске управе и обједињавање истих у
електронску књигу
У извештајном периоду, Одељење за аналитику и нормативу сачинило је:
 Електронску књигу: Извештај о раду Градске управе за 2018. годину са планом рада за 2019. годину;
 Нацрт коментара извештаја за начелника Градске управе.
Годишњи извештај о раду Градске управе града Београда, сачињен је применом јединствене
методологије извештавања, а у складу са мерама и активностима одређеним Стратегијом развоја града
Београда („Службени лист града Београда“, бр. 47/17 и 55/17 – испр.) и исти је са Планом рада за 2018.
годину, усвојен Закључком Градског већа града Београда, број: 020-188/19-ГВ од 07.03.2019. године.
2. Припрема нацрта Одлуке о градској управи
У извештајном периоду, Одељење за аналитику и нормативу припремило је Нацрт одлуке о изменама
и допунама Одлуке о Градској управи града Београда, који је усвојен од стране Градског већа и упућени
Скупштини града Београда у форми предлога.
Скупштина града Београда је усвојила предлог ове Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градској
управи града Београда и исти је објављен у „Службеном листу града Београда“, број 26/19.
3. Припрема финансијског плана (ФП) Секретаријата за управу
Одељење за финансијске послове и послове јавних набавки је у току првих шест месеци 2019. године,
радило на припреми финансијског плана за Одлуку о Ребалансу буџета града Београда.
Осим наведених, пословни процеси у Сектору су:
4. Вођење евиденције поверених послова у Градској управи и израда јединственог извештаја о
реализацији тих послова за органе града
5. Рационализација структуре ГУГБ и поједностављивање административних процедура коришћењем
савремених метода и технологија
6. Послови хармонизације метода рада Градске управе са локалним управама држава чланица
Европске уније
7. Утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења система Градске управе
8. Аналитички послови из домена заштите података о личности и слободног приступа информацијама
од јавног значаја
9. Израда дела обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској
управи града Београда Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску
инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе – којим је уређена
организација и систематизација послова у Секретаријату за управу
10. Израда решења о годишњим одморима запослених у Секретаријату
11. Праћење свих прописа који се примењују на локалном нивоу
12. Унапређење нормативне делатности у Градској управи – друга фаза
13. Попис свих редовних извештаја које сачињавају организационе јединице Градске управе
14. Израда и спровођење јединствене методологије извештавања
15. Припрема Предлога програма, пројеката и активности за вишегодишње финансирање
Секретаријата за управу
16. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава
17. Припрема захтева и решења о преносу средстава принудне наплате
18. Припрема тромесечног плана прихода и примања и извршења финансијског плана Секретаријата
за управу
19. Припрема и измена месечних квота Секретаријата за управу
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20. Измена Финансијског плана Секретаријата за управу обезбеђењем средстава из текуће буџетске
резерве (ТБР)
21. Измена Финансијског плана Секретаријата за управу – промене апропријација
22. Повећање Финансијског плана Секретаријата за управу за износ остварене донације или
наменског трансфера
23. Припрема финансијских извештаја Секретаријата за управу
24. Пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО) Секретаријата за управу
25. Припрема дописа за повлачење транше домаћег и иностраног зајма/кредита Секретаријата за
управу
26. Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се Закон о
јавним набавкама (ЗЈН) не примењује
27. Спровођење поступака јавних набавки
28. Спровођење набавки на које се Зaкон о јавним набавкама (ЗЈН) не примењује
29. Извршење уговора о јавним набавкама
30. Израда тромесечних извештаја о набавкама

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

ОБЛАСТ

УКУПНО РЕШЕНО
ЖАЛБИ

СЗ САОБРАЋАЈ
344

3

2

СЗ САОБРАЋАЈ-РЕКЛАМЕ
34419-34418

1

1

СЗ ЈАВНИ ПРЕВОЗ-ТАКСИ
3444

34

26

3

3

СЗ УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
350

26

18

СЗ ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
351

65

73

СЗ. ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
355

35

38

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА
3557

14

8

РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА
360

29

21

БЕСПРАВНО УСЕЉЕЊЕ
360.1

57

58

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
347

7

УКУПНО ПРИМЉЕНО
ЖАЛБИ

ОБЛАСТ

УКУПНО РЕШЕНО
ЖАЛБИ

СЗ ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
360.2

14

10

СЗ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ
418-433-434-436-439-4333-4334-463

40

48

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
501

1

/

СЗ СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
553.4

31

31

НАЛЕПНИЦЕ-ПАРКИРАЊЕ
586

8

7

СЗ ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
603-606-611

17

27

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПРЕПИСКА
031

12

9

390

380

УКУПНО

2. Поступак по тужби
Циљ овог пословног процеса је израда одговора на тужбу и достављање списа предмета Управном суду.
Укупно
примљено
тужби

Дат одговор
на тужбу

95

88

тужба
усвојена

ПРЕСУДА
тужба
тужба
одбијена
одбачена

38

92

поступак
обустављен

3

1

Урађени
дописи

Урађени
предлози
решења за ГВ

750

339

Осим наведених, у Сектору су се обављали и следећи пословни процеси:
3. Поступак по одлуци Управног суда
4. Поступак израде извештаја, одговора и других аката у другостепеном управном поступку
У складу са планом рада за 2019. годину предузете су активности и мере за праћење усклађивања
посебних закона којима су уређена поједина питања управног поступка у појединим управним областима
са одредбама Законa о општем управном поступку. Такође су предузете мере и активности на примени
закона који су били измењени, а нарочито: Закон о изменама и допунама закона о озакоњењу објеката,
Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, као и Закон о изменама и допунама закона
о превозу путника у друмском саобраћају.

СЕКТОР ЗА ЛИЧНА СТАЊА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА
У Сектору за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, обављају се изворни
послови града, стручни и административни послови за органе који спроводе изборе за одборнике у
Скупштини града Београда и послови државне управе које је Република поверила граду у области вођења
матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига.
Послови Сектора организовани су у дванаест пословних процеса:
1. Обављање стручних и административних послова за Градску изборну комисију у поступку
избора за одборнике Скупштине града Београда и поступку спровођења градског референдума:
У извештајном периоду одржане су две седнице Градске изборне комисије и додељена су три мандата
за одбронике, са издатим уверењима.
2. Поступци уписа чињенице рођења, венчања и смрти у матичну књигу рођених, венчаних и
умрлих:
У одељењима одн. Одсецима Сектора за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна
права извршено је: 11.291 основних уписа у МКР, 12.426 основних уписа у МКУ и 4.408 основних уписа у
МКВ, у извештајном периоду.
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3. Поступци по захтевима странака за исправке, допуне и промене у матичним књигама:
У извештајном периоду примљено је укупно 2.311 предмета, решено 2.029, нерешено 282 предмета.
4. Поступци уписа чињенице рођења, венчања и смрти у матичне књиге за лица из бивших
република СФРЈ и лица држављана РС из иностранства:
У одељењима одн. Одсецима Сектора за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна
права извршено је: 13.548 уписа у домаћу МКР, 10.251 уписа у домаћу МКУ и 3.965 уписа у домаћу МКВ.
5. Поступци по захтевима везаним за обављање поверених послова вођења евиденције о
држављанству.
6. Поступак ажурирања дела Јединственог бирачког списка за град Београд.
7. Поступање по замолницама дипломатско-конзуларних преставништава Републике Србије у
иностранству, иностраних амбасада, органа и институција и надлежних судских органа.
8. Поступање по актима Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике
Србије, Министарства спољних послова, Дирекције за конзуларне послове, Министартсва
унутрашњих послова, Министартсва за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
Министарства одбране.
9. Поступање по представкама и притужбама грађана на рад матичних служби.
10. Припрема и израда месечних, тромесечних, шестомесечних и годишњих извештаја о раду за
потребе Градске управе града Београда и Министарства државне управе и локалне самоуправе.
У Сектору се на месечном нивоу, од Одељења одн. Одсека, прикупљају релевантни подаци који
служе као основа за израду периодичних извештаја који се достављају надлежним службама, у извештајном
периоду или по захтеву.
11. Спровођење стручних и административнихпослова у оквиру спровођења дисциплинског
поступка
12. Поступање по актима повереника за заштиту података о личности, Повереника за родну
равноправност, Заштитника грађана Републике Србије и Заштитника грађана града Београда.
Предмети који се односе на пословне процесе 5, 6, 7, 8, 9 и 12, се у Сектору за лична стања грађана,
вођење матичних књига и изборна права воде као вануправни, и укупно их је било 36.514.
У извештајном периоду, матичари су грађанима издали 179.691 извода из матичних књига рођених,
41.823 извода из матичних књига венчаних, 37.590 извода из матичних књига умрлих и 70.200 уверења о
држављанству, што укупно представља 241.359 издатих извода из матичних књига и уверења о
држављанству.
Такође, обављено је 4.365 венчања, од чега 3.072 у седишту матичних подручја, а 1.293 на терену.

СЕКТОР ЗА УПРАВНУ ИНСПЕКЦИЈУ
Законом о управној инспекцији („Службени гласник РС”, број 87/11) прописано је да послове
управне инспекције за органе града Београда, органе градских општина града Београда и установе чији је
оснивач град Београд, као поверене, обавља управна инспекција Градске управе града Београда.
1. Припрема и израда Годишњег програма рада Сектора за управну инспекцију
Управна инспекција спроводи инспекцијски надзор у складу са годишњим програмом рада. Годишњи
програм рада Сектора за управне инспекције предлаже руководилац сектора и доставља га директору
Управног инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе – Главном управном
инспектору. Годишњи програм рада управне инспекције усваја Влада.
Управна инспекција прати и анализира стање у области инспекцијскг надзора, утврђује стање и
процењује ризике, ради припреме наведеног Плана инспекцијског надзора.
2. Редован и ванредан инспекцијски надзор
У поступку реализације Годишњег програма рада за 2019. годину сви управни инспектори Сектора за
управну инспекцију су, у вршењу послова из законом утврђених надлежности управне инспекције,
извршили следеће активности:
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2.1. Редовaн инспекцијски надзор у Градској управи града Београда, у Секретаријату за управу,
Сектору за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, у 21. матичном подручју
града Београда.
Редован инспекцијски надзор над применом закона и других прописа о матичним књигама спроведен
је у Градској управи града Београда, Секретаријату за управу, у 21. матичном подручју града Београда,
одређених Одлуком о матичним подручјима града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 61/09 и
45/10) и то:
Предмет инспекцијског надзора је био надзор над применом: Закона о матичним књигама
(„Службени гласник РС“, број 20/2009, 145/14 и 47/18), Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима
матичних књига („Службени гласник РС” бр. 109/09, 4/10 – испр, 10/10, 25/11, 5/13, 94/13), Упутства о
вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС” бр. 93/18).
О спроведеном инспекцијском надзору сачињен је записник и предложено је укупно 17 мера за
отклањање незаконитости и неправилности у раду, као и 58 превентивних мера, ради указивања на обавезе
из прописа.
Записник је достављен руководиоцу надзираног органа, у складу са одредбама члана 29. став 3.
Закона о управној инспекцији, заменику начелника Градске управе града Београда - секретару
Секретаријата за управу. Руководилац надзираног органа доставио је извештај о поступању по предузетим
мерама предложених записником управних инспектора.
2.2. Ванредан инспекцијски надзор (у случајевима када на потребу таквог надзора указују
промењене околности у односу на Годишњи програм рада или по налогу Директора – Главног управног
инспектора, као и на основу иницијатива или предлога органа, односно по представкама грађана и правних
лица):


поступање по представкама грађана и правних лица, у организационим јединицама Градске управе
града Београда секретаријатима, управама градских општина, одељењима Градског центра за
социјални рад и свим установама чији је оснивач град Београд. Управни инспектори су поступили
по 257 поднетих представки грађана и правних лица. Представке су се односиле се на: област
комуналне и грађевинске инспекције, извршење решења, послове легализације објеката,
непоступање другостепених органа по правним лековима, заснивање и престанак радног односа и
остваривање права из радног односа, уписи у Матичне књиге, поступање Центара за социјални рад,
непоступање по захтевима грађана и правних лица у роковима који су прописани законима,
поступање овлашћеног лица по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја и др.
О извршеним инспекцијским надзорима сачињени су записници. Уколико је утврђена незаконитост,
неправилност и недостатак у раду, управни инспектори су руководиоцу надзираног органа
предложили мере за њихово отклањање. Руководиоци надзираног органа су управним
инспекторима достављали извештаје о предузетим мерама, а ради утврђивања извршења
предложених мера управних инспектора вршен је непосредан или посредан контролни
инспекцијски надзор. Поводом сваке поднете предстваке управни инспектори су послали
обавештење подносиоцу предстваке о спроведеном инспекцијском надзору, односно обавештење у
случајевима да управна инспекција није надлежна да поступа по поднетој предстваци.
3. Поступање по примедбама на записник о спроведеном инспекцијском надзору

Управни инспектори су разматрали примедбе на записнике о спроведеном инспекцијском надзору и
према потреби одлучивали о истим. У 2019. години управни инспектори нису донели ни једно решење ради
отклањања незаконитости, неправилности и недостатака у раду у смислу члана 31. Закона о управној
инспекцији.
4. Контролни инспекцијски надзор
Ради контроле спровођења извршења предложених мера, управни инспектор су вршили непосредне и
посредне контролне надзоре.
Управни инспектори су у извештајном периоду спровели укупно 258 инспекцијских надзора
(редовних и ванредних) и предложили укупно 34 мере.
У непосредним инспекцијским надзорима управна инспекција је предузимала и превентивне мере,
тако што је надзираним органима указивала и упозоравала на штетне последице неправилне примене
одредаба закона. Управни инспектори су у извештајном периоду предложили укупно 64 превентивне мере.
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Настављено је са пружањем сваке врсте стручне помоћи надзираним органима у свакодневним
контактима за области из законом утврђених надлежности управне инспекције.
Осим наведених, у Сектору су се обављали и следећи пословни процеси:
5. Доношење решења и праћење извршења решења управног инспектора.
6. Поступање по жалбама против решења управног инспектора.
7. Поступање по решењу главног управног инспектора.
8. Иницијативе за поступање других органа.
9. Евиденција о инспекцијском надзору управног инспектора.
10. Израда периодичних извештаја о раду управних инспектора.
Спроведеним инспекцијским надзорима, предлагањем мера за отклањање утврђених незаконитости,
неправилности и недостатака у раду, указивањем и давањем упозорења надзираним органима, реализован
је Програм рада Сектора за управну инспекцију за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године.

СЕКТОР СТАТИСТИКЕ
У Сектору статистике обављају се као изворни послови произвођача званичне статистике на
територији града Београда; припреме програма и утврђивање методолошких решења и стандарда у
статистичким истраживањима од посебног интереса за град; развој статистичке информационе основе;
организацију и спровођење статистичких истраживања на територији града; статистичке анализе,
рачунарску обраду и дисеминацију резултата статистичких истраживања; обезбеђивање података од значаја
за регион Београда, који се односе на утврђивање области, степен развијености и друго у области
регионалног развоја; вођење евиденција од интереса за град; одржавање и коришћење административних и
статистичких регистара од интереса за град и републику; обраду података ради утврђивања резултата
избора и референдума на градском нивоу и друге послове у области статистике.
1. Спровођење статистичких истраживања из области друштвених делатности и економских
активности.
Спровођење статистичких истраживања из области друштвених делатности и економских активности
на територији града Београда вршено је у складу са Уредбом о утврђивању плана званичне статистике за
2019. годину. Извршено је прикупљање 56.697 образаца попуњених од стране извештајних јединица,
извршена је нумеричка и логичка контрола попуњених образаца, шифрирање и унос података у статистичке
базе података. Расподела извештаја по статистичким областима је следећа:
Област статистике

Број извештаја

Структурне пословне статистике

8478

Статистика индустрије и енергетике

3130

Статистика пољопривреде, шумарства и рибарства
Статистика грађевинарства

580
5702

Статистика саобраћаја и веза

400

Статистика водопривреде

580

Статистика заштите животне средине

2210

Статистика унутрашње трговине

4866

Статистика угоститељства и туризма

2000

Статистика становништва

26.957

Статистика запослености и зарада

938

Статистика образовања

856

УКУПНО

56.697
11

2. Припрема и контрола табела за публиковање статистичких података.
3. Посебне обраде по захтеву корисника. На основу склопљеног протокола са Привредном комором
Србије – Привредна комора Београда ради остваривања заједничких интереса свих привредних субјеката,
правних и физичких лица чије је седиште на територији града Београда, припремљени су статистички
подаци из више области.
На захтев средстава јавног информисања презентовани су у више наврата статистички подаци.
На захтев корисника обрађено је преко 87 захтева за доставу статистичких података из области
становништва, тржишта рада, пословних статистика, цена, регистара и др.
4. Израда процена и прогноза становништва града Београда.
5. Припрема и спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова и Пописа
пољопривреде.
Пробни попис становништва, домаћинстава и станова спроведен је у априлу 2019. године на узорку
од четрдесет једног пописног круга на подручју четрнаест градских општина. Запослени Сектора
статистике у својству контролора су били ангажовани на избору пописивача, извођењу обуке за пописиваче
и контролу рада на терену.
6. Снимање цена и обрада података.
Током спровођења више истраживања везаних за статистику цена извршено је снимање 5.800 цена на
480 сниматељских места, а снимљено је око 34.800 цена.
7. Спровођење посебних истраживања из области друштвених делатности и економских
активности по захтеву корисника.
8. Вођење Регистра јединица разврставања.
У области статистичких регистара правних субјеката у надлежности статистике извршено је 532
променe над јединицама регистра: установама, државним и локалним органима, синдикатима, политичким
организацијама и другим облицима организовања.
9. Ажурирање података Регистра јединица разврставања са другим административним
регистрима.
10. Посебне обраде података из Регистра јединица разврставања по захтеву корисника
11. Вођење Статистичког пословног регистра.
У Статистичком пословном регистру извршено је текуће ажурирање података за преко 450 пословних
субјеката, ажурирни су адресни и контакт подаци, утврђиване су локалне јединице, број запослених и
делатности којима се баве.
12. Спровођење истраживања о локалним јединицама пословног субјекта и распоред
запослених по делатности и локалним јединицама.
13. Вођење Регистра улица, тргова и зграда.
У Регистру улица и зграда уписано је око 1.600 новоименованих улица и унето преко 4.000 нових
нумерација зграда.
14. Вођење Регистра просторних јединица.
15. Учествовање у раду Комисије за споменике и називе тргова и улица.
16. Посебне обраде података из Регистра улица, тргова и зграда и Регистра просторних
јединица по захтеву корисника.
17. Унос података са статистичких извештаја.
18. Обрада статистичких података.
Изведене су недељне, месечне и годишње обраде и штампе из статистичких истраживања
предвиђеним Уредбом о утврђивању плана званичне статистике за 2019 годину, за територију града
Београда. Свакодневно су размењивани подаци и статистички материјали са Републичким заводом за
статистику. Изведене су посебне обраде и размене података по захтевима (ЈКП Инфостан технологије, ЈКП
Београдске електране, градске општинске, Министарство унутрашњих послова, Хидрометеоролошки завод,
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Градски завод за заштиту здравља, ЈКП Градско саобраћајно предузеће, Туристичка организација Београда,
Медицински факултет, Градски центар за социјални рад и др.).
19. Израда и одржавање статистичких апликација.
Развијане су базе података, табеле, процедуре и функције за тестно, развојно и продукционо
окружење за обраду података из статистичких истраживања и урађено више статистичких анализа у
статистичким програмским пакетима за обраду и презентовање статистичких података из области
демографије, пословних статистика, тржишта рада и туризма.
Извођено је администрирање и одржавање 58 статистичких база података, одржавање и праћење
функционисања 86 статистичких апликација, као и ажурирање свих статистичких адресара и шифарника.
Вршено је администрирање корисничких налога за веб унос статистичких истраживања из области
тржишта рада, индустрије, енергетике, заштите животне средине, грађевинарства и трговине и туризма и
пружана информатичка помоћ извештајним јединицама.
20. Израда публикација.
Припремљена је за штампу комплексна редовна, двојезична српско – енглеска публикација „Београд
у бројкама 2019.”, за коју је урађено око 40 табела, 15 графикона и дизајн корица.
У току је израда публикације „Статистички годишњак Београда 2018”. Завршено је шест поглавља,
док је осталих четрнаест у фази прикупљања и обраде података.
21. Израда статистичких саопштења.
Креирано је 40 месечних, квартална и полугодишњих статистичких саопштења
22. Израда и одржавање WEB сајтова.
23. Поступање по посебним захтевима организационих јединица Градске управе града Београда
За потребе Кабинета градоначелника и организационих јединица Градске управе урађено је више
комплексних табела, прегледа и статистичких показатеља, из више статистичких области на нивоу града
Београда и Републике Србије.
Урађено је обједињавање Информатора о раду и годишњих Извештаја о раду за све градске органе и
организације. Информатор о раду се ажурира од марта ове године на месечном нивоу.
24. Припрема података за ажурирање Јединственог бирачког списка по посебним захтевима
Остварење планираних активности: У периоду јануар-јун 2019. године остварене су све до тада
планиране активности, пре свега захваљујући напору запослених чији број константно опада, због одлазака
у пензију, и у супротности је са повећаним обухватом и растућим захтевима у спровођењу статистичких
истраживања као и послова везаних за потребе Градске управе.

III ПРАВНИ ОСНОВ
У извештајном периоду, измењени су следећи прописи које Секретаријат примењује у свом раду:
Закон о главном граду;
Закон о спречавању корупције;
Закон о централном регистру становништва;
Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе;
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда;
Одлука о оснивању и раду Службе главног урбанисте Града Београда;
Одлука о допунама Одлуке о комуналној полицији;
Одлука о допуни Одлуке о комуналној инспекцији;
Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама;
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију
Града Београда;
 Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији
Града Београда;
 Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објекта на територији Града
Београда;











13












Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених
објекта на територији Града Београда;
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду;
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих
површина;
Одлука о изменама и допунама Одлуке снабдвању топлотном енергијом у Граду Београду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту;
Одлука о допунама Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града
Београда, односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења;
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену
комуналних услуга;
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима;
Одлука о изменама Одлуке о оглашавању на територији Града Београда;
Одлука о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном
земљишту на територији Града Београда;

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

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

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

VII ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА
У извештајном периоду, настављено је са спровођењем мера и активности у складу са Стратегијом
развоја града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 47/17 и 55/17 – испр.), којом је Секретаријат
за управу, у 2018. години, непосредно задужен за:
1. Мера (А8.П2.М2): Унапређење нормативне делатности у Градској управи – друга фаза,
У оквиру ове мере, у извештајном периоду је настављено са спровођењем предвиђених активности,
након идентификације и регистрације свих запослених у Градској управи који обављају нормативне
послове. Након одржане обуке запослених на нормативним пословима у Градској управи града Београда, у
току 2018. године, за коришћење „Форума за нормативну делатност“, настављено је редовно ажурирање и
постављање нових садржаја на Форуму.
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2. Мера (А3.П3.М1): Израда и спровођење јединствене методологије извештавања
У оквиру мера и активности којима је Секретаријат непосредно задужен Стратегијом развоја града
Београда, у извештајном периоду је настављено спровођење методолошких правила која примењују све
организационе јединице Градске управе приликом сачињавања извештаја о раду (рок за реализацију - крај
2017. године), и то у поступку израде Годишњег Извештаја о раду Градске управе града Београда за 2018.
годину. У складу са Планом рада за 2019. годину, настављене су активности на њеној реализацији у смислу
спровођења методологије извештавања и њеног унапређења.
3. Мера А8.П3.М1. – Израда апликативног решења за извештавање
У оквиру ове мере, у току прве половине 2019. године, у сарадњи са ЈКП Инфостан-технологије,
отпочеле су активности на изради апликативног решења за извештавање, чијом применом се очекује
олакшана израда периодичних и потребних ad hoc извештаја који садрже егзактне и употребљиве податке,
подобне за даље анализе.
На свим нивоима унутар организационих јединица уведен је систем Финансијског управљања и
контроле система, политика, процедура и активности (ФУК). Подсекретар секретаријата учествује као члан
радне групе, испред Секретаријата, на пословима увођења ФУК-а.
На основу Упутства за попуњавање образаца за утврђивање и процену ризика и регистра ризика града
Београда, које Упутство представља оперативни начин спровођења Стратегије управљања ризицима града
Београда („Службени лист града Београда“, број 2/15), попуњени су обрасци за утврђивање и процену
ризика Такође, сачињени су Регистар ризика, Регистар стратешких ризика и Извештај о управљању
ризицима у Секретариjaту.
15.07.2019. год.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар
Секретаријата за управу
Никола Прелевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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I ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
1. Организациона структура
Организациона структура Секретаријата за финансије по Правилнику о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и
контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и
Канцеларији за младе бр. 110-680/17-ГВ од 11.5.2017. године, 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. године, 110107/18-ГВ од 2.2.2018. године, 110-314/18-ГВ од 25.4.2018. године, 110-626/18-ГВ од 27.6.2018. године,
110-793/18-ГВ од 4.10.2018. године, 110-1193/18-ГВ од 7.12.2018. године, 110-54/19-ГВ од 24.1.2019.
године, 110-123/19-ГВ од 14.2.2019. године и 110-190/19-ГВ од 7.3.2019. године, 110-406/19-ГВ од
24.4.2019. године, 110-457/19-ГВ од 16.5.2019. године и 110-589/19-ГВ од 13.6.2019. године:
1) Сектор за фискалне послове, обухвата два одељења и то: Одељење за финансијски биланс,
анализе и нормативно-правне послове јавних финансија, у оквиру кога је образован Одсек за финансијски
биланс и нормативно-правне послове јавних финансија и Одељење за правне и финансијско-материјалне
послове,
2) Сектор за буџет, обухвата четири одељења и то: Одељење за буџет града, у оквиру кога је
образован Одсек за праћење и извештавање програмских информација директних корисника буџетских
средстава, Одељење за буџете градских општина, Одељење за финансијски информациони систем, у овиру
кога је образован Одсек за апликативну и техничку подршку и Одељење за капиталне пројекте града,
3) Сектор трезора, обухвата пет одељења и то: Одељење за финансијско планирање и управљање
ликвидношћу, у оквиру кога је образован Одсек контроле трошења буџетских средстава, Одељење за
буџетско рачуноводство и извештавање, у оквиру кога је образован Одсек за буџетско извештавање,
Одељење за планирање, сервисирање јавног дуга и извештавање, у оквиру кога је образован Одсек за
сервисирање јавног дуга, Одељење ликвидатуре и обрачуна личних примања, у оквиру кога су образовани
Одсек ликвидатуре и Одсек обрачуна личних примања и Одељење за праћење и примену прописа из
области рада Трезора, у оквиру кога је образован Одсек правних послова и контроле измирења
комерцијалних трансакција,
4) Сектор за рачуноводствене услуге директних буџетских корисника (ДБК), обухвата пет
одељења и то: Одељење књиговодства буџета, Одељење књиговодства средстава јавних служби, Одељење
књиговодства основних средстава, Одељење књиговодства евиденционих рачуна намењених становању и
Одељење обрачуна пореза,
5) Сектор за цене, у оквиру кога је образовано Одељење за цене и контролу плана пословања јавних
предузећа.
2. Број систематизованих радних места, број попуњених радних места, број ангажованих извршилаца
по основу уговора
У Секретаријату за финансије систематизовано је 116 радних места, од тога је попуњено 100 радних
места (2 службеника на положају и 98 службеника на извршилачким радним местима). По основу уговора о
обављању привремених и повремених послова ангажовано је укупно 13 лица.
3. Образовна структура запослених
Извршилачка радна места службеника:

Број радних места

Висока стручна спрема

63

Виша стручна спрема

9

Средња стручна спрема

28

4. Приказ промена
У периоду од 1.1.2019. године до 30.6.2019. године у Секретаријату за финансије попуњено је 20
извршилачких радних места и то: по спроведеном јавном конкурсу 10 радних места (1 виши саветник, 6
саветника, 1 млађи саветник, 1 сарадник и 1 референт); по спроведеном интерном конкурсу 4 радна места
(1 самостални саветник, 2 саветника и 1 сарадник); по основу споразума о преузимању 3 радна места (1
самостални саветник и 2 саветника) и распоређивањем из других организационих јединица Градске управе
3 радна места (1 виши саветник, 1 самостални саветник и 1 саветник).
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Огранизациона структура (органограм)
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II ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
Делокруг рада Секретаријата за финансије дефинисан је чланом 40. Одлуке о Градској управи града
Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 и 26/19).
Решењем I-08 бр. 031-543/2017 od 1.9.2017. године усвојена је Мапа пословних процеса
Секретаријата за финансије.

1 СЕКТОР ЗА ФИСКАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1. Припрема Нацрта oдлуке о буџету града Београда - у делу који се односи на приходе и примања
Припремљен je Нацрт одлукe о изменама и допунама одлуке о буџету града Београда за 2019. годину,
у делу прихода и примања, који је усвојен на седници Скупштине града, у марту 2019. године.
2. Припрема Нацрта одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и
утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама
Припремљен је Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима средстава за
вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским
општинама у 2019. години (део који се односи на укупан обим прихода буџета Града и буџета градских
општина), који је усвојен на седници Скупштине града, у марту 2019. године.
3. Припрема предлога консолидованог биланса планираних укупних прихода и укупних расхода
града Београда
У јануару 2019. године, припремљен је предлог консолидованог биланса укупно планираних прихода
и расхода буџета Града и буџета градских општина за 2019. годину. И у марту 2019. године припремљен је
предлог консолидованог биланса укупно планираних прихода и расхода буџета Града и буџета градских
општина за 2019. годину
4. Израда тромесечног плана прихода директних корисника буџета града Београда-квота
Припремљени су квартални планови прихода буџета Града за април-јун 2019. године и јул-септембар
2019. године, у циљу планирања ликвидности буџета Града - квоте прихода.
5. Израда дневних и месечних извештаја о оствареним приходима и примањима буџета града
Београда











У првој половини 2019. године је припремљено и достављено:
преко 260 дневних извештаја о оствареним приходима и примањима буџета града (табела);
6 извештаја о оствареним приходима и примањима буџета града Београда на прописаном Обрасцу
П/Р за претходни месец и 6 кумулативних извештаја;
14 извештаја о оствареним и планираним месечним приходима и примањима буџета града Београда,
по врсти прихода и примања и по изворима финансирања на прописаном Образацу 1;
месечно је вршена контрола расподеле одређених прихода између буџета Града и буџета Републике,
као и контрола расподеле прихода између буџета Града и буџета градских општина;
17 извештаја са плановима и остварењем прихода директних корисника буџета Града приказано
табеларно по недељама и прослеђено Кабинету градоначелника;
73 извештаја са плановима и кумулативним недељним остварењем прихода буџета града Београда
од почетка године и од почетка текућег месеца, на захтев Кабинета градоначелника;
6 извештаја са плановима и кумулативним месечним остварењем прихода буџета града Београда, на
захтев Кабинета градоначелника;
недељни извештаји о оствареним приходима од боравишне таксе, имовине и новчаних казни по
налогу руководиоца;
месечни извештаји о планираним и оствареним трансферним средствима од других нивоа власти по
налогу руководиоца.
извршено је дневно преузимање ЕСПП извода сa уплатних рачуна града Београда преко апликације
из Министарства финансија - Управе за трезор Сектора за информационе технологије.
6. Израда периодичних извештаја о оствареним приходима и примањима буџета града Београда

Израђен је извештај о планираним и оствареним приходима буџета Града за период јануар-март 2019.
године, за потребе извештавања градоначелника и Градског већа града Београда. Овај извештај је
достављен Градском већу града Београда.
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7. Припрема нацрта Одлуке о завршном рачуну у делу који се односи на приходе и примања
Израђене су упоредне табеле о планираним и оствареним приходима и примањима буџета Града за
2018. годину, по врсти прихода и по изворима финансирања, као и нормативни део Нацрта одлуке о
завршном рачуну Града за 2018. годину који се односи на приказивање планираних и остварених прихода и
примања, као и других средстава на Консолидованом рачуну трезора града Београда. Такође су
припремљени подаци о приходима и примањима буџета за табелу којом се исказује суфицит, односно
дефицит буџета Града.
8. Припрема нацрта одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда
Одлука о локалним комуналним таксама се доноси у поступку усвајања буџета за наредну годину.
9. Припрема нацрта одлуке о локалним административним таксама
Законом о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени
гласник РС“, број 83/18), који је ступио на снагу 6. новембра 2018. године, предвиђен је лимо сервис као
вид јавног превоза, који се обавља путничким возилом које је изнајмљено са услугом возача. У складу са
изменама наведеног закона, којим су предвиђене нове јавне услуге и одредбама члана 17. став 8. Закона о
буџетском систему, којим је прописана могућност утврђивања висине таксе у текућој години за ту годину,
припремљен је Нацрт одлуке о допуни Одлуке о локалним административним таксамa са применом у 2019.
години, који је Скупштина града усвојила на седници одржаној 16.5.2019. године.
10. Припрема нацрта одлуке о боравишној такси
С обзиром на то да је Одлука о боравишној такси која се примењује на територији града Београда у
2019. години, донета на основу одредаба Закона о туризму (,,Службени гласник РС’’, бр. 93/12, 84/15 и
83/18-други закон), које су престале да важе ступањем на снагу новог Закона о туризму усвојеног у 2019.
години, било је потребно донети нову одлуку о боравишној такси на основу Закона о угоститељству
(„Службени гласник РС“, број 17/19), којим је прописано плаћање боравишне таксе. У складу са наведеним
Законом, припремљен је Нацрт одлуке о боравишној такси, са применом од 1. јула 2019. године, који је
Скупштина града усвојила на седници одржаној 25.6.2019. године.
Напомена: У Сектору за фискалне послове у извештајном периоду, припремљени су нацрти
следећих одлука, за које још увек нису креирани пословни процеси, јер у претходном периоду нису
припремани у Сектору, и то:
 Нацрт Одлуке о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, који је Скупштина града усвојила на седници одржаној 4.3.2019. године;
 Нацрт Одлуке о изменама и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина који је
Скупштина града усвојила на седници одржаној 25.6.2019. године;
 Нацрт одлуке о кoнверзији потраживања града Београда по основу неизмирених изворних и
уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу привредног друштва ХК „КРУШИК“ а.д.
Ваљево, са стањем на дан 31.12.2017. године, са припадајућом каматом до дана 6.12.2018. године,
који је Скупштина града усвојила на седници одржаној 4.3.2019. године;
 Нацрт одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2018. године, по основу неизмирених
изворних и уступљених јавних прихода града Београда према Привредном друштву „ХидротехникаХидроенергетика“ АД Београд, који је Скупштина града усвојила на седници одржаној 16.5.2019.
године;
 Нацрт одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2017. године по основу неизмирених
изворних и уступљених јавних прихода града Београда према Привредном друштву „Институт
Гоша“ доо за обављање научноистраживачких и развојних послова, Београд, који је Скупштина
града усвојила на седници одржаној 16.5.2019. године;
 Нацрт одлуке о конверзији потраживања града Београда по основу неизмирених изворних и
уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу акционарског друштва „Холдинг индустрија
каблова Јагодина“, Јагодина, са стањем дуга на дан 31.8.2016. године, са каматом до дана 11.3.2019.
године, који је Скупштина града усвојила на седници одржаној 25.6.2019. године.
11. Припрема нацрта ценовника услуга организационих јединица Градске управе града Београда
Ценовник услуга организационих јединица Градске управе града Београда се доноси у поступку
усвајања буџета за наредну годину.
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12. Припрема нацрта одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину биће припремљена у другој
половини 2019. године ради утврђивања пореза на имовину за 2020. годину.
13. Припрема нацрта одлуке о висини стопе пореза на имовину
Сектор ће у сарадњи са Секретаријатом за јавне приходе, у другој половини 2019. године припремити
Нацрт одлуке измени одлуке о висини стопе пореза на имовину.
14. Припрема нацрта одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину
Сектор ће, у сарадњи са Секретаријатом за јавне приходе, у другој половини 2019. године
припремити Нацрт одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на
територији града Београда ради утврђивања пореза на имовину за 2020. годину.
15. Праћење примене одлука о изворним јавним приходима из надлежности Секретаријата за
финансије и давање мишљења о примени одлука
Припремљено је 10 мишљења и објашњења која се односе на примену одлукa о изворним јавним
приходима.
16. Припрема и спровођење упутстава који се односе на јавне приходе
Секретар Секретаријата за финансије је донео Упутство о начину уплаћивања и евидентирања
одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета града Београда (‘'Службени лист
града Београда'', број 17/19); припремљено је преко 13 инструкција за уплату средстава.
17. Припрема финансијског плана Секретаријата за финансије
У току 2019. године припремљенa је једна измена финансијског плана за 2019, 2020 и 2021. годину,
након ребаланса буџета, које су усклађене са изменама и допунама Одлуке о буџету града Београда за 2019.
годину која је објављена на интернет страници Секретаријата за финансије и обављене су активности на
припремама измена финанијског плана за други ребаланс буџета Града. Узето је активно учешће на обуци
из ММ модула у САП систему;
18. Припрема предлога програма, пројеката и активности Секретаријата за финансије за
вишегодишње финансирање
У току 2019. године Секретаријат за финансије није имао предлоге програма, пројеката и активности
за вишегодишње финансирање у току припреме Одлуке и ребаланса буџета града Београда за 2019. годину.
19. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава Секретаријата за финансије
Укупно је припремљено око 300 захтева за плаћање и око 300 решења за пренос средстава, а на
основу достављене документације за плаћање.
20. Припрема захтева и решења о преносу средстава принудне наплате Секретаријата за
финансије
Примљено је 15 обавештења електронском поштом са табелом и изводом Сектора трезора о
извршеној принудној наплати, на основу којих је извршена припрема решења и захтева за плаћање по
наведеном основу.
21. Припрема тромесечних планова извршења финансијског плана Секретаријата за финансије
Секретаријат за финансије није припремао тромесечни план извршења у 2019. години.
22. Припрема и измена месечних квота
Припремљено је и обједињено шест предлога планова месечних квота и измена планова, са
образложењем.
23. Измена финансијског плана Секретаријата за финансије - промене апропријација
У току 2019. године вршена је измена финанијског плана, променом у апропријацији због недостатка
средстава за исплату осталих текућих дотација за умањење накнада које ће бити исплаћиване члановима
Експертске комисије за оцену претходне студије изводљивости, односно студије изводљивости капиталних
пројеката града Београда, на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
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24. Измена финансијског плана Секретаријата за финансије обезбеђењем средстава из текуће
буџетске резерве (ТБР)
У току 2019. године вршене су измене финансијског плана Секретаријата за финансије, обезбеђењем
средстава из текуће буџетске резерве:
 по основу принудне наплате у износу од 93.048.613,00 динара по Решењу градоначелника бр. 4624/19-Г од 31.1.2019. године, Предлогу за извршење Првог основног суда у Београду бр. П-3966/15
од 8.1.2019. године, пресуде Апелационог суда у Београду Гж.бр.531/18 од 20.9.2018. године,
Пресуде Вишег суда у Београду З.П. бр. 1511/15 од 29.6.2017. године, за експроприсано земљиште;
 по основу захтева ГО Сопот ради измиривања доспелих обавеза по апропријацијама, које градска
општина Сопот није у могућности да сервисира услед смањеног обима прихода;
 по основу Решења градоначелника бр. 020-8582/18-Г од 12.12.2018. године и 020-1361/19-Г од
25.2.2019. године, за накнаде за обављање послова у Експертској комисији за оцену претходне
студије изводљивости, односно студије изводљивости капиталних пројеката града Београда и на
име разлике бруто прихода, на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, за
накнаде за обављање послова у Експертској комисији за оцену претходне студије изводљивости,
односно студије изводљивости капиталних пројеката града Београда.
25. Повећање Финансијског плана Секретаријата за финансије за износ остварене донације или
наменског трансфера
У току 2019. године вршено је повећање Финансијског плана Секретаријата за финансије због уплате
донације од стране Европске банке за обнову и развој за пројекат подземних гаража, по основу рефундације
трошкова у складу са Ревидираним Уговором о бесповратној помоћи бр. C33380rev/EBSF-2014-10191/C33379/EBSF-2016-02-31 од 5.7.2016. године, који је закључен између Града Београда и Европске банке
за реконструкцију и развој, као администратора средстава бесповратне помоћи коју пружају владе
различитих земаља у оквиру Специјалног фонда акционара ЕБРД-ја, а за пројекат ЈПП паркиралишта подземне гараже.
26. Припрема финансијских извештаја Секретаријата за финансије
Припремљене су и достављене табеле тромесечног извршавања расхода и издатака са образложењем,
као и извештај о извршењу финансијског плана Секретаријата за финансије за 2018. годину, у поступку
припреме завршног рачуна буџета Града за 2018. годину.
27. Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки Секретаријата за финансије и
списка набавки на које се ЗЈН не примењује
Секретаријaт за финансије је припремио предлог Плана јавних набавки за 2019. годину на који је од
стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, као и Градоначелника дата неопходна
сагласност, након чега је донет годишњи план јавних набавки за 2019. годину, који је објављен на Порталу
јавних набавки. У првих шест месеци Секретаријат за финансије је извршио једну измену и допуну плана
јавних набавки и иста је објављена на Порталу јавних набавки, а све у складу са позитивним прописима.
28. Спровођење поступака јавних набавки Секретаријата за финансије
У првих шест месеци 2019. године спроведена је следећа јавна набавка:
1. Консултантско сервисне услуге за САП ЕРП решења на нивоу ИБК. Редни број набавке 1/19,
након спроведеног поступка закључен је уговор са изабраним понуђачем: PROINTER SISTEM
doo Beograd“, Косовска 1, Београд (носилац посла); „BTR Co“ d.o.o, Гандијева 19/50, Београд,
(члан); „COMING-COMPUTER ENGINEERING doo Beograd“, Тоше Јовановића 7, Београд,
(члан); „Prointer IT Solutions and Services doo Beograd“, Дунавска бб, Београд, (члан);
Покренути поступци у првој половини 2019. године:
1. Јавна набавка услуга 2/19 - Имплементација САП ЕРП решења на нивоу ИБК, број и датум
Одлуке о покретању поступка: I-01-404-3-1/2019 од 17.6.2019. године. У јулу ће бити објављена
конкурсна документација, као и позив за подношење понуда.
2. Јавна набавка услуга 3/19 - Имплементација САП ЕРП решења на нивоу општина, број и датум
Одлуке о покретању поступка: I-01-404-4-1/2019 од 17.6.2019. године. У јулу ће бити објављена
конкурсна документација, као и позив за подношење понуда.
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29. Спровођење набавки, на које се Закон о јавним набавкама не примењује, Секретаријата за
финансије
У Секретаријату за финансије у 2019. години није било набавки на које се Закон о јавним набавкама
не примењује.
30. Извршење уговора о јавној набавци Секретаријата за финансије
У првих шест месеци 2019. године закључен је један уговор:
1. Консултантско сервисне услуге за САП ЕРП решења на нивоу ИБК. Уговор закључен са
PROINTER SISTEM doo Beograd“, Косовска 1, Београд (носилац посла); „BTR Co“ d.o.o,
Гандијева 19/50, Београд, (члан); „COMING-COMPUTER ENGINEERING doo Beograd“, Тоше
Јовановића 7, Београд, (члан); „Prointer IT Solutions and Services doo Beograd“, Дунавска бб,
Београд, (члан);, број I-01-401.1-3/2019 од 30.05.2019. године.
Секретаријат за финансије односно Стручни тимови за САП ЕРП решења на нивоу ИБК И ДБК прате
реализацију следећих уговора:
1. Набавка САП лиценци за ИБК са услугом одржавања, Уговор бр. I-01-4011-7/18 oд 28.9.2018.
године;
2. Конслтантско сервисне услуге за САП ЕРП решења, Уговор бр. I-01-4011-2/18 oд 12.3.2018.
године;
3. Услуга одржавања САП лиценци, Уговор бр. I-01-4011-5/18 oд 28.5.2018. године.
31. Израдa тромесечних извештаја о набавкама Секретаријата за финансије
Секретаријат за финансије је у току првих шест месеци 2019. године, Управи за јавне набавке у
електронској форми достављао у законом одређеним роковима кварталне извештаје о спроведеним
поступцима јавних набавки, као и извештај о закљученим односно извршеним уговорима.
32. Усклађивање писаног трага пословних процеса ДБК града Београда, давање препорука и
доношење унутрашњих аката ради спровођења система финансијског управљања и контроле (ФУК)
У току 2019. године, спроведене су активности увођења писаних процедура поштујући принципе
ефикасности, ефективности и економичности уз примену законских прописа и других аката из делокруга
рада, идентификовање и дефинисање недостајуће документационе основе пословних процедура, вршена је
припрема за усклађивање пословних процеса који нису прописани у писаном облику, пренос информација
и комуникација у виду препорука за унапређење рада у успостављању система, у складу са принципима
доброг финансијског управљања и контроле, а ради доношења мапа пословних процеса и интерних аката
који обезбеђују трагове за праћење, процену и управљање организационом целином.
Припремљен је Годишњи извештај за 2018. годину о успостављеном систему финансијског
управљања и контроле и извршено обједињавање података кроз табеларни приказ ДБК, ИБК и јавних
предузећа, града Београда и градских општина, по захтеву Министарства Финансија РС.
Припремљена је информација о успостављеном систему ФУК за 2018. годину за начелницу Градске
управе града Београда, у складу са Планом активности за имплементацију система финансијског
управљања и контроле у граду Београду у 2019. години и првом кварталу 2020. године, Радне групе за
увођење и развој система финансијског управљања и контроле у граду Београду и управљање ризицима, у
циљу успостављања система информисања, комуникације и ефективног, благовременог и поузданог
извештавања у складу са Стратегијом за увођење и развој финансијског управљања и контроле у граду
Београду.
У току прве половине 2019. године организована је основна обука на тему финансијског управљања и
контроле, за запослене града Београда, чланове Радне групе за увођење и развој система финансијског
управљања и контроле у граду Београду и управљање ризицима.
Вршене су консултације са представницима организационих јединица града Београда, у вези
спровођења система финансијског управљања и контроле.
33. Усклађивање писаног трага пословних процеса по захтеву руководиоца
У 2019. години није вршено усклађивање писаног трага по захтеву руководиоца.
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34. Припрема документационе основе ДБК за управљање ризицима
У 2019. години је на основу припремљеног је и прослеђеног дописа и образаца о изради стратешких
ризика града у складу са Стратегијом развоја града Београда, са дефинисаним роковима за израду истог,
вршена саветодавна подршка ДБК града Београда при попуњавању обрасца стратешких ризика. У односу
на планиране активности усклађивања спровођења система финанијског управљања и контроле у граду
Београду у 2019. години, проблеми у раду су настали због недостављања образаца регистра ризика свих
организационих јединица Градске управе града Београда, неусклађености достављених регистра ризика са
Упутством за попуњавање образаца за утврђивање и процену ризика и регистра ризика града Београда и
Упутством за припрему мапе пословних процеса града Београда, и наведене активности се настављају до
краја текуће године. У извештајном периоду на успостављању и развоју финансијског управљања и
контроле у граду Београду са акцентом на обезбеђењу писаног трага пословних процеса и израде регистра
ризика и стратешких ризика града Београда, које спроводе сви запослени у зависности од врсте посла и
одговорности, уочени су проблеми у информисању и ефективној комуникацији на свим нивоима.
Поред наведених пословних процеса у току 2019. године обављени су и послови:
1. Активности на изради локалног антикорупцијског плана града Београда
У складу са смерницама секретара Секретаријата за финансије предузимане су активности у вези
припреме Локалног антикорупцијског плана града Београда и у складу са Смерницама Агенције за борбу
против корупције.
Припремљен је предлог Решења о образовању радне групе за израду локалног антикорупцијског
плана града Београда. Сврха локалног антикорупцијског плана, односно његовог усвајања, ефикасне
примене, сталног праћења и мерења ефеката, јесте да јединице локалне самоуправе учини отпорнијим на
коруптивне ризике који постоје у оквиру у ком локална самоуправа остварује своје надлежности, односно
да у перспективи, утиче на смањење корупције. План подразумева разумевање коруптивних ризика, а
циљеви који су у њему дефинисани представљају пожељно будуће стање у ком су ти ризици отклоњени или
макар сведени на минимум.
2. Припрема предлога закључака и измена и допуна закључака и решења за обезбеђење буџетских
средстава из надлежности Секретаријата за финансије
Припремљено је три предлога закључка и четири измене закључака за обезбеђење средстава из
буџета града по претходно потписаним Уговорима:
 предлог Закључка о обезбеђењу средстава за исплату годишње накнаде за рад и пословање
Експертске комисије за оцену претходне студије изводљивости;
 предлог Закључка о преносу средстава из буџета града Београда консултанту предузећу
„ERNST&YOUNG“ DOO;
 предлог Закључка о обезбеђењу средстава у вези анекса VI уговора о годишњој чланарини између
града Београда и Регионалне агенције за развој и Европске интеграције Београд ДОО;
 предлог Закључка о измени закључка, бр. 404-1306/18-Г од 7.2.2018. године (Уговора за вршење
Kонсултантско-сервисних услуга за САП-ЕРП решења, са понуђачем - „SAP West Balkans“ DOO);
 предлог Закључка о измени закључка градоначеника града Београда бр. 404-3484/18-Г од 3.5.2018.
године услуге одржавања САП лиценци COMING computer engineering d.o.o.;
 предлог Закључка о измени закључака, бр. 404-7908/17-Г од 5.12.2017. године и 404-2497/18-Г од
19.3.2018. године DELOITTE D.O.O. надзор над имплементацијом САП ЕРП решења ИБК;
 предлог Закључка о измени закључка, бр. 404-6376/18-Г од 18.9.2018. године, услуге одржавања
САП лиценци.
Припремљено је шест предлога решења на основу којих се додељује новчана награда за полицајца
месеца, а на предлог Полицијске управе за град Београд;
Припремљен је предлог решења о ангажовању средстава из буџета града Београда за финансирање
дела трошкова прославе београдске славе Спасовдан;
Припремљен предлог решења о изменама и допунама решења о образовању Радне групе за увођење и
развој система финансијског управљања и контроле у граду Београду и управљање ризицима бр. 0204799/17-г од 26.7.2017. године и 020-3393/18-г од 26.4.2018. године;
Припремљени су предлози решења о висини новчане Награде града Београда на основу Одлуке о
награди града Београда којом је установљена Награда града Београда која се додељује за дело које
представља највредније достигнуће у Београду за следеће области: уметност, науку, медицину, архитектуру
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и урбанизам, пољопривреду, новинарство, образовање, спорт, заштиту животне средине, херојско дело,
дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда и специјално признање за изузетан допринос у
реализацији догађаја од значаја за град Београд, а која се додељује сваке године поводом свечаности града
Београда - Дани Београда од 16. до 19. априла.

2. СЕКТОР ЗА БУЏЕТ
1. Припрема и израда нацрта одлуке о буџету града Београда, односно нацрта одлуке о изменама
и допунама одлуке о буџету града Београда у делу расхода
Припремљена су два Нацрта Одлуке о изменама и допинама Одлуке о буџету града Београда за 2019.
годину - нацрт прве одлуке припреман је током јануара и фебруара, а нацрт друге током маја и јуна 2019.
године. Припрема наведених материјала је подразумевала претходну анализу финансијских планова и
извршења истих и израду упутства за ДБК о начину измене финансијских планова, као и праћење и анализу
достављених података кроз одговарајуће табеле.
Уз анализу плана и извршења буџета за текућу годину израђена је пројекција могућих расхода и
издатака за период 2020-2022. година са проценом могућег дефицита буџета. Анализа је рађена током
априла са допуном у мају.
Припремљен је Грађански буџет на основу донете Одлуке о буџету за 2019. годину.
2. Измена финансијског плана ДБК на основу решења о обезбеђењу средстава из текуће буџетске
резерве или о враћању средстава у текућу буџетску резерву
Израђени су предлози решења Градоначелника о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за
непланиране или недовољно планиране сврхе и припремљено је укупно 44 предлога решења по захтевима
директних корисника буџетских средстава за одобравање средстава из текуће буџетске резерве или за
враћање у текућу буџетску резерву на основу којих су донета решења градоначелника и извршена измена
финансијског плана Секретаријата за финансије и одговарајућег ДБК у САП систему.
3. Повећање финансијског плана ДБК отварањем апропријација за извршавање расхода и
издатака по основу укључивања донације и наменских трансферних средстава у буџет као и по основу
остварења других прихода и примања КБС из свих извора финансирања осим из извора 01 - Приходи из
буџета
Израђена су решења секретара Секретаријата за финансије о прихватању и распоређивању средстава
уговорених донација и одобрених наменских трансфера актом од стране другог нивоа власти којима се
увећава буџет Града, при чему износи донација и наменских трансфера нису били познати током израде
нацрта одлуке о буџету или одлуке о ребалансу буџета и припремљено је укупно 16 акaта, од чега се 14
аката односе на увођење у буџет трансфера од других нивоа власти, а 2 на увођење донације од
међународне организације, односно од домаћих физичких и правних лица.
4. Одобравање измена финансијских планова ДБК на основу промена унутар и између
апропријација
Током прве половине 2019. године обрађено је укупно 122 измена финансијског плана при чему је
измена у апропријацији било 46, док се 76 измена односило на измене унутар апропријације. За измене у
апропријацији израђени су предлози решења секретара Секретаријата за финансије.
5. Давање сагласности на вишегодишње преузимање обавеза из групе конта 42
Током прве половине 2019. године анализирани су захтеви ДБК за давање сагласности на преузимање
вишегодишњих обавеза по уговорима из групе конта 42 - Коришћење роба и услуга, и у складу са тим
припремљено је 37 сагласности секретара Секретаријата за финансије.
6. Давање сагласности на вишегодишње преузимање обавеза за капиталне издатке
Током прве половине 2019. године анализирани су захтеви ДБК за давање сагласности на преузимање
вишегодишњих обавеза за капиталне инвестиције - класа 5, и у складу са тим припремљено је 129 предлога
закључака за сагласност Градоначелника.
7. Припрема мишљења на достављене акте ДБК и резервисање средстава
Укупан број припремљених мишљења и унетих ставки - резервација у САП систему током прве
половине 2019. године износи преко пет хиљада ставки. Планирани послови у оквиру овог процеса су
ажурно извршавани, како је то уређено Правилником о начину припреме и достављања материјала, у року
не дужем од 3 дана од дана достављања материјала. Резервација средстава подразумева анализу
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достављеног материјала, стање позиција плана, праћење реализације финансијских планова директних
буџетских корисника и израду мишљења на достављени материјал, као и рад и подршку корисника на
побољшању процеса реализације планова. У том смислу вршена је обука и даване инструкције за рад у
информационом програму у САП систему. Такође, Сектор за буџет је учествовао у обукама запослених код
индиректних буџетских корисника - предшколске установе у вези увођења САП ЕРП решења.
8. Израда извештаја на обрасцима МФ и обрасцима Управе за трезор МФ
Креирани су месечни извештаји о планираним и извршеним расходима за плате које се финансирају
из буџета града Београда и о планираним и извршеним расходима и издацима буџета града Београда.
Извештаји су припремани на месечном нивоу и достављани Министарству финансија, односно Управи за
трезор. Такође, исти извештаји се креирају и за податке који се односе на планирана средства одлуком о
буџету или ребалансима буџета. Тако, подаци о планираним и извршеним расходима за плате припремају
се и достављају Министарству финансија у оквиру Прилога 1. Подаци о платама се достављају на
обрасцима ПЛ1 - Плате запослених код корисника буџета јеинице локалне власти и ПЛ2 - Број запослених
код корисника буџета јеинице локалне власти, док се подаци о планираним расходима и издацима буџета
града Београда достављају на ЈЛС обрасцима, затим на обрасцима 2 - Расходи и издаци општине (града) по
економској и функционалној класификацији и 2а - Трансфери за основно и средње образовање - аналитика
према врсти расхода и издатака. У периоду након супања на снагу одлуке о буџету или одлуке о ребалансу
буџета Управи за трезор се достављају и подаци на обрасцу 3 - Обрачун суфицита/дефицита са рачуном
финансирања.
9. Праћење и извештавање о учинцима програма, програмских активности и пројеката
Током прве половине 2019. године вршени су послови на изради Годишњег извештаја о програмима,
програмским активностима и пројектима који обухватају послове анализе постојећих података,
комуникације с корисницима и логистика, утврђивање остварених вредности показатеља учинка, унос
истих у систем, контролу и анализу достављених података на прописаним обрасцима, преглед унетих
података у вези степена завршености пројеката и анализу одступања од задатих вредности, као и израду
извештаја за завршни рачун. Затим је припремљен и достављен консолидовани извештај о учинку
програма, програмских активности и пројеката Министарству финансија. У наведеном периоду вршени су
и послови отварања нових програмских активности и пројеката што подразумева унос дефиниције пројекта
у систем, разрада структуре програмске активности и пројекта кроз креирање ПСП елемената на
различитим нивоима за све програмске информације и сваку врсту расхода, унос утврђених циљева и
индикатора за мерење учинка. Ови послови су нарочито актуелни у фази припреме ребаланса буџета. У
складу са тим, у циљу припреме другог ребаланса утврђене су програмске информације и начињен је
извештај као обавезни саставни део образложења ребаланса буџета. Током маја месеца је започета
припрема за израду Полугодишњег извештаја о учинцима програмских активности и пројеката. Такође,
вршене су обуке корисника у вези отварања нових програмских активности и пројеката и одређивања
адекватнијих циљева програмских активности и пројеката и индикатора за њихово мерење. За те потребе, у
сарадњи са СКГО организовано је више радионица и едукативних састанака у циљу квалитетније израде
програмских информација.
10. Припрема и израда нацрта плана јавних инвестиција града Београда и нацрта ревидираног
плана јавних инвестиција града Београда
У извештајном периоду вршени су следећи послови: анализа законских прописа и измена законских
прописа који могу утицати на ниво капиталних расхода и издатака; израда Упутства за предлагање
капиталних пројеката ради припреме плана јавних инвестиција Града Београда; израда Инструкције за
припрему и достављање документације за припрему нацрта плана јавних инвестиција града Београда;
припрема табеле за унос података о рангираним пројектима; достављање инструкција, табеле и
одговарајућих образаца ДБК електронском поштом; саветовање ДБК у вези достављања предлога за
финансирање капиталних пројеката са неопходном инвестиционом документацијом (оквирни план
реализације пројекта са оквирним планом јавних набавки, обрасци КФ и позитивно мишљење на студију
изводљивости/оправданости за нове пројекте, а КР и КН обрасци за пројекте у току); прелиминарна
контрола комплетности достављених предлога капиталних пројеката са неопходном инвестиционом
документацијом који ће бити укључени у план јавних инвестиција локалне власти за буџетску и наредне
две фискалне године; прослеђивање табеле са пројектима и остале инвестиционе документације Комисији
за капиталне инвестиције; пријем рангираних пројеката са непходном инвестиционом документацијом од
стране Комисије за капиталне инвестиције; обједињавање материјала неопходног за усвајање нацрта Плана
јавних инвестиција града Београда и нацрта ревидираног Плана јавних инвестиција града Београда од
стране Градског већа; припрема нацрта Плана јавних инвестиција града Београда и нацрта ревидираног
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Плана јавних инвестиција града Београда; припрема образложења нацрта Плана јавних инвестиција града
Београда и нацрта ревидираног Плана јавних инвестиција града Београда; техничка и информатичка обрада
нацрта Плана јавних инвестиција града Београда и нацрта ревидираног Плана јавних инвестиција града
Београда; контрола нацрта Плана јавних инвестиција града Београда и нацрта ревидираног Плана јавних
инвестиција града Београда са потребним корекцијама.
11. Припрема нацрта Одлуке и нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању
обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају
Граду, односно градским општинамa
На основу упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти донетог од стране МФ РС, град
Београд је прописао смернице за израду буџета града Београда и градских општина града Београда за 2019.
годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину. Укупан обим средстава за јавну потрошњу по градским
општина у 2019. години, добијен је применом Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета
градских општина.
Припремљена су два нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима средстава за
вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским
општинамa. Први нацрт Одлуке усвојен је на Скупштини града Београда одржаној 4. марта 2019. године и
објављен је у “Службеном листу града Београда”, број 9/19, а други нацрт Одлуке достављен је на
разматрање Градском већу града Београда, ради прослеђивања Скупштини града Београда на усвајање.
12. Израда консолидованог Обрасца 5 за све градске општине о планираним приходима и
примањима и расходима и издацима, по Одлуци и изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима
средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду,
односно градским општинама
У складу са подацима из Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских
општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама (“Службени лист
града Београда”, бр. 118/18 и 9/19), обављани су послови везани за пријем обрасца 5 градских општина,
провера тачности достављених података, рачунска обрада и контрола обрађених података, а све у циљу
консолидације биланса Града, и достава консолидованог извештаја градских општина Сектору за фискалне
послове Секретаријата за финансије.
13. Израда извештаја о извршењу буџета градских општина, као и извештаја о планираној маси
средстава за плате и планираном броју запослених и анализа истих
Вршен је пријем редовних месечних образаца СБП и СБР градских општина путем БПЦ апликације,
затим рачунска провера тачности унетих података и обрада и консолидација образаца. Такође, за потребе
Кабинета градоначелника, на недељном нивоу израђени су извештаји о извршењу буџета градских
општина.
За потребе додатног извештавања, а по захтеву МФ РС - Сектора за буџет, на месечном нивоу
прикупљени се, анализирани и достављени МФ РС - Сектору за буџет “Образац ЈЛС” и “Образац ЈП”
достављен од стране градских општина.
Поред наведених извештаја, вршен је пријем редовних месечних образаца ПЛ-1 и ПЛ-2 и Табеле 1 и
Табеле 2 од стране градских општина, рачунска контрола тачности унетих података и обрада и
консолидација образаца достављених од стране градских општина и града Београда. Након одобравања,
консолидовани извештаји о исплаћеним зарадама и планираном броју запослених достављени су МФ РС Сектору за буџет.
14. Израда финансијског извештаја из области вођења матичних књига
У првој половини године припреман је редовни месечни извештај из области вођења матичних књига
у складу са преузетим подацима са УЈП апликације, који се редовно шаље Секретаријату за управу Градске
управе града Београда.
15. Припрема предлога Решења градоначелника о прерасподели прихода између града Београда и
градских општина
На основу извршене анализе остварених прихода и примања буџета града Београда и буџета градских
општина, којом је утврђено да одређене градске општине остварују приходе изнад, а одређене испод
планиране динамике, израђено је Решење градоначелника о прерасподели прихода између града Београда и
градских општина, којим су дефинисани нови проценти расподеле прихода, а до планираног нивоа
потрошње.
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16. Одељењe за финансијски информациони систем у извештајном периоду вршило је следеће
послове:
Прилагођавање постојећих специфичних апликативних решења за потребе Секретаријата за
финансије, који нису обезбеђени од спољних давалаца услуга (БУС+, импорт извода); прилагођавање
постојећих решења за потребе Секретаријата за финансије (УЈП, Пупин пренос извода); координирање са
другим организационим јединицама на имплементацији и одржавању информационог система за потребе
Секретаријата за финансије (сви директни корисници буџета, 14 градских општина и предшколске
установе); координирање са спољним даваоцима услуга на имплементацији и одржавању информационог
система за потребе Секретаријата за финансије (МФРС Управа за трезор, ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ,
САП консултанти, ASSECCO, NTE Engineering); тестирање нових верзија апликативних решења, која нису
у пројекту БеоСАП, а која су обезбеђена од спољњих давалаца услуга за потребе Секретаријата за
финансије (ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ, NTE Engineering); тестирање нових верзија апликативних
решења у пројекту БеоСАП за потребе Секретаријата за финансије и директних и индиректних корисника
буџета, 14 градских општина и 18 предшколских установа; администрирање у пројекту БеоСАП (креирање
корисничких налога и додела рола на 5 независних система за преко седамсто корисника, ресетовање
корисника,...); прилагођавање у пројекту БеоСАП (отварање интервала бројева у свим модулима и додатна
подешавања система по захтеву корисника); напредно пословно извештавање (креирање нових извештаја
по захтевима корисника и редовно ажурирање података); администрација база података (прављење копија и
брисање лог фајлова, провера копија база); администрација рачунарске опреме, изузетно велики број
прераспоређивања запослених по канцеларијама; администрација апликативних сервера (провера
слободног простора, рестартовања после примењених апдејта...); архивирање електронских података (због
застарелости опреме, као и недовољног простора на дисковима и даље су велики проблеми у архивирању
података и ризик од губљења података је све већи); координација са спољњим кућама на размени података
(МФРС Управа за трезор); пружањe стручне и техничке помоћи на коришћењу база података, апликативних
решења електронских сервиса (БУС+, УЈП, МЕГАКРЕДИТИ, ЕСПП, ЕУправа, ПОРЕЗИ, PROFY SYSTEM
COM...); израда предлога за занављање серверске опреме како би се омогућио продуктивнији рад
постојећих корисника, проширење и увођење нових корисника и значајно побољшала заштита критичних
ресурса, пре свега података (због застарелости постојеће и недовољног капацитета е је отежано правилно
функционисање и у великој мери повећан ризик од изненадног прекида рада и губљења података).

3. СЕКТОР ТРЕЗОРА
1. Koнтрола захтева за плаћање, решења о преносу средстава и пратеће документације
директних буџетских корисника (ДБК) града Београда и израда прегледа захтева за плаћање и
трансфер средстава који ће бити реализовани наредни дан
Пријем захтева за плаћање и трансфер средстава и контрола пратеће документације у складу са
важећим законима, правилницима и упутствима, провера кроз САП апликацију и одобравање од стране
контролора или враћање у зависности од исправности документације и тачности примљеног захтева;
дневна израда спецификације захтева за плаћање и трансфер средстава који ће бити реализовани наредни
дан, по разделима у складу са роковима доспећа и роковима за измирење новчаних трансакција у
Централном регистру фактура (ЦРФ), као и расположивим срествима.
2. Планирање и усвајање месечних квота ДБК града Београда
Планирање и усвајање месечних квота директних буџетских корисника (ДБК) за шест месеци, као и
измена квота, формирање евиденције у складу са утврђеним лимитом и свакодневно праћење извршења
расхода буџета по директним корисницима у складу са донетим месечним квотама; достављање дописа
корисницима буџетских средстава са назнаком начина и рока за достављање; обрада предмета, припрема
упоредних прегледа и радних табела и припрема квота за одређени месец, са табелом у којој се види
предложена висина квота по корисницима, програмима и економској и функционалној класификацији за
извор 01 - општи приходи и примања буџета.
Вршене су и измене утврђеног нивоа месечне квоте, а на основу достављеног захтева и образложења
за измену квоте од стране директног буџетског корисника са детаљним образложењем и разлозима за
додатним средствима.
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3. Припреме дневног извештаја о расходима ДБК и приходима и стањима на евиденционим
рачунима трезора града Београда и извештавање Министарства финансија РС о расходима и
издацима по месецима
Дневно праћење изршења расхода буџета у односу на апропријације утврђене Одлуком о буџету за
2019. годину и Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2019. годину; дневна контрола примљених
захтева за пренос и трансфер средстава, провера у односу на расположива средства и у односу на донете
месечне квотe и провера у односу на законске рокове за измиривање новчаних обавеза; праћење
ликвидности и промета средстава на Консолидованом рачуну трезора града Београда, као и промена на
подрачунима отвореним у оквиру консолидованог рачуна трезора; дневно праћење података добијених од
Управе за трезор Министарства финансија о оствареним приходима и расходима буџета Града и
усклађивање са евиденцијом која се води у Сектору трезора, као и праћење стања на подрачунима;
усаглашавање са евиденцијама директних и индиректних корисника и Управе за трезор; израда извештаја о
дневном преносу; израда извештаја о дневном и кумулативном приливу; израда извештаја о дневном
извршењу расхода и издатака буџета Града за потребе извршних органа града Београда; израда упоредног
извештаја о извршењу града Београда за текућу и претходну годину, као и извештаја суфицита и дефицита
за потребе Кабинета градоначелника и секретара Секретаријата за финансије, на недељном и месечном
нивоу.
Вршене су измене апропријација сагласно Закону о буџетском систему, спроводиле су се у
евиденцијама које се воде у Одељењу за финансијско планирање и управљање ликвидношћу: измене
вршене на основу донетих Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве; измене вршене на основу
измене висине апропријација до висине 10% апропријације која се умањује; усклађивање евиденција у
складу са изменама Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину и Одлуке о ребалансу буџета града
Београда за 2019. годину.
Вршена је израда месечних извештаја о извршењу расхода буџета града Београда по економској
класификацији на обрасцу прописаном од стране Министарства финансија и њихово достављање Управи за
трезор Министарства финансија; сравњење извршења расхода са корисницима и са књиговодственим
подацима; припрема и попуњавање прописаних образаца и њихово достављање Управи за трезор
Министарства финансија, до сваког 5. у месецу.
Свакодневна контрола прегледа преноса средстава по позицијама: након добијања података из
Одсека ликвидатуре/пренос средстава по позицијама/ вршено је свакодневно усаглашавање са захтевима за
плаћање и трансфер средстава у зависности од тога колико је дневно пакета за плаћање.
Отварање динарског посебног наменског подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за
трезор Министарства финансије за кориснике јавних средстава и упис новог директног буџетског
корисника у Евиденцију корисника јавних средстава; контрола налога и овера налога за отварање новог
подрачуна Депозит - концесија и гараже; контрола и овера Захтева за упис у Евиденцију корисника јавних
средстава новог директног буџетског корисника - Служба главног урбанисте града Београда, у складу са
изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда.
4. Вођење главне књиге трезора
У периоду 1.1-30.6.2019. године од Управе за трезор Министарства финансија, град Београд је
преузео изводе који се већином аутоматски, али и делимично ручно прокњиже, и то: 181 извод подрачуна
извршења буџета града Београда, 25 извода - ИТС-а, 63 подрачуна депозита, 14 извода за подрачун
депозита за закуп пословног простора; 5 евиденционих рачуна и то: 121 извод за евиденциони рачун
угоститељске јединице, 150 извода за евиденциони рачун продаје станова, 138 извода за евиденциони рачун
откупа станова, 121 извод евиденционог рачуна градског правобранилаштва и 103 извода евиденционог
рачуна прихода који наплаћује ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда; распакивање
извода и учитавање у САП апликацију; контирање и књижење свих дневних промена које се односе на
приходе, примања, расходе и издатке свих директних корисника на подрачун извршења буџета;
обавештавање директних корисника о враћеним средствима и принудној наплати и њиховој обавези
достављања захтева за плаћање; одржавање контног плана града и општина у САП-у; књижење промена на
девизном рачуну у динарској противвредности по средњем курсу; књижење почетног стања са 1.1.2019.
године и закључна књижења за 2018. годину; свакодневно ажирирање курсне листе са курсном листом НБС
- уношење средњег курса у САП апликацију; вршено је недељно, месечно, тромесечно и шестомесечно
усаглашавање главне књиге са подацима добијеним од Управе за трезор Министарства финансија о
оствареним приходима и расходима буџета Града - месечно су достављана извршења расхода по
функцијама (образац 2) Управи за трезор Министарства финансија; вођене су помоћне евиденције:
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примљене донације (страних држава, међународних организација и домаћих донатора), решења о
расподели средстава из текуће буџетске резерве, евиденција извршених принудних наплата (број решења о
извршењу, име странке и назив секретаријата на који се односи принудна наплата); праћење прописа,
комуникација са корисницима буџетских средстава.
5. Израда нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета града Београда за 2018. годину
Упућивање обавештења директним буџетским корисницима о достављању извештаја и образложења
о коришћењу средстава у 2018. години; урађени су финансијски извештаји КРТ-а града Београда и то
подрачуна града Београда и индиректних буџетских корисника града Београда (образац број 1 - биланс
стања, број 2 - биланс прихода и расхода, број 3 - извештај о капиталним издацима и финансирања, број 4 извештај о новчаним токовима, број 5 - извештај о извршењу буџета); урађени су табеларни прегледи
прихода и примања и расхода и издатака и извештаја прописаних Законом о буџетском систему (извештај о
одступањима између одобрених средстава из буџета и извршења код буџетских корисника, извештај о
трошењу текуће и сталне буџетске резерве, извештај о примљеним донацијама и домаћим и страним
кредитима, извештај о извршењу финансијских планова директних буџетских корисника); урађена су
образложења и извештаји извршења директних буџетских корисника по економским апропријацијама,
изворима, функцијама и програмима; усаглашена су наменска средства која се преносе у 2019. годину и
распоред наменског и ненаменског суфицита из 2018. године и из ранијих година за ребаланс буџета града
Београда.
6. Достављање у законском року Министарству финансија Консолидованог извештаја града
Београда и 17 градских општина
Достављен је у законском року Министарству финансија Консолидовани извештај града Београда и
17 градских општина који садржи скраћена образложења Завршних рачуна града Београда и 17 градских
општина и образложења; такође су урађена искључења трансфера између града - општина - републике и
достављен је и консолидовани финансијски извештај града Београда и 17 градских општина (Обрасци 1-5),
са свим искључењима (дуплирања при преносима средстава).
7. Израђивање кварталних извештаја о извршењу планираних расхода и издатака за периоде I-III
и I-VI
Израђени су квартални извештаји о извршењу планираних расхода и издатака за периоде I-III и I-VI,
који садрже образложења мање или више утрошених средстава од уобичајене динамике за посматрани
плански период директних буџетских корисника, приказ утрошених средства по економским
апропријацијама, изворима, функцијама и програмима, израду консолидованог Обрасца 5 - Извештај о
извршењу буџета директних буџетских корисника града Београда и индиректних буџетских корисника
града Београда.
8. Депоновање новчаних средстава КРТ-а града Београда
Послови везани за инвестирање слободних новчаних средстава КРТ-а града Београда:
У току првог полугођа 2019. године, закључена су три уговора о депоновању слободних новчаних
средстава КРТ-а града Београда код пословних банака у виду ороченог депозита и преконоћног депозита.
Орочени депозит је пласиран по уговору, а преконоћни депозити се пласирају свакодневно. Урађена је
контрола обрачуна камата и праћење уплата камата по овом основу, вођење помоћних евиденција и кроз
САП систем. Планирана је висина прихода од камата за наредни период узимајући у обзир стање
расположивих средстава на КРТ-у и услова на тржишту.
9. Реализација зајма од ЕБРД-а - Пројекат изградње моста на Ади и приступних рампи, набавка
30 нових трамваја, реконструкција трамвајских шина и обнављање главних градских булевара и
изградња подземног паркинга
У сврху реализације овог Пројекта град Београд је са Европском банком за обнову и развој закључио
11.7.2017. године Уговор о изменама и допунама и преуређењем уговора у вези са уговором о кредиту од
19.6.2006. године (са изменама и допунама и преуређењем) и уговора о кредиту од 17.11.2011. године (са
изменама и допунама) бр. 4011-4412, OP No 42809.
Град Београд је све уговорене обавезе (главница, камата и накнада за ангажовање на неповучени
износ кредита) по овом зајму до 30.6.2019. године измирио на време у уговореним роковима доспећа.
Плаћени су и трошкови именовања агента за пријем писмена по овом уговору, као и провизије НБС и
инопровизије у вези са овим плаћањем.
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Приликом сваког плаћања контролисана je документација банке за сервисирање обавеза, урађени
захтеви за плаћање и решења о преносу средстава, урађена контрола свих обављених плаћања, swift порука.
Aжурирани подаци везани за стање кредита у оперативном систему САП. Извршена је и регистрација свих
промена код Народне банке Србије - КЗ обрасци.
10. Реализација зајма од ЕБРД-а - Пројекат за реконструкцију трамвајских шина, реновирање
плочника и стаза, постављање нове јавне расвете и саобраћајне сигнализације и система управљања
главним булеварима града
У сврху реализације овог Пројекта град Београд је са Европском банком за обнову и развој закључио
11.7.2017. године Уговор о кредиту бр. 4011-4414, OP No 49267.
Извршена је припрема првог захтева за повлачење транше овог кредита, по захтеву Секретаријата за
инвестиције који је надлежан за реализацију пројекта. Приликом повлачења транше, урађена је контрола
достављене документације, урађен Захтев за повлачење транше. Захтев за повлачење достављен у ЕБРД.
Транша је реализована, након уплате девизних средстава извршена конверзија уплаћених девизних
средстава у динаре. У вези са тим, остварена је сарадња са Народном банком Србије, контрола реализације
плаћања - swift порука. Завршени су послови везани за пријаву и регистрацију повлачења транши кредита
код Народне банке Србије. Ажурирање помоћних евиденција и кроз систем САП.
Град Београд је све уговорене обавезе до 30.6.2019. године измирио на време у уговореним роковима
доспећа, урађени захтеви за плаћање и решења о преносу средстава, урађена контрола свих обављених
плаћања - swift порука. Aжурирани су подаци везани за стање кредита у оперативном систему САП.
Извршена је и регистрација свих промена код Народне банке Србије - КЗ обрасци. Евидентирање плаћених
обавеза у помоћним евиденцијама; ажурирање евиденција о стању дуга након сваке извршене промене.
Плаћени су и трошкови именовања агента за пријем писмена по овом уговору, као и провизије НБС и
инопровизије у вези са овим плаћањем.
11. Послови везани за зајам код Европске инвестиционе банке - Пројекат обнове града Београда
Fi No 22096
У периоду до 30.6.2019. године, извршена су сва плаћања обавеза инокредитору по свим траншама
Европске инвестиционе банке за Пројекат обнове града Београда - главнице, камате и провизије преко
Народне банке Србије у роковима доспећа, према ануитетним плановима за сваку траншу понаособ (укупно
има 11 транши, и свака од њих представља посебан кредит). Сва плаћања подразумевају добијање рачуна обавештења од НБС са роком плаћања. Плаћања су извршена преко Управе за трезор - девизног КРТ-а.
Урађена је контрола обрачуна, израда захтева за плаћање, решења о распореду средстава и након плаћања
контрола swift порука и обавештења која је доставила Управа за трезор. Сервисирање овог кредита
подразумева стално вођење свих евиденција о стању кредита, главнице, камате, регистрација повучених
транши као и свих отплата главнице и камате код Народне банке Србије преко КЗ образаца. Урађено је
ажурирање кредита у оперативном систему САП, као и свим помоћним евиденцијама.
12. Реализација задуживања код Европске инвестиционе банке - Пројекат мост на Сави А и Б са
прилазним путевима ка мосту Fi No 25348 и Fi No 25871
У периоду до 30.6.2019. године извршена су плаћања свих уговорних обавеза према Европској
инвестиционој банци, по свим повученим траншама, у уговореним роковима. Урађени су захтеви за
плаћање и решења, контрола swift порука, вођење помоћних евиденција о повученим траншама, обавезама
и стању кредита и кроз програм САП. Извршена је регистрација плаћених обавеза код Народне банке
Србије на прописаним обрасцима.
13. Реализација задуживања код Bаnca Intesa a.d. Beograd
Град Београд закључио је уговор о кредиту Г- бр. 4011-2391 од 25.3.2019. године, за финансирање
капиталних инвестиционих расхода, на основу Одлуке о задужењу који је усвојила Скупштина града
Београда. У вези са овим уговором, банци су достављени инструменти обезбеђења и сва неопходна
документација. На основу захтева крајњих корисника кредита припремљена су документа за повлачење
транше кредита, повучен је целокупан износ кредита. На основу ануитетног плана који је доставила
пословна банка, евидентиран је кредит у оперативном систему САП и помоћним евиденцијама. Обавезе
које доспевају у првој половини године по овом кредиту, плаћене су у року.
14. Плаћање обавеза према Unicredit bank a.d. Beograd
У току првог полугођа 2019. године, по траншама повученим од Unicredit bank a.d. Beograd, а у
складу са Уговором о дугорочном кредиту, у року је извршена контрола достављених обрачуна и плаћене
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су све обавезе о роковима доспећа. Евидентиране су све промене у помоћним евиденцијама и оперативном
систему САП.
15. Извештавање о задуживању и инвестирању
Периодично извештавање, једном месечно у датом периоду, у вези са Правилником о садржају и
начину финансијског извештавања о планираним и оствaреним приходима и примањима и планираним и
извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 79/11), у
законском року, достављани су обједињени извештаји Министарству финансија - Управи за трезор, табеле
са писаним напоменама које се односе на јавни дуг и инвестирање града Београда.
Урађени су годишњи и месечни извештаји о стању задужености Министарству финансија - Управи за
јавни дуг којима су достављене табеле са подацима о кредитном задужењу и стању дуга локалне
самоуправе, кредитима за финансирање капиталних инвестиционих расхода, као и Извештаји о
инвестирању средстава са рачуна КРТ-а града Београда.
Урађени су благовремено сви извештаји, у складу са методологијом Европске банке за обнову и
развој, на енглеском језику и достављена сва документација на захтев банке у прописаним роковима.
Урађени су извештаји и табеле по захтеву и за потребе Кабинета градоначелника, који се односе на
кредите града Београда, коришћење кредита, отплату кредита, стање дуга, као и о инвестирању средстава
КРТ-а града Београда.
Извршено је усаглашавање потраживања и обавеза са пословним банкама - изводи отворених ставки
који су законом обавезни да се потврђују по захтеву банака и надлежних ревизорских кућа обавезно једном
годишње, или по потреби у краћим временским интервалима, најчешће квартално.
16. Послови везани за Финансијски извештај у вези Завршног рачуна града Београда за 2018.
годину за који је ангажована Државна ревизорска институција
У наведеном периоду, Државној ревизорској институцији достављени су захтевани подаци и
документација у вези са уговорима, коришћењем кредита, отплатама кредита, стања дуга, инвестирању
средстава КРТ-а града Београда.
17. Сваког месеца припрема се план квота за наредни месец у 2019. години, као и квартални план
квота за функцију 170 са образложењем
18. Извршена је припрема предлога измена финансијског плана са образложењем за 2019. годину и
предлога ребаланса буџета за 2019. годину за део који се односи на позиције јавног дуга - Функција 170
19. Припрема нацрта Одлуке о ребалансу буџета у делу који се односи на јавни дуг
Комуникација са крајњим корисницима кредита у вези достављања појединачних планова и програма
рада који се односе на будућа повлачења транши кредита од међународних финансијских институција.
Врши се планирање сервисирања обавеза по зајмовима по потписаним уговорима са инокредиторима
и домаћим пословним банкама. Израда спецификације по врстама расхода и издатака у оквиру функције
170. Урађени су послови око плана сервисирања обавеза за наредни месец у првом полугођу 2019. године,
као и послови око израде пројекција за наредни период по свим кредитним линијама.
Сваког месеца у току посматраног периода урађени су послови везани за обједињавање појединачних
требовања канцеларијског материјала по свим одељењима Секретаријата за финансије, достављање
требовања Секретаријату за опште послове путем оперативног система САП, урађени су послови везани за
преузимање канацеларијског магеријала и расподеле истог по одељењима Секретаријата за финансије.
Учешће у изради Стручног упутства о раду трезора града Београда у делу који се односи на
задуживање, инвестирање (пласирање) вишка ликвидних средстава и активирање средстава обезбеђења.
Са консултантима фирме SAP West Balkans одељење је учествовало у промени пословног процеса у
САП систему везано за нови кредит од Bаnca Intesa a.d. Beograd.
20. Пружање стручне помоћи у вези активности из делокруга рада, достављањем мишљења у
писаном облику, као и путем усмених и телефонских консултација.
21. Стално праћење измена и допуна закона и других прописа у вези задуживања, управљања
приливима по основу дуга, инвестирања и пласирања слободних новчаних средстава.
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22. Пријем и контрола захтева за плаћање, обрада и унос података потребних за реализацију
поднетих захтева за плаћање Градске управе града Београда и трансфер средстава електронским
путем
Извршено је 131.877 преноса средстава користећи различите програмске подршке за плаћање и то: из
Е - Смарт програма - 87.519, из САП програма - 43.113 и из НТЕ Ликвидатура програма - 1233 преноса
средстава., и посебно вршење плаћања обавеза по кредитима у иностраној валути - 12.
Пратеће дневне активности претходно наведених радњи су: израда извештаја прегледа плаћања по
позицијама, праћење промена прилива и одлива средстава на рачуну бр. 840-147640-13 Буџет града
Београда, као и достава комплетиране документације (захтева за плаћање са пратећом документацијом) на
даљу обраду Сектору за рачуноводствене услуге директних буџетских корисника (ДБК).
23. Израда обрачуна накнаде трошкова и других примања службеника, намештеника и
изабраних лица у органима града Београда - за долазак и одлазак са рада, за време проведено на
службеном путу у земљи и иностранству, солидарне помоћи и друго
У вези са наведеним, обрачунато и исплаћено: 6 накнада трошкова службених путовања у земљи, 47
накнада трошкова службених путовања у иностранство; 72 обрачунa и исплата накнада трошкова за превоз
за долазак и повратак са рада за запослене на нивоу Градске управе и органа града Београда; 87 обрачуна и
исплата солидарних помоћи разних намена (помоћ у случају смрти родитеља или усвојеника - 54, помоћ у
случају смрти запосленог или члана породице - 6, помоћ за лечење - 10, помоћ за рођење детета - 17); 8
обрачуна и исплата за запослене или друга физичка лица за друге намене. Уз овде наведене обрачуне,
извршен је обрачун и исплата припадајућих пореских обавеза, односно подношење припадајућих пореских
пријава.
24. Обрачун и исплата накнада по основу уговора о делу и уговора о ауторским и сродним
правима; обрачун и исплата награда, новчане помоћи, стипендија и других давања запосленима или
другим физичким лицима
У вези са наведеним, извршени су обрачуни и исплата накнада: родитељима за коришћење услуга
приватних вртића - 162; за физичка лица са којима су закључени уговори о делу - 185; за одборнике - 20; на
име награде Града Београда - 21 и за физичка лица са којима су закључени ауторски уговори - 1.
Уз напред наведене обрачуне, извршен је обрачун и исплата припадајућих пореских обавеза, односно
подношење припадајућих пореских пријава.
25. Унос, измена и одржавање матичних података купаца, добављача, објеката и физичких
лица, и то: добављача - 521, купаца - 34, објеката - 32 и физичких лица - 45.
26. Остале, дневне или периодичне, активности:
Формирање и слање ППП ПД за 2018. годину; пријем документације, контрола, обрада података и
израда извештаја у вези са обавезама према запосленима и физичким лицима у поступку припреме буџета и
састављања завршног рачуна града Београда; континуирана комуникација, сарадња и пружање неопходне
стручне помоћи директним корисницима средстава буџета града Београда у вези са извршавањем буџета;
континуирана комуникација и сарадња са надлежним службама за платни промет; континуирана
комуникација и сарадња са физичким лицима.
27. Обрачун и исплата плата и накнада плата службеника, намештеника и изабраних лица у
органима града Београда, као и обрачун и исплата накнада лицима која су ангажована по основу
уговора о обављању привремених и повремених послова и лице ангажовано по основу уговора о
допунском раду
У складу са планом, извршен је: обрачун и исплата плата, накнада и других личних примања
именованих, постављених, изабраних и запослених лица почевши од коначног обрачуна за децембар 2018.
године до аконтационог обрачуна за јун 2019. године; обрачун и исплата накнада лицима која су
ангажована по основу уговора о обављању привремених и повремених послова (око 460 лица) за 6
обрачунских периода; обрачун и исплата накнаде за једно лице ангажовано по основу уговора о допунском
раду; обрачун и исплата накнада и других примања запослених; обрачун и рефундација накнада; вођење
посебних евиденција за сва примања и издатке запослених, именованих, постављених, изабраних лица, и
лица ангажованих по основу уговора о обављању привремних и повремених послова.
У вези са предњим, унете су све потребне програмске измене које се тичу следећег: евиденције
присуства и одсуства са рада - промене за остварене прековремене сате, сате на дан државног празника и
ноћног рада (око 1000 докумената), неплаћено одсуство и друго; кадровских измена - везано за
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новозапослене, новоангажоване по основу уговора о привременим и повременим пословима, нове
систематизације радних места, промене којефицијената, раскиди радног односа и раскиди уговора о
привременим и повременим пословима; промена по основу разних врста обустава и кредита - одобрених
кредита (око 600 докумената), административних забрана (680 докумената) и решења о извршењу (69
докумената); промена насталих у матичним подацима запослених, постављених, изабраних лица и лица
ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима (промена адресе, промена броја
банковног рачуна - 537 и друго) и измене
28. Обрачун других примања службеника, намештеника и изабраних лица у органима града
Београда - јубиларне награде, отпремнине због одласка у пензију
Извршен је обрачун и исплата наканада боловања преко 30 дана, закључно са априлом 2019. године,
обрачун и исплата накнаде штете због неискоришћеног годишњег одмора, обрачун и исплата јубиларних
награда за 65 лица која су остварила ово право у 2019. години, као и обрачун и исплата отпремнина при
одласку у пензију лица која су остварила то право због одласка у пензију (укупно 18).
29. Унос, измена и одржавање матичних података запослених у Градској управи града Београда и
органима града Београда
Унос, измена и одржавање матичних података запослених у Градској управи града Београда и
органима града Београда за новозапослене, новоангажоване по основу уговора о привременим и
повременим пословима, за нове измене систематизације радних места, за промене обрачунских
којефицијената запослених, раскиди радног односа и раскиди уговора о привременим и повременим
пословима, неплаћено одсуство, корекције негативног пореза и друго.
30. Остале, дневне или периодичне, активности
Формирање и слање ППП ПД за 2018. годину; пријем документације, контрола, обрада података и
израда извештаја у вези са обавезама према запосленима у поступку припреме буџета и састављања
завршног рачуна града Београда; остваривана је континуирана комуникација, сарадња и пружање стручне
помоћи организационим јединицама и запосленима у Градској управи града Београда и органима Града
Београда; прослеђивање платних листића по оранизационим јединицама Градске управе; сачињавање
разних извештаја, потврда и дописа - око 1650 образаца по захтеву; извршене су провере података обрачуна
плата и накнада по захтеву Градског правобранилаштва града Београда, а за потребе судских поступака по
тужбама физичких лица која су била у радном односу у органима града Београда, и то за 10 судских
поступака, од чега је извршен додатни обрачун и исплата нето зараде са припадајућим порезом и
доприносима по основу 9 судских пресуда.
31. Благајничко пословање ДБК града Београда
Пријем и контрола документације и израда основног збирног требовања, и додатних требовања, у
вези са обрачуном и исплатом накнада трошкова за превоз за долазак и повратак са рада за запослене на
нивоу Градске управе и органа града Београда; подизање и исплата депозита физичким лицима у вези са
лицитацијама; пријем и исплата средстава за прекорачење рачуна за мобилне телефоне и за наплате казни
за паркирање; израда административних забрана за чланове Синдиката запослених у Градској управи града
Београда; спровођење захтева запослених за касу узајамне помоћи.
32. Вршење контроле над роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
између директних корисника средстава буџета града Београда (у даљем тексту: директни буџетски
корисници) и привредних субјекaта, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти корисници
дужници, у складу са Законом и Правилником
Прикупљање података, из информационог система Централни регистар фактура (у даљем тексту:
WEB апликација ЦРФ), који успоставља и води Управа за трезор - Министарства финансија, о преузетим
новчаним обавезама у комерцијалним трансакцијама директних буџетских корисника, потребних за
вршење контроле над законским роковима измирења у складу са Законом и Правилником; израда
табеларног дневног приказа са подацима о новчаним обавезама у комерцијалним трансакцијама који су
потребни за измирење у законском року новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама директних
буџетских корисника за текући дан - укупно израђено: 122 дневна прегледа (статус фактуре „активна“
фактура) и 122 дневна прегледа (статус фактуре „започета“ фактура).
33. Контрола измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између
директних/индиректних корисника средстава буџета града Београда, који су у надлежности
директних корисника (у даљем тексту: директн/индиректни буџетски корисници) и привредних
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субјекaта, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти корисници дужници, у роковима
одређеним у складу са Законом и Правилником
Преглед у WEB апликацији ЦРФ измирења регистрованих фактура за директне/индиректне буџетске
кориснике, издатих од стране поверилаца, чији законски рокови плаћања истичу или су истекли,
појединачно за сваког директног/индиректног буџетског корисника; израда табеларног дневног извештаја о
роковима плаћања регистрованих фактура у дефинисаном статусу „пријављене рекламације“ и табеларног
дневног приказа са подацима о новчаним обавезама у комерцијалним трансакцијама
директних/индиректних буџетских корисника, који су потребни за измирење регистрованих фактура у
дефинисаном статусу „пријављене рекламације“ - укупно израђено: 122 дневна прегледа (статус фактуре
„активна“ фактура), 122 дневна прегледа (статус фактуре „започета“ фактура) и 122 дневна прегледа
(статус фактуре „пријављена рекламација“ фактура).
34. Израда табеларних дневних извештаја о извршеној контроли над законксим роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних корисника средстава
буџета града Београда и привредних субјекaта, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти
корисници дужници
Преузимање података о регистрованим фактурама из WEB апликације ЦРФ, потребних за израду
табеларних дневних извештаја о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
директних буџетских корисника, са роком измирења за 5 дана од дана сачињавања извештаја; израда
табеларног дневног извештаја о роковима плаћања регистрованих фактура за директне буџетске кориснике,
у дефинисаном статусу „пријављене рекламације“, чији законски рокови плаћања истичу или су истекли за
5 дана од дана сачињавања извештаја, појединачно за сваког директног буџетског корисника; достављање
директним буџетским корисницима, руководиоцима Секретаријата за финансије, Сектору трезора Одељењу за финансијско планирање и управљање ликвидношћу сачињених табеларних дневних извештаја
- укупно израђено: 122 дневна извештаја (статус фактуре „активна“ фактура), 122 дневна извештаја
(статус фактуре „започета“ фактура) и 122 дневна извештаја (статус фактуре „пријављена рекламација“
фактура).
35. Израда табеларних месечних/полумесечних извештаја о законским роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних корисника средстава буџета
града Београда и привредних субјекaта, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти корисници
дужници
Преузимање података о регистрованим фактурама из WEB апликације ЦРФ потребних за израду
табеларних месечних/полумесечних извештаја о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама директних буџетских корисника, са роком измирења за месец/за половину месеца за који се
сачињава извештај (текући месец); израда табеларног месечног/полумесечног извештаја о роковима
плаћања регистрованих фактура за директне буџетске кориснике, у дефинисаном статусу „пријављене
рекламације“, чији законски рокови плаћања истичу или су истекли за месец/за половину месеца за који се
сачињавања извештај (текући месец); достављање директним буџетским корисницима, руководиоцима
Секретаријата за финансије, Одељењу за финансијско планирање и управљање ликвидношћу сачињених
табеларних месечних/полумесечних извештаја - укупно израђено: 6 месечних извештаја/6 полумесечних
извештаја (статус фактуре „активна“ фактура), 6 месечних извештаја/6 полумесечних извештаја (статус
фактуре „започета“ фактура) и 6 месечних извештаја/6 полумесечних извештаја (статус фактуре
„пријављена рекламација“ фактура).
36. Контрола благовремености упућивања, од стране директних корисника средстава буџета
града Београда захтева за плаћање и решења за пренос средстава за измирење у законском року
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних буџетских корисника и
привредних субјеката, и између субјеката јавног сектора, у којима су ти корисници дужници
Преузимање података о регистрованим фактурама за директне буџетске кориснике из WEB
апликације ЦРФ потребних за вршење контроле благовремености упућивања Сектору трезора
Секретаријата за финансије захтева за плаћање и решења за пренос средстава за измирење новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама директних буџетских корисника, чији законски рокови истичу или
су истекли, појединачно за сваког директног буџетског корисника; контрола, у сарадњи са Одељењем за
финансијско планирање и управљање ликвидношћу, тачности података о новчаним износима исказаним у
захтевима за плаћање и решењима за пренос средстава и упоређивање тих података са подацима у WEB
апликацији ЦРФ о новчаним износима регистрованих фактура за директне буџетске кориснике;
достављање директним буџетским корисницима, по потреби, или писменог обавештења, или остваривање
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усмене комуникације, или одржавање радних састанака, у вези неблаговремености упућивања захтева за
плаћање и решења за пренос средстава за измирење у законском року новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама директних буџетских корисника и у вези утврђене неподударности података из САП
апликације и података из WEB апликације ЦРФ о новчаним обавезама у комерцијалним трансакцијама
директних буџетских корисника, са захтевом за исправљање тих података у што краћем року.
37. Вршење контроле над законским роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама између индиректних корисника, који су у надлежности директних корисника
средстава буџета града Београда и привредних субјеката, и између субјеката јавног сектора, у којима
су ти индиректни корисници дужници, у складу са Законом и Правилником
Прикупљање података из WEB апликације ЦРФ о преузетим новчаним обавезама у комерцијалним
трансакцијама индиректних буџетских корисника потребних за вршење контроле над законским роковима
измирења у складу са Законом и Правилником; израда табеларног дневног приказа са подацима о новчаним
обавезама у комерцијалним трансакцијама индиректних буџетских корисника који су потребни за
измирење у законском року новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама индиректних буџетских
корисника за текући дан - укупно израђено: 122 дневна прегледа (статус фактуре „активна“ фактура) и 122
дневна прегледа (статус фактуре „започета“ фактура).
38. Контрола благовремености упућивања захтева, од стране директних корисника средстава
буџета града Београда, за плаћање новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између
индиректних корисника који су у надлежности директних корисника, и привредних субјеката, и
између субјеката јавног сектора, у којима су ти индиректни корисници дужници
Преузимање података о регистрованим фактурама за индиректне буџетске кориснике, из WEB
апликације ЦРФ потребних за вршење контроле благовремености упућивања Сектору трезора
Секретаријата за финансије захтева за трансфер средстава и решења за пренос средстава за измирење
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама индиректних буџетских корисника, чији законски рокови
истичу или су истекли, појединачно за сваког индиректног буџетског корисника; контрола, у сарадњи са
Одељењем за финансијско планирање и управљање ликвидношћу, благовремености упућивања Сектору
трезора Секретаријата за финансије, од стране директних буџетских корисника, захтева за трансфер
средстава и решења за пренос средстава за измирење у законском року новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама индиректних буџетских корисника и контрола тачности података о новчаним износима
исказаним у захтевима за трансфер средстава и решењима за пренос средстава и упоређивање тих података
са подацима у WEB апликацији ЦРФ, о новчаним износима регистрованих фактура за индиректне буџетске
кориснике; достављање директним буџетским корисницима, по потреби, или писменог обавештења, или
остваривање усмене комуникације, или одржавање радних састанака, у вези неблаговремености упућивања
захтева за трансфер средстава и решења за пренос средстава за измирење у законском року новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама индиректних буџетских корисника, као и у вези утврђене
неподударности података у захтевима за трансфер средстава и решењима за пренос средстава са подацима
у WEB апликацији ЦРФ о новчаним износима регистрованих фактура за индиректне буџетске кориснике.
39. Израда дневних извештаја о извршеној контроли над законсиким роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између индиректних корисника, који су у
надлежности директних корисника средстава буџета града Београда, и привредних субјеката, и
између субјеката јавног сектора, у којима су ти индиректни корисници дужници
Преузимање података о регистрованим фактурама из WEB апликације ЦРФ потребних за израду
табеларних дневних извештаја о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
индиректних буџетских корисника, у којима су ти корисници дужници, са роком измирења за текући дан;
израда табеларног дневног извештаја о роковима плаћања регистрованих фактура за индиректне буџетске
кориснике; достављање директним буџетским корисницима, који у надлежности имају индиректне
кориснике, руководиоцима Секретаријата за финансије, Одељењу за финансијско планирање и управљање
ликвидношћу сачињених табеларних дневних извештаја о роковима плаћања новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама индиректних буџетских корисника - укупно израђено: 122 дневна извештаја
(статус фактуре „активна“ фактура) и 122 дневна извештаја (статус фактуре „започета“ фактура).
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40. Израда недељних/полумесечних/месечних прегледа о законским роковима за измирење
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између индиректних корисника, који су у
надлежности директних корисника средстава буџета града Београда, и привредних субјеката, и
између субјеката јавног сектора, у којима су ти индиректни корисници дужници:
Преузимање података о новчаним обавезама из WEB апликације ЦРФ потребних за израду
табеларних недељних/полумесечних/месечних прегледа о законским роковима измирења новчаних обавеза
у комерцијалним трансакцијама индиректних буџетских корисника, чији законски рокови плаћања истичу
или су истекли за 7 дана/за половину месеца/за месец (текући месец) од дана сачињавања прегледа; израда
табеларног дневног прегледа о роковима плаћања регистрованих фактура за индиректне буџетске
кориснике са дефинисаним статусом активности фактуре, према филтеру „активна“ фактура/„започета“
фактура, односно извештаја о неизмиреним новчаним обавезама у комерцијалним трансакцијама
индиректних буџетских корисника, као и табеларних приказа са подацима о новчаним обавезама
индиректних буџетских корисника, са приказом укупних дневних новчаних износа, као и укупних
новчаних износа појединачно за сваког индиректног корисника, који су потребни за измирење новчаних
обавеза за 7 дана/за половину месеца/за месец (текући месец) од дана сачињавања прегледа; достављање
директним буџетским корисницима, који у надлежности имају индиректне кориснике, руководиоцима
Секретаријата за финансије, Одељењу за финансијско планирање и управљање ликвидношћу сачињених
табеларних прегледа - укупно израђено: 26 недељних прегледа/6 полумесечних прегледа/6 месечних
прегледа (статус фактуре „активна“ фактура), 26 недељних прегледа/6 полумесечних прегледа/6 месечних
прегледа (статус фактуре „активна“ фактура), 26 недељних прегледа/6 полумесечних прегледа/6 месечних
прегледа (статус фактуре „пријављена рекламација“ фактура).
41. Пружање нормативно-правне помоћи директним и индиректним корисницима средстава
буџета града Београда у примени одредби Закона и Правилника, као и пружање техничке помоћи у
коришћењу WEB апликације ЦРФ, по захтеву:
Пријем и разматрање поднетог захтева, од стране директних и индиректних буџетских корисника, за
пружање нормативно-правне помоћи корисницима, која се односи на консултације везано за примену
одредби Закона и Правилника, као и за пружање техничке помоћи у коришћењу WEB апликације ЦРФ;
координација активности на пружању техничке помоћи директним и индиректним буџетским корисницима
у коришћењу WEB апликације ЦРФ (укупно израђено: 1 допис); пружање техничке помоћи директним и
индиректним буџетским корисницима при вршењу прегледа обавезних података регистрованих фактура од
стране поверилаца у WEB апликацији ЦРФ, као и података о новчаним обавезама у комерцијалним
трансакцијама директних и индиректних буџетских корисника; давање стручног мишљења и упутстава
директним и индиректним буџетским корисницима, у случајевима када постоји немогућност измиривања
појединих новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама корисника у WEB апликацији ЦРФ, а у циљу
благовременог и законитог измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама директних и
индиректних буџетских корисника, у којима су ти корисници дужници, у роковима одређеним Законом и
Правилником.










42. Поред наведених послова, обављани су и следећи нормативно-правни и други послови:
израда решења о коришћењу годишњих одмора за запослене у Секретаријату за финансије (укупно
израђено: 174 решења);
израда Плана коришћења годишњих одмора за запослене у Секретаријату за финансије за 2019.
годину;
израда решења о плаћеном одсуству за запослене у Секретаријату за финансије (укупно израђено:
22 решења);
израда решења о овлашћивању запослених у Секретаријату за финансије за чување и употребу
печата Секретаријата (укупно израђено: 3 решења);
израда налога за прековремени рад за запослене у Секретаријату за финансије (укупно израђено: 52
налога);
израда предлога решења о признавању запосленима у Секретаријату за финансије права на увећану
зараду (укупно израђено: 36 предлога решења);
израда дописа за закључивање уговора о повременим и привременим пословима (укупно израђено:
22 дописа);
израда дописа везано за захтеве за поступање по информацијама од јавног значаја (укупно израђено:
3 дописа);
израда разних дописа за потребе Секретаријата за финансије (укупно израђено: 16 дописа);
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израда обједињеног извештаја о тежишним задацима Секретаријата за финансије (укупно израђено:
37 обједињених извештаја о тежишним задацима);
учешће у раду Комисије за попис имовине и обавеза, које се воде на резделу Секретаријата за
финансије за 2018. годину;
учешће у раду Комисије за попис имовине и обавеза, које се воде на резделу Секретаријата за
финансије за 2018. годину;
учешће у раду Комисије за попис, процену и спровођење поступка јавне продаје возила одузетих
правоснажним судским одлукама донетим у прекршајном поступку по захтевима инспектора
друмског саобраћаја Секретаријата за инспекцијске послове;
учешће на обуци под називом „Примена Закона о буџетском систему“.

4. СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
(ДБК)
1. Књиговодствена евиденција обавеза ДБК града Београда
У оквиру овог пословног процеса извршени су следећи послови: контрола исправности
документације достављене за књиговодствено евидентирање и утврђивање пореског индикатора,
књиговодствено евидентирање обавеза ДБК према добављачима и индиректним корисницима буџета града
(трансфери, субвенције, дотације), обавеза према запосленима по основу обрачунатих плата са
припадајућим порезима и доприносима и накнада плата, обавеза по основу уговорених накнада према
физичким лицима ван радног односа са припадајућим порезима и доприносима, обавеза за обрачунати ПДВ
и др. У извештајном периоду у САП систему евидентирано је укупно 89.832 пословне промене везане за
обавезе града Београда по разним основама. Извршено је усаглашавање стања обавеза са правним и
физичким лицима преко Обрасца ИОС. Извршено је утврђивање висине учешћа у финансирању зарада
особа са инвалидитетом, a у циљу извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за шест
пореских периода и успешно поднете пореске пријаве на Обрасцу ИОСИ електронским путем. Пружена
стручна помоћ директним корисницима буџетских средстава о пореском третману обавеза.
2. Књиговодствена евиденција потраживања ДБК града Београда
У оквиру овог пословног процеса извршени су следећи послови: пријем, провера и одобравање
исправности документације за књиговодствено евидентирање потраживања и утврђивање пореског
индикатора, формирање матичне базе података физичких лица у вези достављених 25 уговора о откупу
станова, ажурирање постојеће базе података по уговорима о откупу и продаји станова, евидентирање
извода и затварање наплаћених потраживања, евидентирање потраживања у софтверски систем,
усаглашавање стања потраживања са правним и физичким лицима.
Свакодневно су вршени послови везани за рад са странкама и то: издавање потврда, обрачун за
једнократну исплату дуга, обавештења о измени дуга, извештаји о стању дуга, извештаји о неизмиреним
обавезама и друго. У извештајном периоду: извршено је месечно задужење за рате за 1.776 купаца по
основу уговора о продаји непокретности-стана; укупно обрађено 2.090 захтева за услугама и то: писаним
путем 890, телефонским путем 1.620, личним доласком 420 и електронском поштом 50; извршено је
усклађивање месечних отплатних рата (ревалоризација) за око 3.290 активних уговора по основу откупа и
продаје станова; израђени су извештаји о стању дуга купаца станова на месечном нивоу и достављени
Секретаријату за имовинске и правне послове (за око 950 уговора о продаји непокретности-стана и за око
1.173 уговора по основу откупа станова); обрачунат је ПДВ за шест пореских периода и успешно су,
електронским путем, поднете пореске пријаве на Обрасцу ПП ПДВ; поднете су 3 порескe пријавe за
ослобађање од плаћања ПДВ и то на обрасцу ППО ПДВ, 80 пореских пријава за порез на пренос
апсолутних права на Обрасцу ППИ-4 и 6 пореских пријава за порез на наслеђе и поклон на Обрасцу ППИ-3.
3. Књиговодствена евиденција основних средстава и залиха ДБК града Београда
У оквиру овог пословног процеса извршени су следећи послови: пријем и провера исправности
документације на основу које се врши књиговодствено евидентирање у помоћне књиге основних средстава
ДБК; књиговодствено је евидентирано око 6.609 пословних промена везаних за књиговодствену евиденцију
основних средстава; ажурно је вођена аналитичка евиденција основних средстава и ситног инвентара и
праћен је утрошак потрошног материјала; евидентирано је 117 уговора о отуђењу (реституција и продаја),
прибављању и размени грађевинског земљишта и пословног простора, што је реализовано кроз 24 ставке
прибављања и 89 ставки отуђења предметних непокретности и 3 уговора о размени грађевинског
земљишта; извршен је пренос са 83 основна средства из припреме на 418 основних средстава у употреби.
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Након извршеног редовног годишњег пописа имовине за 2018. годину, који је садржао 223.829
ставки, у сарадњи са пописним комисијама ДБК и Централном пописном комисијом извршено је
књиговодствено евидентирање 1.767 ставки утврђених разлика по попису, мањкова, вишкова и расхода.
Израђен је Извештај о инвестицијама у основна средства за 2018. годину (ИНВ 01 - рок 31. март 2019.
године) за потребе Републичког завода за статистику. Израђен је Преглед са подацима о стању и вредности
имовине града Београда потребан за попуњавање годишње пореске пријаве за обрачун пореза на имовину
(ППИ-1).
Предузете су потребне активности у процесу преузимања имовине у јавној својини града Београда,
која је евидентирана у пословним књигама ЈКП „Погребне услуге“ и ЈКП „Јавно осветљење“, као и учешће
у формираној радној групи у вези реализације пројекта изградње ванградског топловода.
У циљу правилног књиговодственог ванбилансног евидентирања, туђих основних средстава и туђих
основних средстава у закупу, успостављен је систем аналитичког евидентирања истих у САП апликацији у
модулу основних средстава.
4. Израда завршног рачуна ДБК града Београда
У оквиру овог пословног процеса извршени су следећи послови: усаглашавање стања обавеза и
потраживања са купцима и добављачима путем Обрасца ИОС; усаглашавање података из помоћних књига
(аналитичких евиденција) основних средстава, потраживања и обавеза са подацима у главној књизи;
усаглашавање књиговодственог стања основних средстава, потраживања и обавеза са пописaним
(стварним) стањем по редовном годишњем попису имовине и обавеза града Београда за 2018. годину,
евидентирање разлика по попису, контрола потпуности и исправности евидентираних разлика по попису и
израда завршног рачуна за 2018. годину за 29 ДКБ.

5. СЕКТОР ЗА ЦЕНЕ
1. Припрема предлога решења о давању сагласности на измену ценовника јавних и јавно
комуналних предузећа чији је Оснивач град Београд
Праћен је економско-финансијски положај јавних и јавно комуналних предузећа и у зависности од
тога припремљено је 8 предлога решења о давању сагласности градоначелника града Београда на измену
ценовника јавних и јавно комуналних предузећа чији је Оснивач град Београд.
2. Припрема предлога решења о давању сагласности на програм пословања друштва капитала
чији је Оснивач град Београд
Припремљена су 2 предлога решења о давању сагласности Скупштине града Београда на програм
пословања друштва капитала за 2019. годину.
3. Припрема предлога решења о давању сагласности на ребалансе програма пословања јавних и
јавно комуналних предузећа чији је Оснивач град Београд
Припремљено је 9 предлога решења о давању сагласности Скупштине града Београда на ребалансе
програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа за 2019. годину.
4. Припрема предлога решења о давању сагласности на запошљавање у јавним и јавно
комуналним предузећима
Припремљена су 3 предлога закључка о давању сагласности градоначелника града Београда на
запошљавање у јавним и јавно комуналним предузећима у складу са Закључком Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.
5. Припрема Информације о реализацији годишњег програма пословања јавних и јавно
комуналних предузећа за 2018. годину
Припремљена је Анализа пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање
поремећаја у пословању чији је оснивач град Београд за период од 1.1. до 31.12.2018. године ради
прослеђивања Министарству привреде.
6. Припрема Информације о реализацији годишњег програма пословања у I кварталу 2019. године
Припремљена је Информација о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа за
период 1.1.-31.3.2019. године ради информисања Градског већа града Београда.
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7. Припрема предлога решења о рефундацији средстава јавним предузећима по основу одобрених
попуста за комуналне услуге
Припремљено је 6 предлога решења о давању сагласности градоначелника града Београда на захтеве
ЈКП „Инфостан технологије” за издвајање и пренос средстава из буџета града ради извршења обавеза по
основу остварених попуста социјално угрожених домаћинстава на комуналне производе и услуге у систему
обједињене наплате за период од децембра 2018. до маја 2019. године.
8. Давање сагласности на Колективне уговоре
Градоначелник града Београда је потписао 2 Анекса Колективних уговора јавних предузећа,
Колективни уговор Градског завода за вештачење, као и Посебан Колективни уговор за предшколске
установе, који је након потписивања регистрован у Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања.
9. Припрема предлога Закључка о утврђивању масе средстава за зараде
Припремљено је 6 предлога Закључака градоначелника о утврђивању месечне масе средстава за
зараде у јавним и јавно комуналним предузећима, а на основу Програма пословања.
10. Овера ЗИП-1 обрасца
Сектор за цене је оверавао образац ЗИП-1 - Обрачун средстава за исплату запослених за 22 јавна и
јавно комунална предузећа, који је прописан Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада. С
обзиром на то да трошкови зарада представљају битну ставку у укупним трошковима свих предузећа и да
су колективним уговорима за одређене елементе зарада јасно дефинисани максимални износи, Сектор за
цене након сваке коначне исплате, на месечном нивоу врши праћење и надзор исплате зарада у јавним и
јавно комуналним предузећима. Сектор за цене врши и контролу испуњења законске обавезе уплате
разлике умањене зараде запослених у буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника
јавних средстава.
11. Израда недељних и месечних извештаја о планираним и оствареним приходима и примањима
буџета града Београда
На недељном и месечном нивоу су припремани извештаји о оствареним и планираним приходима и
примањима буџета града Београда, по основу дела добити јавних и јавно комуналних предузећа, друштва
капитала, завода и установа.
12. Прикупљање података ради извештавања Министарства финансија
У циљу детаљнијег финансијског праћења и контроле укупног дуга, прикупљани су подаци о
планираним и реализованим приходима и расходима, као и подаци о неизмиреним обавезама јавних и јавно
комуналних предузећа у 2019. години и у виду месечног извештаја прослеђивани су Министарству
финансија. Министарству су такође прослеђени и подаци о реализацији прихода и расхода и неизмиреним
обавезама у 2018. години.

II ПРАВНИ ОСНОВ
У извештајном периоду измењени су следећи прописи на основу којих је успостављена надлежност за
поступање:
 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09... и 31/19);
 Закон о главном граду (,,Службени гласник РС’’, бр. 129/07... и 37/19);
 Закон о угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/19);
 Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18 и 49/19);
 Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/04.... и 4/19
- усклађени дин. изн.);
 Одлука о буџету града Беграда за 2019. годину („Службени лист града Београда”, бр. 118/18 и 9/19);
 Одлука о утврђивању обиму средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању
прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2019. години („Службени лист града
Београда“, бр. 118/18 и 9/19);
 Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда“, бр. 50/14... и
26/19);
 Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда („Службени лист
града Београда“, бр. 118/18 и 52/19);
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Одлука о боравишној такси („Службени лист града Београда“, број 52/19);
Одлука о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање
грађевинског земљишта („Службени лист града Београда“, број 9/19);
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава од стране индиректних
корисника града Београда на рачун извршења буџета града Београда („Службени лист града
Београда“, број 18/19);
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна односнo других рачуна консолидованог
рачуна трезора града Београда и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета
(„Службени лист града Београда“, број 19/19);
Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама („Службени лист града
Београда“, број 24/19);
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у
буџетима локалне власти у 2019. години („Службени гласник РС“, број 10/19);
Правилник о стардандном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
(„Службени гласник РС“, бр. 16/16... и 33/19);
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних
јавних средстава буџета града Београда („Службени лист града Београда“, број 17/19);
Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 38/19).

III ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА



Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у граду Београду
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2014/78-2014.pdf#view=Fit&page=1
Стратегија управљања ризицима града Београда

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiD45zG76fjAhV
pxMQBHSnfAt4QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fsllistbeograd.rs%2Fpdf%2Fdownload%2F782%2F&u
sg=AOvVaw1z9mPIYk-MXYEyvcwOqLZT
 Стратегија развоја града Београда, стратешки циљеви, приоритети и мере одрживог развоја до 2021.









http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2017/47-2017.pdf#view=Fit&page=1
Мера или активност у ДЈП (Акциони план Стратегије развоја града Београда, стратешки циљеви,
приоритети и мере одрживог развоја до 2021.)
Мера А2.П4.М1 Успостављање система управљања имовином у јавној својини
Циљеви: Активирање и стављање у функцију имовине која је у лошем стању или урушена, кроз
додатна улагања и омогућавање додатног прихода у буџету града кроз поступак продаје или давања
у закуп ове категорије непокретности, обједињавање власништва над имовином, сређивање и
продаја, повећање атрактивности имовине града Београда за продају или стратешка партнерства
Мера А8.П2.М1. Успостављање функције управљања људским ресурсима у Градској управи
Циљеви: Подизање квалитета рада запослених у Градској управи града Београда
Мера А8.ПЗ.М2. Унапређење процеса буџетског планирања
Циљеви: Уведен принцип сврсисходности у праћењу програмских активности и пројеката,
омогућено ефикасније праћење трошења буџетских средстава, омогућено сагледавање ефеката
алокације буџетских средстава на животе жена и мушкараца у локалној заједници

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за финансије
Татјана Миливојевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Организациона структура Секретаријата за јавне приходе
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Секретаријат за јавне приходе, као нова организациона јединица Градске управе града Београда,
образован је Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда („Сл. лист града
Београда“, бр.2/17), која је ступила на снагу 27.01.2017. године. Секретаријат обавља послове утврђивања,
контроле и наплате изворних јавних прихода, које је обављала Управа јавних прихода у оквиру
Секретаријата за финансије.
У Секретаријату за јавне приходе образоване су 3 (три) унутрашње организационе јединице:
I Сектор јавних прихода за територију града Београда
у коме је образовано пет одељења и четири одсека
II Сектор јавних прихода за подручја градских општина
у коме је образовано седамнаест одељења и десет одсека
III Сектор за процену тржишне вредности непокретности
у коме је образовано једно одељење
У Секретаријату је систематизовано 204 радних места од чега ВСС-148, ВШС-24, ССС-32; попуњено
је 180 радних места, од чега са ВСС-131, ВШС-21 и ССС-28, образовне структуре највише економског и
правног смера.
По основу Уговора о привременим и повременим пословима ангажована су укупно 79 лица од чега 26
са ВСС и 53 са ССС, односно 28 лица због повећаног обима посла (26 са ВСС и 2 са ССС), а 49 лица са ССС
за посао пописа имовине на терену.
У извештајном периоду билo је шест промена према параметрима структуре систематизованих
радних места и то: једна промена из звања млађег саветника у звање саветник, једна промена из звања
саветник у звање самостални саветник, две промене из звања виши референт у звање млађи саветник и две
промене из звања сараданик у звање млађи саветник.
У Секретаријату је било ангажовано 2 студента Београдског универзитета преко програма „БГ
пракса“.

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
I СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
I-1 У Одељењу за надзор и прекршајни поступак извршени су следећи послови:
Организовање и вршење надзора над радом одељења јавних прихода за подручја градских
општина у погледу примене закона и других прописа из области јавних прихода по динамичком
плану
 Извршени су следећи поступци надзора над радом одељења јавних прихода за подручја градских
општина: поступање по захтевима пореских обвезника у 2018. години за одлагање плаћања
дугованог пореза (надзор извршен у фебруару и априлу 2019. године у 8 одељења јавних прихода,
прегледано 80 предмета, сачињено 8 извештаја, констатовано 8 неправилности и дато 6 усмених
налога), поступање по представкама, притужбама и захтевима примљеним непосредно у надлежном
одељењу у 2018. и 2019. години (надзор извршен у јуну у 1 одељењу јавних прихода, сачињавање
записника је у току).
Организовање и вршење надзора над радом одељења јавних прихода за подручја градских општина у
погледу примене закона и других прописа из области јавних прихода по налогу секретара Секретаријата
 Није било у извештајном периоду
Сачињавање збирних извештаја о извршеном надзору и поступању одељења јавних прихода за
подручја градских општина по предметима надзора по динамичком плану надзора
 О поступку надзора на радом одељења за подручја градских општина, у поступању по захтевима
пореских обвезника у 2018. години за одлагање плаћања дугованог пореза, урађен је збирни
извештај са запажањима инспектора за надзорне послове.
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Израда одговора, информација и изјашњења по представкама, притужбама, захтевима за
приступ информацијама од јавног значаја, примљеним од пореских обвезника и других органа као и
давање одговора на питања пореских обвезника добијених преко Службе за информисање (Беоинфо),
путем мејла
 У поступцима по представкама, притужбама, приговорима, захтевима, молбама, иницијативама и
питањима пореских обвезника, 2 предмета пренето из 2018. године, 53 предмета примљено у рад у
извештајном периоду, 53 предмета обрађено, у раду су 2 предметa, дато 17 налога одељењима за
доставу извештаја по предмету представке, урађено и послато 63 одговора (36 одговорa пореским
обвезницима, 27 одговора републичким и градским органима), 1 закључак о одбацивању жалбе као
недопуштене и 1 допис за прослеђивање надлежном одељењу. Дато је 62 одговора на питања
пореских обвезника које је Служба за информисање доставила путем мејла.
Вођење послова прекршајног и порескопрекршајног поступка
 Од 142 предмета пореских прекршаја (пренето 22 предмета из 2018. године и примљено 120
предмета у 2019. години), поднето је 123 захтева за покретање прекршајног поступка прекршајном
суду, за 13 обавештења o учињеном прекршају је утврђено да не подлежу прекршају и о томе је
сачињена службена белешка, а 6 предмета је у раду. У 36 предмета (из ранијих година код којих су
донета решења о прекиду поступка и окривљени поново позивани), 22 су у раду, а у 14 предмета
окривљени су и даље недоступни за саслушање. По позиву прекршајног суда у својству сведока,
присуствовало се 25 пута, послато је 42 дописа (објашњења и изјашњења по разним основама). Све
примљене пресуде од прекршајног суда уведене су у интерну књигу, уложене у предмете и
архивиране.
 Од 25 предмета прекршајних налога (пренето је 7 предмета из 2018. године и примљено 18
предмета у 2019. години), издато је 9 прекршајних налога, за 13 обавештења o учињеном прекршају
је утврђено да не подлежу издавању прекршајног налога и о томе је сачињена службена белешка, а
3 предмета је у раду. На основу издатих прекршајних налога наплаћено је 147.505,00 динара. У вези
са поднетим захтевима за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу (3 захтева),
прекршајном суду је послато 9 дописа (објашњења и изјашњења по разним основама).
Праћење поступања и извештавање у вези примене Закона о инспекцијском надзору
Припремљен је годишњи извештај о раду пореске инспекције за 2018. годину и план рада пореске
инспекције Секретаријата за јавне приходе за 2019. годину и исти су путем мејла, достављени
Комисији за координацију инспекцијског надзора, у јануару месецу.
 Учествовало се у раду тринаесте и четрнаесте седнице Комисије за координацију инспекцијског
надзора над пословима из изворне надлежности града Београда, које су одржане у 2019. години.
 Запослени Одељења присуствовали су обукама у вези примене Закона о порезима на имовину, у
вези примене Закона о инспекцијском надзору и обуци о пореској контроли имовине правних лица;


I-2 У Одељењу за редовну наплату и пореско рачуноводство извршени су следећи послови:


Спровођење поступака по основу захтева за одложено плаћање са средством обезбеђења
Поступак је спроведен по свим поднетим захтевима од стране надлежних одељења. Донето је 6
одлука и закључено 6 споразума о одлагању плаћања дугованог пореза што укупно износи
29.790.106,50 динара. Укупно наплаћена потраживања по основу спровођења поступака за
одложено плаћање са средством обезбеђења за период од 01.01.-30.06.2019. године (обухвата и
средства из поступака из претходних година) износе 150.396.487,79 динара. Као средства
обезбеђења у поступку одложеног плаћања у 2019. години прихваћено је: 4 хипотеке, 1 јемство
другог лица кроз хипотеку, 1 банкарска гаранција.

Спровођења поступака везано за привредна друштва у поступку стечаја и за привредна
друштва у поступку реорганизације
 Поднето је 47 пријава потраживања за поступке стечаја у укупном износу од 67.993.721,63 динара.
Градском јавном правобранилаштву прослеђено је 285 дописа у поступку стечаја и реорганизације,
привредном суду је прослеђено 47 дописа као и 53 дописа дужницима и осталим институцијама. У
оквиру поступка стечаја вођени су поступци реорганизације привредних субјеката од чега је
формирано 6 нових предмета у за период од 01.01.-30.06.2019. године. Одељењима је упућено 73
дописа. Рађене су редовне контроле спровођења усвојених планова реорганизације, контрола
наплате и сарадња са ГПГБ. На дан 30.06.2019. године води се 87 активних поступака
реорганизације.
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Спровођење поступака везано за привредна друштва у поступку ликвидације
 Везано за објављене огласе о привредним друштвима у поступку ликвидације на сајту Агенције за
привредне регистре Одељењима је прослеђено 6 дописа са списковима обвезника код којих је
оглашено покретање поступка ликвидације, а који се налазе у евиденцији Секретаријата за јавне
приходе. Ликвидационим управницима прослеђено 126 обавештења о обједињеним потраживањима
по објављеним огласима за поступке ликвидације у укупном износу од 9.030.485,64 динара.


Израда уговора о преузимању потраживања у поступцима стечаја
Није било у извештајном периоду.

Спровођење поступака отписа потраживања или конверзије потраживања у капитал предузећа
у поступцима стечаја, реорганизације или по донетим Закључцима Владе Републике Србије
 Скупштини града прослеђена су 2 нацрта Одлуке о отпису потраживања града Београда по основу
неизмирених изворних јавних прихода и 2 нацрта Одлуке о конверзији потраживања по основу
неизмирених јавних прихода у трајни улог у капиталу привредног друштва. Извршен је упис 2.972
акције укупне номиналне вредности 2.972.000,00 динара по основу намирења обавеза у складу са
усвојеним плановима реорганизације по основу неизмирених изворних и усупљених јавних
прихода.
Израда извештаја, анализа и информација у вези утврђивања и наплате јавних прихода за
потребе пореске статистике и фискалног извештавања
 Извршена је израда свих извештаја по захтевима руководилаца везано за предузете мере наплате,
износу и структури наплате по издатим опоменама, стању дуга за одређене пореске обвезнике и
уплатне рачуне и др.
Праћење пореског рачуноводства и предлагање мера за отклањање неажурности
 Током године континуирано је вршено усаглашавање података са евиденцијама других органа и
организација - по истеку сваког месеца. Одељењима је прослеђено 5 дописа за спровођење
књижења усаглашених износа (ЈП Инфостан, Секретаријат за јавни превоз, Секретаријат за
саобраћај). Вршено је стално праћење књиговодствених промена кроз главну књигу, уочавање и
исправка неисправних шифра промета, контрола прокњижених извода и месечно усаглашавање са
примљеним изводима из Управе за трезор, контрола исправности налога за књижењеи други
послови везани за пореско рачуноводство. Одељењима су даване инструкције (мејлом и телефоном)
у поступцима корекције уочених грешака у књижењу у пореском рачуноводству. Месечно је
вршено евидентирање познатих каматних стопа, унос и ажурирање шифарника везаних за пореско
рачуноводство.




Израда пореског завршног рачуна
Извршена је израда пореског завршног рачуна за фискалну 2018. годину за 17 Одељења и на нивоу
града као и провере књижења и припреме за порески завршни рачун за 2019. годину код свих 17
Одељења
Израда програмских захтева и тестирање апликативних решења у ЛПА апликацији и Oracle BI
Вршена је стална сарадња са непосредним извршиоцима у Институту Михајло Пупин у вези допуне
и тестирања апликације Oracle BI везано за израду извештаја на нивоу града Београда везано за
утврђивање и наплату изворних јавних прихода као и решавање спорних питања везаних за
апликативни систем ЛПА.

Поступање по захтевима других органа и организација за давање информација из евиденције
Секретаријата за јавне приходе
 Извршена је контрола и евидентирање свих поднетих захтева. Извршене су провере за 8.339
физичких и правних лица. У периоду 01.01.-30.06.2019. године примљено је укупно 3.052 предмета
од чега је 2.789 обрађено и одговор прослеђен подносицу.
I-3 У Одељењу за принудну наплату извршени су следећи послови:
Планирање, организовање и спровођење принудне наплате свих локалних јавних прихода из
непокретности укњижених - установљавањем заложног права, или неукњижених.
 Урађено је 20 решење о покретању поступка принудне наплате из непокретности, 69 решења о
претходним мерама (обезбеђење потраживања пре покретања поступка принудне наплате) 1 решењe
којима се налаже упис привремене мере, уписано у катастар 30 терета -1 хипотека, 1 привремена
мера и 28 забележби претходних мера, поднето 8 захтева за брисање терета, донето 13 решења о
обустави поступака принудне наплате из непокретности од којих је 12 из разлога наплате дуга и 1
46

решење због смрти обвезника, изјављено 18 жалби од којих је 13 на решења о претходној мери и 5
на решења о принудној наплати, урађено 17 одговора на жалбу и 16 записника Секретаријат изјавио
1 жалбу на решење којим је одбијен захтев за упис забележбе, поднет 1 предлог за тужбу.
Предузимање мера наплате пореског дуга на покретним стварима пореских
обвезника(аутомобили)
 Урађено је 22 решење о претходним мерама (обезбеђење потраживања пре покретања поступка
принудне наплате), изјављена једна жалба, урађен 1 одговор на жалбу и записник, 1 решење о
бирсању терета због наплате дуга.
Предузимање мера наплате пореског дуга на финансијским средствима на рачунима пореских
обвезника
 Донето је 14 решење из новчаних средстава са рачуна, 9 решења о обустави поступка због наплате
дуга, примљенe 4 жалбe, урађена 4 одговора на жалбе, 4 записника, донета 2 закључка о прекиду
поступка принудне наплате због одложеног плаћања дуга.
Предузимање мера наплате пореског дуга на новчаним потраживањима пореских обвезника.
 Донето је 56 решења о принудној наплати из новчаних потраживања (пензија, зарада), 3 решења из
закупнине, 29 решења о обустави поступка због наплате дуга и једно решење због тога што је
обавеза поништена, примљено 7 жалби, 7 одговора и 6 записника, 9 закључака о прекиду поступка
принудне наплате због одложеног плаћања,
Израда анализа, аката, информација и извештаја у вези принудне наплате јавних прихода.
Анализирани порески дужници са дугом већим од 300.000,00 динара у 17 београдских одељења,
Прикупљена имовинско правна документација од: Служби за катастар непокретности, ПИО фонда,
Народне банке Србије, пословних банака, Министарства унутрашњих послова, пуномоћника и др.,
 Донето укупно 93 решење о принудној наплати којима је обухваћен дуг у укупном износу од
47.981.778,52 дин и 92 решења о мерама обезбеђења пореског потраживања.
 Урађено 5 месечних извештаја.
 По последњем извештају наплаћено је укупно 121.743.210,24, од чега је по решењима из 2019.
године наплаћено 31.741.351,53 динара, по решењима из претходних година 69.270.956,80 динара и
у припремном поступку принудне наплате 20.730.901,91 динара. У току прибављања документације
за поступке принудне наплате извршене су корекције-отписи неоснованог и застарелог дуга у
износу од 17.994.283,48 динара,



Поред наведених послова утврђених мапом пословних процеса, у Одељењу су извршени и
следећи послови:
 Учешће у прикупљању података, формирање база и састављање извештаја о потенцијалним групама
пореских обвезника: хотели и хостели, домови за стара лица, ординације и здравствене установе,
сале за свадбе и прославе, туризам, нотари, извршитељи, приређивачи игара на срећу и кладионице.
 Упућено 280 писаних захтева за доставу података: банкама, Републичком фонду за пензијско и
инвалидско осигурање, МУП-у, судовима, Републичком геодетском заводу и др. Органима,
извршене провере преко е-шалтера за 350 пореских обвезника.
I-4 У Одељењу за пореско правне и информатичке послове извршени су следећи послови:
Припрема упутстава, инструкција и координација ради једнобразне примене пореских прописа
који уређују администрирање изворних јавних прихода из надлежности Секретаријата
 Координирање рада одељења и давање инструкција за поступање у вези примене пореских и
процесних прописа (Закона о порезима на имовину, Закона о општем управном поступку, Закона о
пореском поступку и пореској администрацији, Одлуке о накнадама за коришћење јавних
површина, прописа о администаривним таксама);
 Свакодневне стручне консултације са запосленима у вези примене прописа;
 Праћење, евидентирање и прослеђивање одељењима стручне литературе (Билтен МФ, Цекос,
Привредни саветник) мишљења, измена прописа;
 Учествовање у одржавању обуке о пореској контроли имовине правних лица;
 Пријем странака и пружање информација пореским обвезницима у примени пореских прописа.
Припрема образаца управних и других аката који се односе на утврђивање, наплату и контролу
изворних јавних прихода из делокруга Секретаријата
 Припрема форми решења за утврђивање пореза на имовину, накнада за коришћење јавних
површина, локалних комуналних такси; припрема образаца за пореску контролу, и др.
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Унос одговарајућих података у апликацију ИМП- за текућу и претходне године;
Учествовање у припреми образаца решења ванбилансне евиденције
Припрема образаца за спровођење поступка пореске контроле у складу са изменама ЗПППА од
01.01.2019. године (налог за контролу, позив, записник и решење);
Рад на усаглашавању измена у апликацији ИМП код уноса ППИ-1 и ППИ-2 у вези измена
Правилника о пореским пријавама и Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(измене у апликацији);

Припрема стручне основе за израду предлога општих аката који се примењују у Секретаријату
 Припрема захтева за мишљење у вези примене Закона о порезима на имовину и прослеђивање
мишљења запосленима;
 Учествовање у пројекту ХЕЛВЕТАС-а Програм реформе пореза на имовину.









Припрема података, извештаја и информација у вези примене пореских прописа
Учествовање у припреми извештаја по захтеву Интерне ревизије-достава података о елементима
ризика; учествовање у достављању података по захтеву ДРИ; годишњег извештаја о раду за 2018. и
плана рада за 2019. годину;
Припрема података, образаца и налога за одобравање приступа Порталу е-ЗУП (за статус
извршивача и обрађивача); тестирање приступа Порталу и писање примедби са додатним подацима
ради омогућавања приступа Порталу;
Припрема извештаја по захтеву начелника Градске управе и других служби у вези: запослених који
треба да полажу испит за инспекторе;
Послови у вези организације похађања стручног усавршавања и обуке за запослене у СЈП;
Послови у вези систематизације: учествовање у припреми назива,описа и услова за радна места
Учествовање у припреми података за Информатор о раду Градске управе града Београда
Припрема података и извештаја о плаћањима трошкова управног поступка;
Координација поступања одељења и евидентирање и припрема изјашњења у вези тужби пореских
обвезника надлежном суду (36 изјашњења).

Припрема података потребних за спровођење поступака јавних набавки ради закључења
уговора потребних за рад СЈП
 Усаглашавање модела уговора о преносу пореских пошиљака за 2019. годину са ЈП „Пошта Србије“
и достављање захтева за закључење уговора Секретаријату за опште послове;
 Припрема образложења за спровођење преговарачког поступка и техничке спецификације за јавну
набавку услуге обезбеђења коришћења информацоног система ЛПА за период 01.07.2019.30.06.2020. године;
 Пријем и провера испоручених података по наруџбеници за достављање података о
геореференцираној адресној бази града Београда;
 Праћење и припрема записника о квалитативном и квантитативном извршењу услуга; планирање
месечних квота за плаћање по уговорима; месечна контрола рачуна ЈП „Пошта Србије“ и ИМП,
припрема захтева за плаћање; припрема референци на захтев пружалаца услуга.
Апликативна и системска подршка корисницима информационог система ЛПА, као и подршка
на коришћењу интерно развијених апликација у Секретаријату
 Пријава проблема насталих приликом коришћења информационог система ЛПА и интерно
развијених апликација у Секретаријату; пријем нових захтева за промену или додавање нових
корисника и промена права корисника, свакодневно пружање помоћи у раду корисницима
апликативних решења.
 Одржавање, поправка и инсталирање опреме на одељењима, брига о комуникационим везама које
користи СЈП и бекапу података на локалним серверима одељења СЈП; евидентирање рачунарске
опреме; давање инструкција у вези са коришћењем опреме.
Старање о базама података и инфраструктури
Координирање са ИМП у циљу унапређивања система ЛПА и ради превазилажења техничких и
апликативних проблема, као и са ЈКП Инфостан технологије;
 Анализа процедура подношења пореских пријава за Канцеларију за информационе технологије и
електронску управу; координација са ИМП у вези подношења пријава ППИ-1 електронским путем,
путем ЈИСа, пријем пријава проблема, тестирање, прослеђивање проблема, достављање одговора
одељењима;
 Анализа ЈИС-а (упит стања за целу Србију);
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Учествовање у анализи и обрада података из екстерних база у циљу проширења фискалног
обухвата;
Ажурирање базе запослених у СЈП којима се проширују, додељују и одузимају права приступа е
ЗУП-у;
Ажурирање базе запослених у СЈП којима је омогућен приступ е-Шалтеру.
Координирање поступака масовних обрачуна, штампе и доставе решења
Припрема података и координирање масовног обрачуна и штампе решења о утврђивању пореза на
имовину физичких лица са ИМП и ЈП „Пошта Србије“

Припрема података за ажурирање база и шифарника за утврђивање јавних прихода
Припремање програмских захтева, спровођење тестирања програмских испорука, припрема, унос и
ажурирање шифарника за утврђивање јавних прихода,
 Припрема захтева за доставу података у циљу ажурирања база података; припрема података за
ажурирање база података, ажурирање база и старање о њима, бекап података и одржавање архиве.


Давање инструкција за рад у апликацији ЛПА
 Пружање стручне помоћи и давање инструкција за рад у апликацији ЛПА, корисничким
апликацијама и интерно развијеним апликацијама; креирање, припрема и израда извештаја;
Координирање поступка припреме захтева за развој нових и промену постојећих програмских
решења за администрирање јавних прихода у оквиру апликације ЛПА
Дефинисање и усклађивање пословних процеса у СЈП
Ажурирање сајта СЈП
Администрација рачунарских програма и инсталација и одржавање рачунарске опреме
Поред наведених послова утврђених мапом пословних процеса, у Одељењу су извршени и
следећи послови:
 Припрема података о запосленима у одељењу у вези радних односа: припрема радних циљева,
оцењивање запослених, евиденција присуства и одсуства на раду, евиденција годишњих одмора, и
др.
 У циљу повећања пореског обухвата, вршена је координација и помоћ одељењима јавних прихода у
редовној и принудној наплати.
 Запослени Одељења присуствовали су обукама у вези примене Закона о порезима на имовину, и у
вези примене Закона о инспекцијском надзору.
I-5 У одељењу за опште и финансијске послове извршени су следећи послови:



Управљање људским ресурсима
Вођена су 2 (два) поступка по поднетим представкама странка на рад запослених у одељењу;
Израђени предлози за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање у
Секретаријату за јавне приходе;
Израђени предлози Секретаријата за Измене правилника о организацији и систематизацији радних
места у Градској управи града Београда;
Израђен један предлог за спровођење јавног конкурса и један предлог за спровођење интерног
конкурса;
Израђено 11 предлога за прераспоређивање запосленог радника;
Израђена 2 предлога за заснивање радног односа на одређено време;
Припремљени и израђени предлози решења о коришћењу годишњих одмора и плаћених одсустава
(211 решења за коришћење годишњих одмора за 2018. годину, 65 решења за коришћење годишњих
одмора за 2019. годину и 22 решења о плаћеном одсуству);
Припремљени предлози за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима,
током 2019. Године;
Припремљени и прикупљени месечни извештаји о раду лица ангажованих по уговору о
привременим и повременим пословима;
Организовано обављање Универзитетске радне праксе у 2019. години.



Вођење евиденција о набавкама
Израђени и достављени извештаји о спроведеној ЈНМВ Управи за јавне набавке;
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Припрема и израда модела уговора за обезбеђење ресурса и пословног простора потребних за
рад Секретаријата
 Припремљени и израђени предлози за закључење два споразума о уређењу међусобних односа
поводом заједничког коришћења пословне зграде
Предузимање мера за обезбеђење материјалних ресурса потребних за рад Секретаријата
 Вршена сарадња и службена преписка са свим Градским општинама у циљу обезбеђења и
адаптације пословног простора,
 Обављана сарадња, службена преписка и комуникација са Секретаријатом за послове начелника
градске управе, Секретаријатом за опште послове и Секретаријатом за имовинске и правне послове
у циљу извршавања планираних радних задатака и др.
 Вршено требовање канцеларијског материјала на месечном нивоу за потребе Секретаријата и унос у
САП систем
Припрема финансијског плана СЈП
 Рад на изменама и допунама Годишњег финансијског плана за 2019. годину
Припрема захтева за плаћање
 Припрема захтева за плаћање по фактурама/ захтевима за рефундацију - у току извештајног периода
- примљено 37 захтева за плаћање у укупном износу од 19.444.153,00 динара
Припрема тромесечног и шестомесечног плана прихода и примања и извршења финансијског
плана
 Израђени извештаји о извршењу Финансијских планова и програма и одступања између одобрених
средстава и извршења финансијских планова и програма корисника буџета – квартални и
полугодишњи
 Припремљен и израђен извештај о учинку програма и програмских активности и пројеката за
период 01.01.-31.12.2018. г



Припрема, израда и измена месечних квота
Израђени планови прихода и примања и извршења ФП
Припремљени и израђени месечни планови за извршење Финансијског плана (квоте)
Измена ФП СЈП обезбеђењем средстава из текуће буџетске резерве

Припрема финансијских извештаја
Израђени комплексни годишњи извештаји за кориснике буџетских средстава за 2017. и 2018.
годину
 Израђени и достављени извештаји о неизмиреним обавезама ЈЛС
 Достављен квартални извештај о трошењу срестава која су у 1 кварталу пренета осталим
корисницима јавних срестава са апропријације економске класификације 451
 Вршене су све потребне активности у виду припреме и израде управних, материјалних и других
аката у поступцима израде финансијских извештаја.


II СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА
У 17 одељења јавних прихода за подручја градских општина извршени су следећи послови:
Утврђивање обавеза по основу изворних јавних прихода решењем
Примљено је, обрађено и евидентирано 85.640 пореских пријава, а од тога 19.146 за „нове“ објекте и
3.590 пријава за повећање површине постојећих објеката за утврђивање јавних прихода
 Примљен је, обрађен и евидентиран 11.268 захтев и обавештење;
 Појединачно је донето 68.626 решења о утврђивању обавеза изворних јавних прихода за 2019. и
претходне године у укупном износу од 1.283.284.209 динара (укључена су и сторнирана и замењена
решења), а од тога: 64.437 решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица у укупном
износу од 956.366.367 динара (од тога по службеној дужности у складу са чл. 55 ЗПППА, 14.002
решења у укупном износу од 210.934.082 динара), 521 решење о утврђивању локалних комуналних
такси за претходне године (за истицање фирме на пословном простору, за коришћење јавних
површина или испред пословних просторија у пословне сврхе, за коришћење рекламних паноа и за
заузеће јавних површина грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова) у укупном
износу од 74.522.725 динара, 1.616 решења о утврђивању накнаде за заштиту животне средине за
претходне године у укупном износу од 5.635.502 динара и 2.052 решења о утврђивању накнада за
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коришћење јавних површина за 2019. годину, које су се до 31.12.2018. године утврђивале као
комуналне таксе (за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе, за коришћење јавне
површине за оглашавање и за коришћење површине и објекта за оглашавње којим се врши
непосредни утицај на особине јавне површине и за заузеће јавних површина грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова) у укупном износу од 246.759.614 динара.
Решења су достављена пореским обвезницима и извршен је унос датума доставе у апликацији;

Утврђивање обавеза по основу изворних јавних прихода у масовном разрезу
У априлу 2019. године извршен је масовни обрачун пореза на имовину физичких лица за 2019.
годину (донето је 736.803 решења, 3,01% више у односу на масовни обрачун 2018. године, са
укупним износом задужења од 9.976.572.120 динара што је 7,04% више у односу на масовни
обрачун 2018. године);
 Масовни обрачун накнаде за заштиту животне средине није рађен с обзиром да је од 01.01.2019
године Законом о накнадама за коришћење јавних добара ова накнада укинута.
 Утврђивање фирмарине није извршено до краја јуна јер се чекају подаци из АПР за правна лица и
предузетнике, који су неопходни за одређивање таксеног обвезника и висине таксе.
 Решења утврђена у масовном обрачуну, штампана су у ПТТ и достављена обвезницима путем
поште;


Утврђивање обавеза по основу изворних јавних прихода самоопорезивањем
 До 30. јуна извршен је електронски пријем и књижење укупно 11.808 пореских пријава о утврђеном
порезу на имовину правних лица, са утврђеном обавезом у износу од 7.669.797.531 динар;
Пореска контрола ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања
пореских обавеза по основу изворних јавних прихода у складу са законом
 Вођено је 28 поступaка пореске контроле о чему су сачињени записници и донето 44 решења о
утврђивању обавеза по сачињеним записницима, на укупан износ од 69.218.378 динара;
 Вођено је 48 поступка утврђивања чињеница од значаја за опорезивање о чему су сачињени
записници и донето 77 решења о утврђивању обавеза по сачињеним записницима, на укупан износ
од 5.367.654 динара;
Редовна наплата изворних јавних прихода
 Континуирано је вршена идентификација обвезника који не измирују редовно обавезе по основу
изворних јавних прихода и појединачно је издато 11.756 опомена на укупан износ дуга од
2.553.309.879 динара, од чега је наплаћено 538.744.629 динара, примљено је и поступљено по 194
приговора пореских обвезника на опомене;
 Праћена су и евидентирана плаћања по издатим опоменама, припремани извештаји о предузетим
мерама и ефектима и извршено издвајање обвезника за поступак принудне наплате
Поступање по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза и сарадња са Одељењем за
редовну наплату и пореско рачуноводство у Сектору јавних прихода за територију града Београда
 Вођено је 4.127 поступака за одлагање плаћања дугованог пореза и донето и евидентирано у
апликацији ЛПА укупно 4.076 решења о одлагању дугованог пореза без средства обезбеђења
плаћања на укупан износ од 396.962.169 динара;
 Извршено је праћење испуњавања услова за плаћање обавеза по решењу о одложеном плаћању;
 Достављени су захтеви са пратећом документацијом Одељењу за редовну наплату и пореско
рачуноводство у свим случајевима кад обвезник испуњава прописане услове за одлагање плаћања са
средством обезбеђења;
Послови принудне наплате и сарадња са Одељењем за принудну наплату у Сектору јавних
прихода за територију града Београда
 Донето је 1.207 решења о принудној наплати блокадом рачуна на укупан износ дуга од 312.063.518
динара, од чега је наплаћено 163.271.307 динара и 864 решења о принудној наплати из зарада и
пензија и других новчаних потраживања, на укупан износ дуга од 110.388.257 динара и укључујући
и уплате по решењима из претходне године, наплаћено је 71.145.459 динара,
Припрема обавештења за покретање пореског прекршајног поступка и сарадња са Одељењем
за надзор и прекршајни поступак у Сектору јавних прихода за територију града Београда
Вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављеним против
управних аката донетих у пореском поступку
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Поступање по решењима другостепеног пореског органа којима је решено по жалбама пореских
обвезника на пореска управна акта
Издавање уверења у вези изворних јавних прихода из надлежности Секретаријата јавних
прихода
 Издато је 25.785 пореских уверења;
Послови пореског рачуноводства за изворне јавне приходе на нивоу одељења
Свакодневно је вршен пријем упата електронским путем, распоређивање спорних уплата по
рачунима изворних јавних прихода и књижење извода, обавеза утврђених појединачним решењима
ван апликације ЛПА Михајло Пупин, споразума о одлагању плаћања пореског дуга, ручних налога
и других књиговодствених исправа;
 Донето је 4.223 решењa о припису или отпису пореских обавеза;
 Израђени су обрасци Биланса стања, ЕНР, ГО-1, ГО-2, ГО-3/1, ЕПР;


Послови у вези повраћаја и прекњижавања више или погрешно наплаћених изворних јавних
прихода.
Припрема извештаја у вези пореског рачуноводства (фискална анализа) и других извештаја за
потребе Секретаријата.
Давање обавештења пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе непосредно или
путем интернета.
Припрема пријаве потраживања у постуку стечаја, ликвидације, реструктурирања,
приватизације, поступање по актима донетим у овим поступцима и сарадња са Одељењем за редовну
наплату, рачуноводство и извештавање у Сектору јавних прихода за територију града Београда.



Поступање по захтевима других органа за доставу података из службене евиденције одељења.
Извршено је 995 провера по захтевима екстерних органа (МУП, Пореска управа и др.),
Достављени су подаци у складу са чл. 9. и 103. ЗУП по 2.220 предмета
Поступање по захтевима за престанак пореске обавезе по основу застрелости.

Поред наведених, обављани су и следећи послови:
Припремљено је за експедицију и експедовано 74.042 пошиљке (позиви, решења и др.), послато је
укупно 11.441 позива за повећање броја обвезника, обављено је преко 2.851 излазак на терен и
сачињене су службене белешке или записници о увиђају, свакодневни пријем странака и контакт
телефоном или мејлом, пријем и сортирање поште, сортирање и слагање доставница и коверата са
неурученим решењима и одлагање у посебне фајле или досијеа обвезника, одлагање и архивирање
предмета.
 Поред континуиране провере и позивања обвезника у циљу повећања пореског обухвата, које са
врши по подацима из промета непокретности које достављају надлежни органи, по подацима из
преузетих аката са Е-шалтера (укупно је преузето 20.569 докумената), по примљеним решењима
Секртаријата за легализацију, као и на основу других расположивих података, у циљу повећања
пореског обухвата, провера je настављена и према подацима о фискално издашним категоријама
пореских обвезника и непокретности, које су припремили запослени из одељења у Сектору јавних
прихода за територију града, и то подаци за 4.552 провере за: хотеле, хостеле, категоризоване
објекте за смештај туриста, приватне предшколске установе, кладионице и аутомате, приватне
домове за старе, приватне здравствене установе, сале за венчања и сале за парастосе, јавне
бележнике, извршитеље и платне институције. У склопу наведеног вршена је и провера на терену од
стране запослених радника и лица ангажованих за послове пописа на терену, вођени су поступци
пореске контроле, примљене пореске пријаве су обрађене и евидентиране у базу података, вршено
је утврђивање пореских обавеза.
 У случајевима када се након провере утврдило да обвезници нису поднели пореске пријаве за
утврђивање пореза на имовину физичких лица, у складу са чл. 55. ЗПППА, на основу података из
службених евиденција надлежних органа, односно документације издате од стране надлежних
органа и јавних бележника, припремљено је 8.250 службених белешки и по службеној дужности су
унете пореске пријаве и донето 13.587 решења за текућу и претходне године у укупном износу од
213.950.522 динара.
 Евидентирано је 8.055 захтева и додељено 4.453 корисничких налога и лозинки обвезницима за
приступ упиту стања преко Интернета.
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Запослени Сектора су присуствовали следећим обукама: у вези примене Закона о порезима на
имовину – 46 запослених, у вези примене Закона о инспекцијском надзору - 14 запослених и на
обуци о пореској контроли пореза на имовину правних лица - 40 запослених.

III У СЕКТОРУ ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ
је укупно примљен 161 предмет и вршени су следећи послови:
Послови процене тржишне вредности непокретности на основу овлашћења прописаних чланом
29. Закона о јавној својини, за потребе поступака прибављања и отуђења непокретности у својини
града Београда
 Укупно је завршено 130 предмета;
Послови процене у складу са Одлуком начину поступања са непокретностима које су у јавној
својини града Београда односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења
 Укупно је завршено 25 предмета.
У раду је преостало још 8 предмета за које се чека допуна документације подносиоца.
Такође је завршено 5 предмета из 2018. године и 9 предмета из 2017. године.

ПРОБЛЕМИ У РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ:













Већи број одељења за подручја градских општина ради у неадекватном простору, што знатно
отежава рад (Обреновац, Нови Београд, Палилула, Сопот, Звездара, Сурчин, Лазаревац, Чукарица и
др.);
Квалитет набављених штампача не одговара потребама штампе због врсте посла и сталног рада са
странкама у одељењима, јер имају изузетно мали капацитет штампе, а мали део преосталих раније
набављених штампача, који су бољег капацитета, често се кваре јер су дотрајали.
Тринаест општинских одељења није учлањено у домен Града због неадекватне активне мрежне
опреме, због чега је онемогућено коришћење свих потребних сервиса и ресурса сервер сале у
Тиршовој (користе се застарели и дотрајали сервери из 2007. године, које није могуће сервисирати,
потребна је набавка упрвљивих мрежних SWITCH - ева)
Недовољан број запослених у одељењима (непопуњена радна места и стално ангажовање лица по
уговору), због сложеног и великог обима посла на ажурирању база, повећању броја обвезника и
наплати, у условима непостојања одговарајућих регистара и документације (нелегални објекти),
лоше фискалне дисциплине обвезика, недоступности пореских обвезника, неодазивања на позиве,
достављања нетачних и недовољних података и др;
Немогућност системског обухвата свих обвезника и праћења промена од значаја за опорезивање (не
постоји ажурна база свих непокретности, није доступна комплетна база грађана коју води МУП већ
је омогућена само појединачна провера података, због непостојања јединственог адресног система
нема могућности квалитетног упаривања података са другим регистрима)
Поступци принудне наплате из непокретности и покретних ствари због сложености поступка и
прибављања података дуго трају, а код појединих обвезника нема могућности за покретање
поступка принудне наплате.
Различито поступање Управног суда у решавању предмета по тужбама за утврђивање пореза на
имовину за земљиште, по питању опорезиве површине земљишта у односу на одредбе Закона о
порезима на имовину и Мишљења Министарства финансија, која су обавезујућа за поступање
Секретаријата за јавне приходе, због чега постоји могућност за повраћај наплаћеног пореза и
евентуалног плаћања камате и трошкова поступка.
Поднете тужбе за неосновано обогаћење ДИПОСа, због плаћене накнаде за коришћење
грађевинског земљишта за период од 2008 – 2013. године, и могуће усвајање тужбеног захтева (и
поред одбијене тужбе у управном спору), због чега постоји могућност за повраћај наплаћене
накнаде у износу преко 50.000.000 динара, уз плаћање припадајуће камате која се обрачунава од
дана уплате накнаде.

ПРАВНИ ОСНОВ


Hадлежност за поступање Секретаријата за јавне приходе je успостављена на основу:
Члана 40а Одлуке о градској управи града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 126/16...26/19)
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Чланова 32. и 33. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 26/01...95/18 и 99/18- одлука
УС)
Члана 6. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда („Сл.
лист града Београда”, бр. 118/18 и 52/19)
Напомена:

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

СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
1. Управни поступци које води Секретаријат за јавне приходе делимично су усклађени са „Моделима
административних поступака на локалном нивоу“.
2. Секретаријат за јавне приходе није подносио иницијативу за допуну или измену модела
административних поступака на локалном нивоу.
По захтеву начелника Градске управе града Београда (допис Н Број: 031-44/2018 од 22.05.208.
године) достављени су коментари који се односе на примену Модела административних поступака од
стране Секретаријата за јавне приходе.
3. Наведеним моделима је обухваћено 2/14 управних поступака.

РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Секретаријат за јавне приходе води управне поступке у пословима из своје надлежности.
Размена података у складу са Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се
води службена евиденција („Службени гласник РС“, број 56/17) се врши:
 У складу са чланом 4. Уредбе, врши се прибављање података, преко Информационог система е ЗУП
(подаци се прибављају од Републичког геодетског завода, Републичког фонда за ПИО,
Министарства за државу управу и локалну самоуправу, Министарства унутрашњих послова,
Централног регистра обавезног социјалног осигурања)
 У складу са чланом 11. Уредбе – упит органу који води службену евиденцију. Размена података на
овај начин се врши електронском поштом и у папирном облику (прибављање – 537, достављање
5.009 предмета).

ПРЕДВИДИВОСТ
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аут.тумачење), у
члану 141. став 4, успоставља обавезу да „образложење (управног акта) садржи и разлоге због којих је
орган одступио од решења која је раније доносио у истим или сличним управним стварима.“
Секретаријат за јавне приходе у обављању послова из своје надлежности, због великог броја решења
о утврђивању обавезе по основу изворних јавних прихода ЈЛС (пореза на имовину, локалне комуналне
таксе, накнаде за коришћење јавних површина – на годишњем нивоу око 900.000 решења), иста доноси у
претежном делу као типска, у скраћеном поступку.
У случају доношења решења у поступку по правном леку, уколико постоји одступање од решења која
је доносио у истим или сличним управним стварима (до сада уочених одступања није било), надлежни
орган СЈП разлоге за одступање уноси у записник о учешћу странке у поступку по жалби, којим се жалиоцу
предочава начин доношења решења, као и у образложење решења, уколико решење по жалби доноси
првостепени орган.

ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА:
Секретаријат за јавне приходе није укључен у документе јавне политике Града Београда.
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ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У Секретаријату за јавне приходе, у извештајном периоду, није било иницирања покретања поступка
за заштиту од злостављања на раду.

УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ
У Секретаријату за јавне приходе, у извештајном периоду, није било примљених информација и
иницирања покретања поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

15.07.2019. године
Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за јавне приходе
Виолета Нићифоровић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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ПОДАЦИ О СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ПОСЛОВЕ
Организациона структура, број запослених и опис промена у 2019. години
Правилником о измени и допуни Правилника Број 110-626/18-ГВ од 27.06.2018. године о
организацији и ситематизацији радних места у Градској управи града Београда, Служби за централизоване
јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града
Београда и Канцеларији за младе, систематизовано је 131 радно место, од тога je на крају извештајног
периода попуњенo 105 радних места, 1 радник је у радном односу на одређено време и ангажована су 4
радника по уговору о привременим и повременим пословима. Послови из делокруга рада Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове, обављају се у оквиру 5 следећих сектора:
1. Сектор за информационе технологије и опште послове,
2. Сектор за урбанистичко планирање,
3. Сектор за спровођење планова,
4. Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене процедуре и
5. Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике
инвестиције у поступку обједињене процедуре.
Промене броја запослених у 2019. години: у извештајном периоду пензионисан је 1 радник, 2
запослених је на лични захтев прешло у другу организациону јединицу, а 2 запослених је привремено
премештено у другу организациону јединицу Градске управе. У извештајном периоду је на основу два
спроведена јавна конкурса у радни однос на неодређено време примљено 16 радника.
На основу свега наведеног, констатује се да се у извештајном периоду, у односу на прошлу годину,
број запослених повећао за 13, што представља побољшање у радним процесима, али још увек није
довољан број запослених, нарочито у врло сложеној Обједињеној процедури, нарочито у смислу обима
послова и постизања издавања аката у врло кратким законом дефинисаним роковима.
Према образовној структури у овој организационој јединици са високом стручном спремом
распоређено је 85 запослених, 6 са вишом стручном спремом, а са средњом стручном спремом 14
запослених.
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ОРГАНОГРАМ
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАТИЧКИХ, ОПШТИХ, ЕКОНОМСКИХ И ПРАВНИХ
ПОСЛОВА
У области спровођења урбанистичких планова
Осим обављања редовних послова, у сарадњи са ЈКП "Инфостан Технологије"- Сектором за
апликативна решења, на захтев Секретаријата унапређено је у прошлог години израђено Апликативно
решење за потребе евидентирања података везаних за захтеве за издавање информација о локацији и иста
апликација је у пуној примени. Кроз апликацију је могуће пратити преузимање предмета са писарнице,
претраживања по предметима, преглед потписаних информација о локацији и сва статистика по
предметима и референтима. Применом ове апликације је омогућено свим подносиоцима захтева за
издавање информације о локацији да путем интернета на сајту Градске управе у сваком моменту могу да
виде податак о томе када је предмет-Информација о локацији, подносиоца захтева потписан.
Код спровођења обједињене процедуре
Секретаријат је у извештајном периоду у 2019. години активно учествовао, преко својих
представника на пословима и активностима на изради и обуци за примену и унапређења софтвера за
„издавање електронске грађевинске дозволе“ – „е-дозвола“ у сарадњи са NALED-ом, USAID-ом и ресорним
Министарством, где су редовно одржавани састанци представника секретаријата, администратора ЦИС-а,
министарства, представника ималаца јавних овлашћења и других учесника у Обједињеној процедури у
циљу решавања проблема насталих током рада у ЦИС-у и унапређења и надоградње софтвера.
Обављен је наставак обуке запослених – учесника у Обједињеној процедури, запослених који су
примљени у радни однос у извештајном периоду како би се обучени запослени могли укључити у рад на
предметима из оквира Обједињене процедуре.
Остале значајније активности у извештајном периоду у оквиру информатичких и општих
послова су следеће:
 активности на изради, односно давању података за Централни регистар планске документације за
постојеће и донете планове;
 активности на пројекту „е-управа“ и "е-ЗУП" што подразумева обављене активности на обуци
тренера (запослени из Сектора за информационе технологије и опште послове) за рад у апликацији
и обуке коју је обавио тренер са запосленима у овом Секретаријату и другим организационим
јединицама Градске управе и израду и ажурирања каталога „е-управе“;
 израда извештаја за Светску банку и давања података из ЦЕОП-а који имају везу са израдом и
рангирањем на "Doing Business List"-и, што је од великог значаја за град Београд и Србију;
 активности везане за ресорно Јавно урбанистичко предузеће „ Урбанистички завод Београда“ и то:
ушећше на давању сагласности на средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја,
измену оснивачког акта и Статута и друга акта у складу са Законом о јавним предузећима;
Предмети према наведеним пословима:
Одељење за информатику, опште, правне и економске послове

Примљено предмета

Решено

У раду

Информатика, општи и правни послови

531

531

0

Економски послови и геологија

174

174

0

УКУПНО

705

705

0



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

Током извештајног периода, у овој области, поред рада на предметима, обављани су и послови на
организацији рада Секретаријата: праћење прописа, припрема и израда образаца захтева према законским и
подзаконским решењима, израда предлога таксених тарифа из области урбанизма и грађевинских послова,
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ангажовање на имплементацији Обједињене процедуре, информисање јавности (непосредно и путем
надлежних градских служби – „Беоком сервис“ и Служба за информисање), где је одговарано на 1155
питања грађана и представницима медија, организација и праћење конкурса за доделу Награде Града
Београда у области архитектуре и урбанизма, праћење информатичко-техничког сегмента рада
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (информатичка опрема и програми-набавка и
одржавање), организација и активности на администрирању апликације ЦИС-а и имплементација САП ЕРП
решења у Градској управи града Београда - Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове и пројекта еуправа и е-зуп, израда и усвајање Мапа пословних процеса у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове и утврђивање и процену ризика у оквиру увођења и развоја система финансијског управљања и
контроле у Градској управи града Београда-Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове.
Активности у извештајном периоду су обављане везано за чување и давање на увид планских аката
на увид и коришћење према поднетим захтевима, као и геолошко-геотехничке документације, редовно
прослеђивање података за Централни регистар планских докумената, прикупљање елабората о изведеним
геолошким истраживањима на простору Града за фонд геолошке документације, контрола усаглашености
планских аката са препорукама и условима који су дати у инжењерско-геолошким-геотехничким подлогама
и др.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБАВЉЕНЕ ИЗВОРНЕ ПОСЛОВЕ


У области стратешког и урбанистичког планирања
Спроведена је процедура и доношење 28 планских докумената и

Са аспектра броја примљених захтева Сектора за урбанистичко планирање, обављано је следеће:
Одељење за стратешко и урбанистичко планирање

Примљено предмета

УКУПНО

Решено

У раду

974

50

1024

Према пословним процесима у оквиру стратешког и урбанистичког планирања:
Донете Одлуке о изради планских докумената

22

Решења о не/приступању израде стратешких процена утицаја на животну средину

22

Рани јавни увид планова детаљне реулације

13

Обављене процедуре Јавних увида

27

Окончане процедуре на доношењу планских докумената

28

Број одржаних седница Комисије за планове

44

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

Примљено предмета

Издавање информације о локацији

Решено

У процедури

3748

3718

30

Припрема урб. Пројеката и локација

712

636

76

Уређење јавних површина

388

368

20

39

23

16

4887

4745

142

Земљиште за редовну употребу и остало
УКУПНО

Пословни процес

Примљено

60

Решено и а/а

У процедури

Пословни процес

Примљено

Решено и а/а

4277

4207

70

Верификације Комисије за планове

26

23

3

Урбанистички пројекти

60

22 потврђених,
23 решено на
други начин

15

199

177

22

15

8

7

388

368

20

24

15

9

Издате Информације о локацији (са јавним обј.)

Пројекти парцелације и препарцелације и др.
Земљиште за редовну употребу
Уређење јавних површина
Остало (одговори, интернет питања и др.)

У процедури

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

Примљено предмета

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

Решено

У процедури

993

252

2

1245

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

Решено позитивно

Решено негативно

Решен на други начин

примљено

пренето

примљено

(од
пренетих)

примљено

(од
пренетих)

примљено

1245

319

431

158

623

154

3

укупно:

1564

ГРАЂЕВИНСКЕ
ДОЗВОЛЕ

589

Решено позитивно

(од
у процедури
пренетих)
5

777

8

Решено негативно

Решен на други начин

примљено

пренето

примљено

(од
пренетих)

примљено

(од
пренетих)

примљено

359

90

102

23

202

63

2

укупно:

449

125

265

61

252

(од
у процедури
пренетих)
4
6

72

Решење по чл. 145.

Решено позитивно

Решено негативно

Решен на други начин

примљено

пренето

примљено

(од
пренетих)

примљено

(од
пренетих)

примљено

351

80

122

20

189

57

0

укупно:

431

ПРИЈАВА РАДОВА

(од
у процедури
пренетих)
2

142

246

2

Решено позитивно

Решено негативно

Решен на други начин

примљено

пренето

примљено

(од
пренетих)

примљено

(од
пренетих)

примљено

296

17

188

8

98

8

0

укупно:

313

196

Противпожарна
сагласност

106

Решено позитивно

Решено негативно

Решен на други начин

примљено

пренето

примљено

пренето

примљено

209

26

95

13

75

10

20

Прикључак на
инфраструктуру

85

23

Решено позитивно

Решено негативно

Решен на други начин

примљено

пренето

примљено

пренето

примљено

329

77

114

49

130

26

0

406

163

156

Решено позитивно

Решено негативно

примљено

пренето

примљено

(од
пренетих)

230

81

45

12

укупно:

320

2
Решен на други начин

примљено

примљено

141

68

0

(од
у процедури
пренетих)
0

209

64

0

примљено

(од пренетих)

примљено

(од пренетих)

примљено

(од пренетих)

у процедури

решен на други начин

(од пренетих)

првостепени орган –
поступак обустављен

примљено

првостепени органжалба одбачена

105

пренето

првостепени органжалба усвојена

2

(од
пренетих)

57

(од
у процедури
пренетих)

примљено

ЖАЛБА

31

108

пренето

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

(од
у процедури
пренетих)
3

примљено

укупно:

26

1

пренето

235

(од
у процедури
пренетих)
1

примљено

укупно:

62

19

4

0

0

2

2

1

2

/

/

5

укупно:

0

4

3

/

(реш.у др.
органу)

11
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ПРАВНИ ОСНОВ
За изворне и поверене послове у области урбанизма и грађевинских послова (измене у извештајном
периоду):
1. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон),
2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града
Београда („Сл. Лист града Београда“, бр. 26/2019),
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених
објеката на територији града Београда („Сл. Лист града Београда“, бр. 26/2019) и
4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији
града Београда („Сл. Лист града Београда, бр. 26/2019).

ОДНОС УПРАВНИ/ВАНУПРАВНИ ПРЕДМЕТИ
Број примљених предмета

УПРАВНИ

ВАНУПРАВНИ

8651

1064 (13%)

7587 (87%)

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

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

Примљено

Предмети решавани у секторима, насловљени на
секретара и заменика секретара

Решено (архивир. дела предмета у

У раду

току)

399

301

98

Поступање по захтевима/предметима у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове у периоду од
01.01. до 30.06. 2019. године






Примљено

Решено

У процедури

8651

7734 (процентуално 89,4%)

917

У односу на циљеве рада за 2019. годину, већина задатака из плана је остварена за извештајни
период.
Поред предмета из делокруга рада Сектора, решавани су захтеви и представке грађана упућени
секретару и заменику секретара, затим захтеви Кабинета Градоначелника, Начелника Градске
управе, Урбанистичке инспекције, грађана и Тужилаштва, одговори на интернет-питања грађана,
средствима информисања и Беоком-сервису, затим давања мишљења, сугестија и предлога
приликом израде, доношења и спровођења закона, одлука и правилника, као и разне врсте сарадње
везане за важне послове органа Скупштине града Београда и унапређење рада Градске управе.
Представници Секретаријата, кроз рад радних тела, учествовали су на изради и доношењу
нормативних аката, доношењу и реализацији програма и акционих планова из различитих области
из делокруга рада Градске управе

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

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

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

У оквиру наведеног документа јавне политике у оквиру „ПРИОРИТЕТА 2.- Плански регулисан,
контролисан урбани развој Београда и подршка инвестиционим пројектима“ дефинисане су мере:
1. Разрада и спровођење усвојених урбанистичких планова (израда планова детаљне регулације у
оквиру граница ПГР-а финансираних из Буџета Града, израду урбанистичких планова за капиталне
пројекте и подршку планова детаљне регулације и урб. планова приватних инвеститора у грађевинском
подручју) и
2. Унапређење процедуре за ефикасну изградњу и инвестиције (унапређење административних
процедура и за ефикасније издавање дозвола, унапређење процедура за ефикаснију израду планова детаљне
регулације и обуку овлашћених пројектаната за комуникацију са управом у електронском облику.
РЕАЛИЗОВАНО
- У извештајном периоду донето 22
одлуке о изради планова и 28
урбанистичких планова,
- Одржано је 13 раних јавних увида и
27 јавних увида,
- Подаци о јавном увиду су доступни
преко портала Града Београда,
- Поједностављена је процедура
доношења урбанистичких планова и
тиме убрзана процедура доношења,
- Обављена је обука овлашћених
пројектаната од стране ресорног
Министарства и НАЛЕД-а, а
делимично и од стране овог
Секретаријата за рад у ЦИС-у у
оквиру Обједињене процедуре

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

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

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ
У Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, у извештајном периоду у 2019. години, није
било иницирања покретања поступака за заштиту од злостављања на раду те стога ни покретања тог
поступка, као ни евидентираних пријема информација од узбуњивача.
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ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У извештајном периоду ова организациона јединица Градске управе је примила и евидентирала
електронски и аналогним путем 27 захтева за приступ информацијама од јавног значај и по свим захтевима
је поступљено.

ОСВРТ НА ПРОБЛЕМЕ У РАДУ
Недовољна техничка опремљеност и недостатак софтвера
Већи број радних станица је набављен у току овог озвештајног периода, али имајући у виду потребе у
области урбанистичког планирања, спровођења планова и обједињене процедуре електронским путем, још
увек је присутан проблем недостатка софтвера за потребе геореференцирања планске докуменатције,
недостатак „autocad”-a, „mapinfо”-a или „arcgis”-a као подршке за рад Секретаријата, информисање грађана
путем сајта и релизације пројекта „ГИС-Београд”, као и недостатак опреме за дигитализацију аналогне
важеће планске документације.
Обављање послова из надлежности овог Секретаријата отежава и неблаговремено сервисирање и
набавка опреме (кертриџа, штампача, скенера) која не прати потребе Секретаријата, посебно када су у
питању софтверска решења где не постоји адекватан план решавања од стране надлежних служби за
софтверске потребе Секретаријата.
Недовољна попуњеност радних места
Недовољан број запослених у појединим секторима Секретаријата онемогућава да организациона
структура функционише онако како је планирана, а нарочито у пословима Обједињене процедуре из
надлежности Секретаријата (издавање локацијских услова, грађевинских дозвола, употребих дозвола и др.).
Ради напред наведеног, овај Секретаријат је у извештајном периоду иницирао, преко Службе
Начелника градске управе, покретање поступка за расписивање два јавна конкурса у циљу попуњавања 25
слободних радних места у Секретаријару, углавном за радна места у оквиру урбанистичког планирања,
спровођења урбанистичких планова и Обједињене процедуре. Јавни конкурси су расписани и спроведене су
процедуре јавних конкурса на основу којих је примљено у стални радни однос 16 радника.

НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНУ
Спроводећи Закон о планирању иизградњи, у оквиру својих надлежности, а у циљу побољшања
услова за инвеститоре и омогућавање брзог и лаког добијања грађевинских дозвола, основни планирани
циљеви и активности Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове у 2019. години су следећи:
 Довођење рокова за решавање предмета у оквиру обједињене процедуре на стриктне рокове
дефинисане Законом,
 Максимално убрзање доношења планова,
 Јачање структуре запослених у стручном смислу због недовољног броја запослених у односу на
обим посла, нарочито у Обједињеној процедури,
 Рад на успостављању и увођењу Географског информационог система Града Београда (ГИС-а) и
побољшање сарадње са другим учесницима код успостављања ГИС-а.

јул 2018. године
Заменик начелника Градске управе
– Секретар Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, дипл. инж. арх.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Организациона структура
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ПРАВНИ ОСНОВ
У извештајном преиоду је допуњена Одлука о одређивању комуналних делатности („Сл. лист града
Београда бр.2/17, 109/18 и 52/19) у том смислу да су као комуналне делатности од локалног значаја за град
Београд утврђене делатности: под 6а. обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту
Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и под 6б.чишћење (уклањање) графита са објеката
видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења. За обављање
наведених послова у оквиру надлежности града Београда одређен је Секретаријат за комуналне и стамбене
послове. Правни основ за вршење наведених послова је члан 1. став 1. тачке 6а. и 6б. Одлуке о одређивању
комуналних делатности.
У секретаријату се обављају искључиво изворни послови.
Број систематизованих радних места, број попуњених, број ангаживаних извршилаца по основу
уговора
За обављање послова из делокруга Секретаријата за комуналне и стамбене послове у складу са
Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској Управи града Београда, Служби за
централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну
ревизију града Београда и Канцеларији за младе бр. 110-680/17-ГВ од 11.05.2017. године, бр.110-1725/17ГВ од 31.10.2017. године, бр. 110-107/18-ГВ од 02.02.2018. године, бр.110-314/18-ГВ од 25.04.2018. године
110-626/18-ГВ од 27.06.2018. године, 110-739/18-ГВ од 04.10.2018. године 110-1193/18-ГВ од 07.12.2018.
године систематизовано је 91 радно место, од тога два положаја и 89 извршилачких радних места.
Образовна структура запослених
За вршење систематизованих послова у секретаријату је запослено укупно 37 лице, са високом
стручном спремом 33, једно лице са вишом стручном спремом и 4 лица са средњом стручном спремом, док
је за обављање привремених и повремених послова ангажовано 10 - лица по уговору.

I СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ, УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ И УПРАВЉАЊА
ПИЈАЦАМА
Сектор за комуналне делатности је обављао следеће послове у наведеном периоду, кроз рад два
одељења, и то:
Oдељење за праћење одржавања јавних зелених површина вршило је послове који се односе на
учествовање у изради и праћењу редовног програма одржавања јавних зелених површина, у складу са
закљученим уговором са ЈКП ''Зеленило Београд'' и послове који се односе на израду и праћење редовног
програма одржавања излетничких шума Београда, на основу уговора закљученим са ЈП „Србијашуме“. У
оквиру годишњег програма ЈКП ''Зеленило Београд'' прати се реализација редовног одржавања јавних
зелених површина на укупној површини од 24.898.389m2, на десет градских општина, и то на површинама
под парковима, скверовима, шумама, у стамбеним насељима, заштитним појасевима, уличним травњацима,
саобраћајницама, баштицама, вертикалном зеленилу, зеленим површинама обала и приобаља, затим
реализација одржавања дрвореда у 757 улица са око 52.000 садних места у дрвореду, 3.616 жардињера и 21
јавног санитарног објеката и водотокова у Топчидерском парку, одржавања биљног материјала у
просторијама Градске управе, одржавања заштићених природних добара, реализација непредвиђених
радова у оквиру програма текућег одржавања, по инспекцијским налозима и реализација једнократних
акција и активности поводом одржавања манифестација под покровитељством Града. У оквиру годишњег
програма ЈКП ''Зеленило Београд'' прати се и реализација радови на поправкама и непредвиђени радови
који се изводе на деградираним и оштећеним јавним зеленим површина и објектима, и то: на зеленим
површинама у стамбеним насељима на територији десет градских општина, парковима и скверовима, на
вегетацији, на појединим садржајима у оквиру јавних зелених површина, на степеништима, стазама,
потпорним зидовима, дечијим игралиштима, површинама дуж саобраћајница на разделним тракама, на
уличним дрворедима, санитарним објектима и др.. Паркови, скверови, баштице, улични травњаци,
саобраћајнице и зелене површине у стамбеним насељима и др. зелене површине сврстане су у различите
категорије, и то од екстра категорије до 5. категорији, које карактерише одређени број понављања основних
операција. Површине које још нису приведене намени сврстане су привремено до коначног уређења у 6.
категорију, док је вертикално озелењавање – зелени зидови сврстано у 7. категорију. У вези годишњег
програма ЈП „Србијашуме“ прати се реализација радова на одржавању и уређењу 4 излетничке шуме,
значајне за град Београд од укупно 11 излетничких шума, које грађани највише и најчешће користе и
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којима је дат приоритет из наведених разлога, а то су: Авала, Миљаковац, Кошутњак и део шуме на Ади
Циганлији, на укупној површини од око 200 ха. Површине које се налазе у програму редовног одржавања
служе у излетничке сврхе или су места на којима се налазе спомен обележја (на Авали Споменик руским
ветеранима, Споменик незнаном јунаку, Чарапићев брест) на којима се одржавају и друге манифестације,
као и полагања венаца при обележавању значајних датума из наше историје. Предвиђена динамика, обим,
врста и интезитет послова у Програму планирани су у складу са усвојеним нормативима за ову област и
биолошким календаром, на основу којих је могуће одржати комунални ред. Програмом је предвиђено
одржавање чистоће на најпосећенијим локацијама, кошење траве, уклањање опалог лишћа, одржавање
украсних засада, живе ограде и сезонског цвећа, неопходне интервенције на високом растињу, уништавање
непожељне и самоникле вегетације на уређеним деловима, одржавање хигијене и чишћење јавних
санитарних објеката и простора око јавних чесми, чишћење и одржавање ригола и пропуста, одржавање
постојеће рустик опреме и др.
У оквиру редовних контрола реализације програма комуналних предузећа на основу достављених
дневних извештаја предузећа извршено је укупно 244 обилазака терена и сачињено је 138 записника о
извршеној контроли у којима су дати и налози за исправљање неправилности. Оверено је 28 ситуација са
125 спецификација за извршене услуге и радове који се контролишу у оквиру редовног програма
одржавања јавних зелених површина и 4 ситуације ЈП „Србијашуме“. Све ситуације су унете у САП.
Такође, ово одељење учествује у раду Сталне стручне комисије за уклањање стабала са јавних зелених
површина на 10 градских општина, за коју је примљено 510 нових захтева и урађено 275 записника (у вези
захтева из 2017.и 2018. г.). У вези рада Комисије за примопредају на редовно одржавање уређених јавних
зелених површина крајњем кориснику, ЈКП „Зеленило Београд“ примљена су 2 захтева за примопредају на
редовно одржавање нових објеката од ЈП „Путеви Београда“ и Секретаријата за инвестиције. Поступање по
овим захтевима је у току. Сачињено је једно решење о формирању комисије, а сачињен је и један записник
Комисије о извршеном обиласку терена у вези реализованих радова (објекат плато – трг Славија). Поред
тога реализоване су 22 примопредаје извршених радова на поправкама девастираних јавних зелених
површина које се налазе у Прегледу јавних зелених површина ЈКП „Зеленило Београд“, на основу
сачињених записника, и донетих решења о формирању Комисије. У извештајном периоду примљено је 336
нових предмета (од тога 10 предмета преко Кабинета), 308 дописа у вези већ примљених предмета.
Сачињено је укупно 610 дописа, одговора на представке грађана и правних лица, одговора на питања
дневних новина, радија и ТВ (11) и других дописа. Дато је 52 сагласности на достављене предмере и
предрачуне, као и пројекте текућег одржавања јавних зелених површина, које израђује ЈКП „Зеленило
Београд“. Одељење је израдило 17 информација – извештаја по предствкама упућених градоначелнику и др.
и 8 предлогa закључака Градоначелника. Учешће у разматрању два захтева за поступање по члану 48
Одлуке о комуналном реду у вези постављања дечијих реквизита и припреми потребне документације за
реализацију две донација које се односе на обнову и унапређење јавних зелених површина. Сачињен је
предлог ребаланса 1 из надлежности одељења и 2 образложења извршења финансијског плана I квартал и
за I и II квартал 2019. године и образложење извршења финансијског плана за 2018. годину, образложење
прихода и примања I квартал и I и II квартал 2019. године са две табеле плана и остварења за исти период,
попуњено је 6 табела месечних квота, урађено 6 образложења квота за позиције ЈКП „Зеленило Београд“ и
ЈП „Србијашуме“. Сачињен је предлог плана јавних набавки са записницима ЈКП „Зеленило Београд“ ЈП
„Србијашуме“ за 2019. годину и два извештаја о извршењу уговора за први и други квартал 2019. године,
Извештај о учинку Програма, програмских активности и Пројеката, за 2018. годину. Сачињени извештаји о
оцењивању запослених у Oдељењу за 2018. годину. Одељење за праћење одржавања јавних зелених
површина учествовало у изради публикације Квалитет животне средине у Београду за 2018.
Oдељење за праћење одржавања чистоће, поправки у оквиру јавних зелених површинa,
управљања гробљима и погребне услуге, и управљања пијацама вршило је послове који се односе на
учешће у припреми и изради Програма чишћења и прања јавних површина у 2019. години. У вези са
комуналном услугом чишћења и прања јавних површина oбрађено је укупно 92 предметa (52 нова
предмета, 30 у вези већ примљених предмета и 10 месечних ситуација) који се односе на представке
грађана и правних лица као и других дописа. Сачињено је више од 200 дописа, поступање у вези са
предметима, одговори на представке грађана, одговори на питања дневних новина и сл., 3 предлога
закључака Градоначелника, 1 предлог решења Градског већа, обрада и овера 10 месечних ситуација за
извршене услуге чишћења и прања у наведеном периоду (контрола, унос у САП), реализовано је 90
обилазака терена на подручју 10 градских општина, урађено је 77 записника у вези са извршењем редовних
услуга и 13 извештаја у вези са извршењем непредвиђених услуга, дати су одговарајући налози,
контролисано више од 180 дневних извештаја, 6 табела – база података, попуњено је 6 табела месечних,
урађено 6 образложења квота за позиције ЈКП „Градска чистоћа“ и др. Сачињенa су 2 образложења
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извршења финансијског плана I квартал и I и II квартал 2019. године и образложење извршења
финансијског плана за 2018. годину. Сачињен је предлог плана јавних набавки са записником ЈКП „Градска
чистоћа“ за 2019. годину и два извештаја о извршењу уговора за први и други квартал 2019. године,
Извештај о учинку Програма, програмских активности и Пројеката, за 2018. годину
У вези са комуналном услугом управљање градским пијацама примљена су 3 предмета и у вези са
тим предметима сачињено је 5 дописа.
У вези са комуналном делатношћу управљање гробљима и одржавање градских гробаља примљена
су 3 предмета.
Праћена је реализација радова на инвестиционом одржавању и санацији јавних зелених површина на
25 локација, обављен излазак на терен 96 пута, сачињено је 95 записника о изласку на терен и о одржаним
састанцима у вези са реализацијом радова, израђено је укупно 18 дописа и одговора на представке грађана,
примљено 10 предмера и предрачуна за додатне радове и издатo 10 сагласности, контролисано, унето у
САП и оверено 39 ситуација за извршене радове на инвестиционом одржавању и санацији јавних зелених
површина, урађен је 1 предлог закључака. Реализоване су 21 примопредаја извршених радова на
поправкама девастираних јавних зелених површина које се налазе у Прегледу јавних зелених површина
ЈКП „Зеленило Београд“, на основу сачињених записника, и донетих решења о формирању Комисије.

II СЕКТОР ЗА СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање зграда
Праћење одржавања стамбених зграда и праћење безбедности њиховог коришћења, чија је сврха
очување стамбеног фонда у циљу остваривања јавног интереса града Београда у стамбеном сектору
1. Очувања културне баштине рестаурацијом фасада стамбених објеката под заштитом држава
У циљу окончања реализације II ФАЗЕ Програма спровођења мера техничке заштите објеката и
просторних културно-историјских целина на територији града Београда, утврђених за културна добра у
оквиру просторно културно-историјске целина „Старо језгро Београда“ и III ФАЗЕ Програма спровођења
мера техничке заштите објеката утврђених за културно добро и објеката у оквиру просторно-културних
целина на територији града Београда, у оквиру просторно културно-историјске целина „Косанчићев венац“,
„Старо градско језгро Земун“ и „Историјско језгро Београда“, у складу са чланом 50. Закона о јавним
набавкама, на основу Одлуке о спровођењу јавних набавки којом је овлашћено ЈП „Градско стамбено“,
закључен је уговор за извођење грађевинско занатских радова на објектима утврђеним за културно добро и
објектима у оквиру просторно-културних целина који се налазе на територији града Београда, којим је
обухваћен 91 објекат. Закључењем уговора Сектор је у овом периоду је пратио реализацију истог.
У овом периоду Сектор је такође предузимао неопходне активности за обезбеђење потребне
документације како би се обратио Министарству културе и информисања ради добијања старатељства за
спровођење мера техничке заштите објеката у оквиру просторних културно-историјских целина,
пртедложених од стране Завода за заштиту споменика културе града Београда, у циљу припреме предлога
IV ФАЗЕ Програма за спровођење мера техничке заштите објеката утврђених за културно добро и објеката
у оквиру просторно-културних целина на територији града Београда, чија реализација је планирана у 2019.
години.
 Број објеката на којима су спроведене мера техничке заштите
У овом периоду је у току реализација закљученог уговора.
2. Праћење одржавања стамбених зграда и спречавање настанка штетних последиоца
У циљу превазилажења недоумица на одржавању стамбених зграда остварен је контакт са
представницима ЈП „Градско стамбено“ и странкама. Комуникација је унапређена, те су информације које
се размењују садржајније, са више детаља, чиме се отклањају потенцијалне нејасноће.
 Број представки које се односе на одржавање
У наведеном периоду обрађено је 20 предмета достављених од стране Кабинета градоначелника,
градског менаџера и начелника Градске управе, одговорено на 210 представки грађана упућених
Секретаријату преко писарнице или електронским путем, а које су се односиле на проблеме из комуналне и
стамбене области.
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3. Очување јавног интереса у области одржавања стамбених зграда
Имајући у виду да је нови Закон о становању и одржавању зграда ступио на снагу 31. децембра 2016.
године, странкама су пружане информације и појашњења како путем одговора на упућене представке тако
и телефоном, а све у циљу едукације о постојећој законској регулативи и обавезама које се односе на
одржавање, организацију и управљање стамбеним зградама.
 Број представки које се односе на одржавање стамбених зграда
У наведеном периоду одговорено на 12 представки грађана упућених Секретаријату преко писарнице
или електронским путем, а које су се односиле на одржавање, организацију и управљање стамбеним
зградама.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Означавање назива улица и тргова и означавање зграда кућним бројевима
Означавање насељених места, улица и тргова и означавање зграда кућним бројевима на
територији града Београда у циљу несметаног функционисања теренских служби (Служба хитне
помоћи, Ватрогасна служба, МУП, БВК, ЕДБ, ПТТ и остали) и оријентације становника и
посетилаца града Београда
1. Означавање улица ради несметаног функционисања теренских служби (Служба хитне помоћи,
Ватрогасна служба, МУП, БВК, ЕДБ, ПТТ и остали) и оријентација становника и посетиоца града
Београда на територији 10 градских општина
Секретаријат је у складу са чл. 111. став 5. Закона о државном премеру и катастру („Службени
гласник РС“ бр. 96/15), обезбедио средства за израду и постављање табли са називима улица и тргова на
територији града Београда по донетим Решењима након ступања на снагу новог Закона. У овом периоду
закључен је уговор за реализацију услуге - Означавање назива улица и тргова на територији града Београда.
Овим уговором је обухваћено постављање 3333 табли са називима улица и реализација истог се приводи
крају.
Такође, у овом периоду спроведене су активности за закључење оквирног споразума јавне набавке
услуга - Означавање назива улица и тргова на територији града Београда. Реализацијом ове јавне набавке
биће постављено око 8000 табли са називима улица
У складу са чл. 111. став 4. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ бр.
96/15), у 2016. години Секретаријат обезбедио финансијска средства за закључење уговора са Републичким
геодетским заводом за означавање зграда постављањем табли са кућним бројевима на територији града
Београда, међутим са Републичким геодетским заводом није закључен уговор из разлога што РГЗ није
доставио елаборате пренумерације кућних бројева са орто-фото снимком.
ПРОЈЕКАТ
ПОПРАВИМО ЗАЈЕДНО
Сектор за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда, у 2018. години,
упутио je дописе управницима стамбених заједница са којима Секретаријат има закључене уговоре за II
фазу пројекта „Поправимо заједно“, односно поправку фасаде на 2 стамбена објекта (Цара Уроша бр. 17 и
Страхињића Бана бр. 78), поправку крова стамбеног објекта у ул. Нехруова бр. 85 и поправку 9 (девет)
лифтова у 5 (пет) стамбених зграда (Цара Душана бр. 60, Палмотићева бр. 7, Др. Ивана Рибара бр. 71, Пере
Сегединца бр. 14 и Гоце Делчева бр. 14). Одлуком Скупштине стамбене заједнице су се сагласиле за
споразумни раскид 5 (пет) уговора, који су закључени и извршен је повраћај уплаћених средстава, а током
прве половине 2019. године исплаћена је припадајућа камата.
Скупштине стамбене заједнице у улици Цара Душана бр. 60, Палмотићева бр. 7 и Др. Ивана Рибара
бр. 71 су се изјаснили да нису сагласни са споразумним раскидом уговора.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Развој културе и информисања
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
1. Подстицање развоја културе
Организовање свих пословних процеса и активности за обезбеђивање услова за уређивање, употребу,
унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан са циљем успостављања и
одржавања комуналног реда, очувања баштине, континуираног унапређења његових историјских,
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архитектонских и пословних вредности. Такође, очување и промовисање Ташмајданске пећине и просторно
културно-историјских целина: подручје око Доситејевог лицеја, подручје кнез Михаилове улице, Топчидер,
Косанчићев венац, Скадарлија, као и целине Светосавски плато у предходној заштити, које је Град Београд
поверио на коришћење ЈП „Београдска тврђава“.
Стање појединих објеката културе је проблем са којим се Град директно суочава, а који значајно
утичу на свеобухватну слику о главном граду. У складу са повереном комуналном делатношћу, планиран је
Програм конзервације, рестаурације, реконструкције, санације, презентације и ревитализације објеката и
простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан.
Пројекти за извођење радова израђују се у складу са обезбеђеном и доступном техничком
документацијом, која се делимично мора ревидирати и прилагодити, у складу са приоритетима по степену
угрожености споменика одређених од стране Комисије за праћење стања на простору Београдске тврђаве
надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд и динамиком обезбеђења
финансијских средстава.
 Број реализованих пројеката рестаураторских, конзерваторских и радова на ревитализацији
комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан
У наведеном периоду започети су радови на неколико објеката у оквиру Београдске тврђаве.
Вођена је евиденција о завођењу и развођењу предмета за потребе Сектора, евиденција
улазних фактура за цео Секретаријат преко књига улазних фактура, вршен унос података у
апликацију за Регистар измирења новчаних обавеза (РИНО), вођена евиденција јавних
набавки и праћена њихова реализација за цео Секретаријат и уношени подаци о јавним
набавкама Секретаријата на портал Републичке управе за јавне набавке и портал Јавних
набавки Града Београда.
Такође су припремани месечни, квартални, полугодишњи и годишњи планови са
образложењима за Сектор за економско финансијске послове и послове зоохигијене, као и
предлог ребаланса Буџета за 2019. годину.
У овом периоду припреман је годишњи план јавних набави, списак набавки на које се не
примењује закон о ЈН, као и измене и допуне годишњег плана јавних набавки.

III СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВОДА И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
ЗООХИГИЈЕНЕ
У Сектору за комунално уређење вода и комуналну делатност зоохигијене образована су две
одељења:
1. Одељење за праћење и развој комуналног уређења вода,
2. Одељење за зоохигијену
У Одељењу за праћење и развој комуналног уређења вода у наведеном периоду обављани су следећи
послови:
Реализација редовних програма:
Закључен је годишњи уговор са ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за Програм редовног
одржавања објеката Београдског система кишне канализације за 2019. годину. Очишћено је 31432 сливника
са сливничким везама, интервентно је приликом јачих падавина очишћено 1460 сливника са сливничким
везама, замењене су 92 сливничке решетке и замењено је и издигнуто 93 поклопца од композитног
материјала.
Закључен је годишњи уговор са ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за Програм редовног
одржавања јавних градских чесама и фонтана за 2019. године. Програмом је обухваћенo редовно
одржавање 191 јавне чесме и 42 градске фонтане; сервисиране су пумпе на 3 фонтане (Технички факултет,
СРЦ Ташмајдан и Културни центар); изведене поправке на оштећеној скулптури на фонтани Берба рибара
са змијом; монирани заштитни поклопци на фонтани Стара Херцеговина; замењена су прохромска пијаћа
места на фонтани на Тргу Николе Пашића; изведене поправке на 3 фонтане, офарбано тело фонтане
Шољица; поправљена су тела чесама код ОШ 20 Октобар и у Јурија Гагарина 195; замењено је 25
неисправних антивандал чесми; замењено је 33 неисправних парковских чесми; поправљени платои на
чесмама у улицама Милешевска и Патријарха Јоанихија; одгушени су одводи на више фонтана и чесама
после невремена у јуну месецу; редовно се скидају графити, мењају оштећене фуге и фарбају тела чесама;
мењају се сливничке решетке и бетонски поклопци; изведене су разне поправке и замене оштећених делова
на чесмама. Чесме и фонтане се редовно чисте, перу, фарбају и сл.
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Реализација инвестиционих програма:
Припремљен је Посебан програм коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за
2018. годину, ЈКП „Београдски водовод и канализација“.
Спроведен је поступак јавне набавке за извођење радова на реконструкцији фекалне канализационе
мреже у Банатској улици. (јавну набавку спроводи ЈКП „Београдски водовод и канализација“, а цео
поступак се реализује применом члана 50. Закона о јавним набавкама). Уговор о извођењу радова закључен
је у марту. Увођење извођача у посао очекује се чим буду прибављене све дозволе у складу са Законом о
планирању и изградњи, а рок за завршетак радова је 120 дана од дана увођења у посао.
Закључено је шест уговор за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улицама
Скадарска и Топличин венац, за реконструкцију канализационе мреже у улицама Петра Зрињског,
Скадарска и Топличин венац и за извођење радова на одвођењу кишних вода и отклањању дефеката у
улицама Симина, Страхињића бана и Емилијана Јоксимовића, где је извођач ЈКП „Београдски водовод и
канализација“. Закључен је и уговор са ЈП „Дирекција грађевинско земљиште и изградњу Београда“, за
вршење стручног надзора над извођењем предметних радова. У току је извођење радова, у складу са
уговореном динамиком, а завршетак радова планиран је за трећи квартал ове године.
Припремљено је 6 решења о формирању Комисије за вршење редовне годишње контроле техничке и
хигијенске исправности и испуњености услова и мера противпожарне заштите јавних купалишта и
отворених базена на територији Града, урађено је 6 записника Комисије којим се утврђује да купалиште,
односно јавни отворени базен може да почне са радом у летњој сезони 2018. године и донето 6 Решења у
складу са Одлуком о јавним речним купатилима.
Реализована је примопредаја 13 објекта - изграђене канализационе мреже на територији Града и 10
објеката - изграђене водоводне мреже на територији Града, које је градило ЈП „Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу града“, и једног постројења за пречишћавање отпадних вода, које је изградио
Секретаријат за инвестиције, а све је предато на даље коришћење и одржавање ЈКП „Београдски водовод и
канализација“.
Обрађено је око 105 предмета из области водоснабдевања и одвођења отпадних вода (50 предмета –
дописа и 55 маилова грађана), око 10 предмета – захтева ГО за постављање и примопредају јавних чесми и
фонтана у програм редовног одржавања.
Предмети који се обрађују у Одељење за праћење и развој комуналног уређења вода су вануправни
предмети.
У Одељењу за зоохигијену је, на основу задатих испланираних циљева, а у служби решавања
проблема са невласничким псима и мачкама на територији града Београда, у наведеном периоду урађено
следеће:
JKП “Ветерина Београд“- реализација Програма делатности зоохигијене
Закључен је уговор са ЈКП Ветерина Београд о вршењу послова по Програму делатности зоохигијене
ЈКП „Ветерина Београд“ за 2019. годину, који се финансирају из буџета града Београда, као и праћење
реализације поверених послова. ЈКП „Ветерина Београд“ је, на основу реализације Програма делатности
зоохигијене за 2019. годину, у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године обрадила 2412 невласничких пса
који су прошли кроз програм стерилизације, вакцинације и чиповања, од чега је 1967 паса враћено на
станиште, а 321 је удомљено. Остали невласнички пси су збринути у прихватилиштима за псе. Такође је са
јавних површина сакупљено и нешкодљиво уништено 1438 лешева паса и мачака, као и 402 леша свих
врста животиња и 6913 кг делова тела лешева животиња. Од 1364 налога са Инфективне клинике КЦС,
ухваћено је и трајно смештено у прихватилишта 109 паса који су нанели озледе грађанима. Доктори вет.
медицине ЈКП Ветерина Београд су, по овлашћењу Министарства пољопривреде, написали 181 записник
због необележавања и невакцинисања животиња.
Надзор над радом ЈКП “Ветерина Београд“
У склопу редовног обављања посла Одељење за зоохигијену је вршило надзор над радом ЈКП
„Ветерина Београд“ у смислу утрошка буџетских средстава дефинисаних уговором о финансирању послова
из Програма делатности зоохигијене ЈКП “Ветерина Београд“ за 2019. годину. Такође, у истом периоду,
Одељење за зоохигијену је вршило месечне контроле рада свих пет прихватилишта за невласничке псе, која
су под управом ЈКП „Ветерине Београд“.
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Комуникација са грађанима
У оквиру обављања послова на решавању проблема са напуштеним животињама у одељењу за
зоохигијену, по разним основама везаним за делокруг рада одељења, у периоду од 01.01. до 30.06.2019.
године је запримљен 951 нов предмет, од укупно 1.634 поднесака, а заједно са захтевима грађана за накнаду
штете. Активности везане за рад „Комисије за оправданост захтева грађана за накнаду штете настале уједом
паса луталица“ су обухватиле 654 новопримљена захтева грађана, од којих 24 захтева нема основ за
разматрање пред Комисијом. У истом периоду је примљено 218 пресуда по тужбама и у корист грађана за
накнаду штете нанесене од стране невласничких паса. На седницама Комисије обрађено је 901 захтева
грађана, где је са 837 грађана прихватило вансудско поравнање.
Акције удомљавања паса из градских прихватилишта
У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године је, на разним локацијама у граду Београду, у оквиру
свеобухватне акције „Најбољи пријатељ“, одржано неколико акција удомљавања невласничких паса у
организацији, односно са учешћем, ЈКП Ветерина Београд, на којима су многи невласнички пси из градских
прихватилишта за псе нашли свој дом.

IV СЕКТОР ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У Сектору за уређивање грађевинског земљишта и обављање комуналне делатности обезбеђивања
услова за реализацију програма уређивања и доделе грађевинског земљишта, обављали су се стручни и
аналитички послови који се односе на праћење уређивања, употребе, унапређивања и заштите грађевинског
земљишта, припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања и доделе грађевинског
земљишта, контрола над извршавањем услуга које обавља јавно предузеће основано за вршење комуналне
делатности обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање и сви послови који се
обављају у циљу уређивања грађевинског земљишта обухваћени су Програмом уређивања и доделе
грађевинског земљишта града Београда, који сваке године усваја Скупштина града Београда и који садржи
активности за текућу годину и за наредне две године.
У периоду од 01.01.-30.06.2019. године обављани су послови који су у вези са реализацијом
Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину, који је усвојила Скупштина
града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 122/18) на следећи начин:
Програм стручних и специјализованих услуга у обављању комуналне делатности у 2019. години
– представља пратеће трошкове у вези са реализацијом програма уређивања и доделе грађевинског
земљишта. У сектору су вршени послови који се односе на учествовање у изради и праћењу програма
стручних и специјализованих услуга. За реализацију Програма стручних ии специјализованих услуга
закључен је уговор са ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“, којим су дефинисани
послови које јавно предузеће обавља у оквиру комуналне делатности за коју је основано, а у вези са
обезбеђивањем услова за припремање и опремање грађевинског земљишта, као и обављање послова
стручног надзора над извођењем радова. Укупна вредност закљученог уговора износи 770.999.947,20
динара. У сектору за реализацију програма и закљученог уговора израђено је 2 предлог закључака који
доноси Градоначелник, 2 предлог решења који доноси Градско веће, сачињено 12 Записника о извршеној
контроли обављања комуналне делатности, обрађено и оверена 30 ситуација за плаћање, унето у САП 300
докумената, урађено 45 дописа и других аката, 5 образложења за квоте и 45 табела за реализацију услуге
стручног надзора.
Програм коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину – представља
трошкове за које је ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“ назначено као обвезник
(судске таксе, комунални рачуни, текући трошкови за припрему локација за отуђење грађевинског
земљишта и др.). У сектору су вршени послови који се односе на учествовање у изради и праћењу
реализације програма коришћења текућих субвенција. За реализацију програма коришћења текућих
субвенција закључен је уговор са ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“, којим су
дефинисани трошкови које ће ово јавно предузеће имати у 2019. години. Укупна вредност закљученог
уговора износи 520.627.805,00 динара. У сектору за реализацију програма и закљученог уговора израђено је
2 предлог закључака који доноси Градоначелник, 2 предлог решења који доноси Градско веће, обрађен и
оверено 4 рачун за плаћање и урађено 36 пропратних дописа и других аката, сачињено 5 образложења за
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квоте и 4 табела и прегледано 919 рачуна и око 2.000 докумената у вези са превдањем утрошених средстава
по основу програма коришћења текућих субвенција уплаћених авансним рачунима.
Решавање имовинско-правних односа – у циљу реализације програма уређивања грађевинског
земљишта, обављају се активности у вези са донетим решењима за експропријацију земљишта, судским
решењима за исплату накнада за експрописано земљиште и закљученим споразумима за исплату накнада за
експрописано земљиште на коме се планира изградња јавних комуналних објеката и комуналне
инфраструктуре. У сектору су се обављали послови на обради, анализи и изради материјала неопходних за
закључење уговора или споразума за исплату накнада и послови на прегледу, контроли и овери материјала
на основу које се врши исплата накнада. У сектору је за ове послове израђено 35 предлога закључака које
доноси Градоначелник, праћена реализација 99 закључених уговора и споразума за исплату накнада,
прегледано, обрађено и оверено 129 захтева за плаћање примаоцима накнаде, урађено 35 табела, обрађено
129 захтева за добијање шифре добављача и 388 дописа и других аката.
Изградња недостајуће комуналне инфраструктуре средствима правних и физичких лица и
средствима донатора – у складу са Законом о планирању и изградњи, за неизграђену комуналну
инфраструктуру, односно за грађевинско земљиште које није у целости опремљено дата је могућност да се
изградња недостајуће инфраструктуре финансира и средствима заинтересованих правних и физичких лица.
У сектору су за ове послове израђене 4 табеле, прегледано 10 предмета, урађена су 4 предлога закључака
које доноси Градоначелник, праћена реализација 4 закључена уговора, урађено је и 20 дописа и других
аката.
Припремање градског грађевинског земљишта – у оквиру ових активности реализују се послови
на прибављању урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, као и послови у
вези са прибављањем припремне документације за израду и спровођење планова, прибављање геодетских,
геолошких и других подлога, истражне радове, спровођење конкурса, студије, пројекти и друге
документације.
Опремање градског грађевинског земљишта – у оквиру ових активности реализују се послови у
вези са изградњом објеката комуналне инфраструктуре и изградњом и уређењем површина јавне намене и
то објекти који су од посебног стратешког интереса за развој града, саобраћајнице са припадајућом
инфраструктуром, објекти и мрежа водоснабдевања, објекти и мрежа канализације, уређење јавних
слободних и зелених површина, изградња гробаља и изградња и прибављање станова и других простора за
расељавање.
Програм изградња објеката предшколског образовања – у циљу реализације овог програма
покренут је поступак јавне набавке за закључење оквирног споразума, како би се након тога приступило
закључењу уговора уа израду техничке документације и извођење радова.
У сектору су се обављали послови у вези са праћењем реализације закључених уговора, прибављање
сагласности за вишегодишње финансирање, доношење одлука о спровођењу јавних набавки, прибављање
сагласности за закључење нових уговора, давање елемената за закључење нових уговора и анекса уговора,
преглед, обрада и овера ситуација, рачуна, унос уговора и ситуација у САП, израда табела и извештаја о
реализацији програма.
За реализацију наведених послова у вези са припремањем и опремањем грађевинског земљишта
израђено је 209 предлога закључака које доноси Градоначелник са 545 пратећих дописа и аката, донето 68
одлука о спровођењу и прибављено је 50 сагласности за вишегодишње финансирање пројеката, праћена је
реализација 210 закључених уговора, прегледано, обрађено и оверено 453 ситуације и рачуна за плаћање за
извршене радове и услуге, унето у САП 141 документ, урађено 64 табела и 634 дописа и других аката.
Предлози за превазилажење тешкоћа у раду сектора
Повећање броја запослених, како би се уједначила оптерећеност запослених и обезбедило поштовања
законима прописаних рокова за извршења појединих обавеза и задатака.
Обезбеђење адекватног простора и обезбеђење рачунара за сваког запосленог и друге техничке
опреме.
Јачање капацитета и усавршавање запослених - обезбеђење услова за праћење прописа и праксе у
њиховој примени, обука запослених за коришћење САП програма, похађање семинара и др.
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V СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Нормативно-правни послови - израда нацрта прописа и других општих аката и учешће у раду
Комисија и Радних група за израду нацрта одлука
Представници секретаријата су учествовали у раду радних група за израду нацрта градских прописа
из области рада и надлежности комуналне полиције, области паркирања и оглашавања, као и области
управљања комуналним отпадом.
Израђени су нацрти: Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду, Одлуке о изменама и
допунама одлуке о одређивању комуналне делатности, Одлуке о допунама одлуке о држању домаћих
животиња и кућних љубимаца на територији града Београда, Одлуке о уређивању и одржавању паркова,
зелених и рекреационих површина. Нацрти су прослеђени Секретаријату за скупштинске послове и
прописе ради упућивања у процедуру доношења.
Израђен je нацрт Одлукe о измени и допуни Одлука о промени оснивачког акта ЈП „Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу града Београда“ и Одлуке о измени Одлуке о промени облика
организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ из установе у јавно комунално предузеће
„Ветерина Београд“.
Припремљена су: Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног
комуналног предузећа „Инфостан технологије“, Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и
допуни Статута Јавног предузећа „Београдска тврђава“, Решење о давању сагласности на Одлуку о измени
Статута ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда и Решење о давању
сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“.
Од планираних активности у овој области у току су припреме за измене и допуне Одлуке о начину
плаћања комуналних услуга на територији града Београда, а ради увођења у систем нових услуга у складу
са Законом о становању и одржавању зграда.
Послови на изради уговора са ЈКП, ЈП и у поступцима јавних набавки:
У извештајном периоду приремљено је:
92 предлога и коначних уговора, као и 19 предлога и коначних анекса уговора (уговори о учешћу
Града преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове у финансирању комуналне делатности
кроз реализацију годишњих програма предузећа, уговори по спроведеним јавним набавкама, по
јавним набавкама спроведеним у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама, уговори о
исплати накнаде за одузете непокретности по судским решењима и закљученим споразумима и др.);
 21 уговора по судским пресудама и споразумима за исплату накнаде за експроприсано земљиште.


Остали послови који се односе на обавезе наручилаца прописане Законом о јавним набавкама
Учешће у припреми Плана Потреба Секретаријата; учешће у припреми Плана јавних набавки за
текућу годину и списка набавки на које се Закон не примењује, припрема 2 измене и допуне истих као и
израда свих пратећих аката до доношења Плана јавних набавки; уношење података о закљученим
уговорима и Извештаја о извршењу плана набавки у апликативни софтвер Управе за јавне набавке;
достављање тромесечних Извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и поступцима јавних
набавки Секретаријата Служби за централизоване набавке и контролу набавки у складу са одредбама
Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки организационих јединица Градске управе града
Београда; учешће у раду комисија за спровођење поступка јавних набавки у којима је Секретаријат
Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама, као и послове у вези примене члана 50. Закона о јавним
набавкама; у оквиру спровођења поступка по члану 50. Закона о јавним набавкама у којима се Секретаријат
јавља као један од Наручилаца припремљено је 72 одлука о спровођењу поступка јавне набавке, прегледан
је и припремљен 40 модел уговора.
Област радних односа: Израда решења о правима запослених из радног односа (укупно: 68).
Остали правни послови: Израда одговара на представке и питања грађана која су достављена од
стране Кабинета Градоначелника града Београда, дописе других организационих јединица Градске управе,
дописе правних лица, као и представке грађана достављених непосредно овом Секретаријату, писмено или
преко интернета, које су се односиле на примену одлука из комуналне и стамбене области, као и израда
одговора на дописе Градског правобранилаштва града Београда, дописе судова и ЈКП и ЈП – примљено је и
обрађено 314 предмета. По захтевима лица за приступ информацијама од јавног значаја израђено је 6
одговора.
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Сектор је обављао и текуће стручно-оперативне послове и то: Припрема правних оквира и израда
форме одлука, закључака и других аката за потребе реализацизе Програма уређивања грађевинског
земљишта (припремање и опремање грађевинског земљишта) и свих послова које у те сврхе у име и за
рачун града Београда врши „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП“. Израда
интерних Процедура. Сачињавање годишњег извештаја за 2018. годину о систему финансијског управљања
и контроле Секретаријата и припрема мапа пословних процеса, утврђивање процене ризика и сачињавање
регистра ризика за сваки сектор у саставу Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Припрема и
достављање података до 20 – тог у месецу за предходни месец о томе да ли су у тексту Информатора о раду
објављени тачни, потпуни и ажурни подаци о раду Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Израда
и достављање Извештаја о обављању комуналних делатности за текућу годину по налогу ресорног
Министарства. Израда Нацрта Одлуке о покретању поступка избора директора јавних предузећа чији је
оснивач град Београд, сачињавање јавног Огласа о избору директора јавног предузећа. Нормативно-правни
и оперативни послови у вези спровођења поступака избора директора ЈКП и ЈП из надлежности овог
Секретаријата (избор директора за 1 предузеће). Вршење стручних послова при раду Комисије за избор
директора, чији је оснивач Град (сазивање састанака Комисије, координација између чланова комисије и
стручних служби организационих јединица Градске управе, сачињавање записника са седница Комисије,
израда нацрта Решења о именовању директора и сл.). Учешће у раду Комисије о примопредаји имовине
која је у јавној својини града Београда између ЈКП и ЈП, при чеми је извршено преузимање података из
књиговодствене евиденције предузећа, преузимање документације, преглед документације, преузимање
финансијске документације и утврђивање да ли је достављена спецификација непокретности у складу са
одлуком Надзоног одбора о искњижавању као и сачињавање записника о примопредаји и преузимању
непокретности у сврху књиговодственог евидентирања на град Београд. Припрема и организација седнице
Савета за комунално-стамбене делатности и грађевиснко земљиште (слање позива, вођење записника,
израда извештаја и прослеђивање материјала члановима Савета); припрема табеларног приказа Закључака
Градоначелника, Градског већа и Скупштине Града, вођење евиденције о примљеним предметима у Сектор,
вођење интерне архиве, аналитички послови везани за коришћење корисничких апликација у
Секретаријату, као и евиденција и табеларни приказ података који се воде у Секретаријату за интерне
потребе Секретаријата.

VI СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
У Сектору за економско – финансијке послове у чијем се саставу налазе одељење за финансијскоматеријалне послове и реализацију финансијског плана и одељење за аналитичко-финансијске послове
праћења и извештавања финансијског плана, у предметном периоду реализоване су активности на праћењу
финансијског плана прихода и расхода Секретаријата за комуналне и стамбене послове за период
01.01.2019. - 30.06.2019. године, у складу са донетом Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину и
ребалансом I буџетa града Београда за 2019. годину.
На месечном нивоу припремали су се предлози плана квота, усклађивања плана квоте са одобреним
лимитом за текуће месеце, израда наредби за књижење, решења о распореду средстава и захтева за плаћање
по свим закљученим уговорима и испостављеним фактурама, као и достављеној и прегледаној
документацији, уз контролисање наменског коришћења финансијских средстава. Свакодневно, у циљу
праћења извршења квота, израда извештаја (интерних табела) о обавезама које чекају на плаћање,
одређивање приоритета за квоте и праћење средства која се исплаћују месечно по квотама. Свакодневно
учешће одељења у раду других сектора из домена економско-финансијских питања и сарадња са
Секретаријатом за финансије и надлежним службама јавних комуналних и јавних предузећа у вези са
текућим питањима. Рад на изради финансијског плана прихода и расхода Секретаријата за период
01.01.2019. године до 30.06.2019. године, у циљу припреме предлога финансијског плана за потребе израде
ребаланса I.
Рад у модулима и трансакцијама који се односе на програмски буџет, одобравање уговора у САП-у,
унос и рад са ПСП елементима, праћење и измена параметара програмских и пројектних активности у
оквиру система SAP. Рад у трансакцији МЕ22Н који се односи на унос локације и шифре објеката за
програмску активност 11010003. Укупно је унето 52 објекта. Отварање шифре објеката за програмску
активност 11010003. Укупно је отворено 28 објеката. Отварање шифре добављача за правна и физичка
лица. Укупно отворено 147 довављача. Израда предлога финансијског плана са одговарајућим
образложењима за 2019, 2020 и 2021. годину. Рад у ЦРФ апликацији –унос валуте плаћања, уз поступање у
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Учешће запослених из овог одељења у радној групи за финансијско управљање и контролу,
присуство састанцима радне групе за успостављање у свим органима Града где свака организациона
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јединица треба да обликује властити систем у складу са својим потребама и постојећим окружењем. Систем
је потребно непрестано процењивати и развијати ради сврсисходног остварења мисија и циљева града
Београда. Рад на мапи пословних процеса овог одељења.
Достављање Секретаријату за финасије:
1. Података у вези прихода и примања овог Секретаријата на кварталном нивоу
2. Измене финансијског плана овог Секретаријата до 10%
3. Отварање позиција финансијског плана
4. Отварање ПСП елемената, унос циљева, индикатора, сврхе програмских активности/пројеката
5. Oбразложењe тромесечног плана извршења буџета за 2019. годину
6. Предлог финансијског плана – Ребаланс 1 са одговарајућим образложењем за 2019, 2020 и 2021.
годину
7. Предлози и измене месечних квота
8. Додатна квота за текући месец
9. Захтеви за одобрење средстава из текуће буџетске резерве
10. Захтев за повраћај средстава у текућу буџетску резерву
11. Банкарске гаранције, менице, полисе осигурања – примање, провера и достављање Секретаријату
за финансије
12. Радне обавезе у вези достављања података Државној ревизорској институцији, која је вршила
ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Београда за 2018. годину
(од 25.02 до 24.06.2019. године)
13. Извештавање о извршењу финансијског плана за период 01.01. до 31.03.2019. године
14. ПДВ захтеви за плаћање
15. Свакодневно праћење, извештавање и по потреби достављање потребних подтака из САП-а
осталим Секторима овог Секретаријата
Сектор за економско – финансијске послове, је у периоду од 01.01.2019-30.06.2019. године је примио,
проверио, обрадио и упутио Секретаријату за финансије - Сектору за трезор, 2180 захтева за плаћање, 2180
решења о распореду средстава и око 2500 наредби за књижење. Свакодневна комуникација телефонским
путем, мејловима и поштом са свим Секторима у оквиру Секртаријата за финансије, као и са ЈКП и ЈП који
су у надлежности овог Секретаријата.
НАПОМЕНА:
Сектор за економско – финансијске послове по систематизацији има 12 радних места, од којих је
попуњено осам. Како су свакодневне пословне обавезе у оквиру овог Сектора преобимне, хитно је
потребно попунити преостала четири систематизована места. Све ово из разлога што су пословне
обавезе запослених у овом Сектору преобимне, комплексне, специфичне и захтевају брзе реакције по
разним пословним обавезама.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар
Секретаријата за комуналне и
стамбене послове
Никола Ковачевић, дипл. правник
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.6.2019. ГОДИНЕ

80

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
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ОПШТE ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕКРЕТАРИЈАТУ
Обављање послова у оквиру Секретаријата за имовинске и правне послове спроводи се у посебним
организационим јединицама, и то:
I Сектор за управљање непокретностима у јавној својини града Београдa,
II Сектор за управљање пословним простором,
III Сектор за инвестиционо одржавање пословног простора,
IV Сектор за грађевинско земљиште,
V Сектор за електронску документацију, правне, опште и финансијске послове.

I СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
БЕОГРАДА
1. Одељење за располагање и управљање непокретностима у јавној својини града Београда,
2. Одељење за становање,
3. Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине на непокретностима града Београда,
4. Одељење за одржавање непокретности града Београда и контролу коришћења и управљања
непокретностима,
5. Одељење за располагање и управљање непокретностима од посебног значаја за град Београд.

II СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
1. Одељење за закуп и правне послове.

III СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
1. Одељење за инвестиционо одржавање пословног простора.

IV СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
1. Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине грађевинског земљишта и утврђивање
престанка права коришћења грађевинског земљишта.
2. Одељење за послове располагања грађевинским земљиштем у јавној својини града Београда.
3. Одељење за утврђивање права на грађевинском земљишту у јавној својини града Београда.

V СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ПРАВНЕ, ОПШТЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
1. Одељење за географски информациони систем, електронску документацију, правне и опште
послове.
2. Одељење за економске и финансијске послове.
Укупан број систематизованих радних места: 185.
Број попуњених радних места: 107 запослених у радном односу на неодређено време. Попуна износи
57,83%.
По основу уговора о привременим и повременим пословима у јануару 2019. године, ангажовано је 20
извршилаца. У фебруару 2019. године 4 извршиоца су споразумно раскинула уговор, тако да је у
Секретаријату са даном 30.06.2019. године, ангажовано 16 извршилаца по основу уговора о привременим и
повременим пословима (ВСС-10; ВШС-1 и ССС-5).
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Статистички преглед запослених по стручној спреми:
Школска спрема

На неодређено или
одређено

Укупно

Уговор о привременим и
повр. пословима

Висока школска спрема

80

70

10

Виша школска спрема

10

9

1

Средња школска спрема

33

28

5

123

107

16

СВЕГА

Флуктуација кадра у извештајном периоду је следећа:
У извештајном периоду у Секретаријат је путем јавног конкурса примљено у радни однос на
неодређено време 5 лица са високом стручном спремом, а један запослени је споразумом преузет у
Министарство финансија.

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
БЕОГРАДА
Одељење за располагање и управљање непокретностима у јавној својини града Београда
У вези са надлежностима и овлашћењима Oдељења за располагање и управљање непокретностима у
јавној својини Града, у току 2019. године спровођене су следеће активности:
 Прибављање непокретности у јавну својину Града Београда - изградњом непокретности
 Давање на коришћење и пренос права коришћења непокретности
 Размена непокретности у јавној својини града Београда
 Отуђење непокретности у поступку јавног надметања
 Сагласности носиоцима права коришћења за закуп објеката које користе, односно за промену
намене објеката
 Сагласности за адаптацију, санацију и реконструкцију непокретности које су корисницима и
носиоцима права коришћења потребне у управљању објектима у јавној својини Града Београда
 Сагласност другим правним и физичким лицима за будућу изградњу, односно легализацију
 Послови који се односе на попис и евиденцију ствари на којима је Република Србија стекла право
својине по основу чл. 154. Закона о стечају;
Преглед броја предмета по класификацијама 463 и 07 за период јануар-јун 2019 године
Класификациона Пренети предмети
ознака
из 2018.
463

1849

07

272
2121

УКУПНО

Предмети
примљени у току
2019.
483

Укупан број
предмета у 2019.

Решени предмети Предмети који су
у 2019.
тренутно у раду

2332

453

1879

143

415

103

312

626

2747

556

2191

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
БЕОГРАДА
Одељење за становање
У складу са надлежностима и овлашћењима којима Секретаријат располаже управљајући стамбеним
фондом Града, у току извештајног периода обављени су следећи послови:
 Објављен је Конкурс за решавање стамбених потреба куповином и давањем у закуп 140 станова на
локацији Камендин 2 блок 2.5, објекти ГП1 и ГП2, у улици Душана Мађарчића Корчагина 2. део;
 Вршен је пријем и обрада у првостепеном управном поступку захтева за исељење/пресељење
власника и закупаца на неодређено време станова у својини грађана, задужбина и фондација –
укупно поднето 969 захтева;
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Обављeни су стручни послови за потребе Комисије за стамбена питања у вези питања из области
становања и други админстративни послови;
Одлучивање по захтевима поднетим у складу са Законом о становању (откуп, закуп станова, анекси
уговора о откупу)Č
Одлучивање по поднетим захтевима физичких лица за давање разних сагласности (за закуп стана, за
упис права својине, за брисање хипотеке), за издавање копија уговора и сл.;
Израда правних аката везаних за давање станова у закуп и продају и учествовање у примопредаји
станова;
Праћење и контрола комуналних трошкова неусељених станова у јавној својини града, праћење
наплате потраживања по основу рата и потраживања бившег Фонда солидарности;
Прибављање података и исправа неопходних за одлучивање по поднетим захтевима странака и за
вођење евиденције станова, ажурирање базе података станова и формирање досијеа станова.







Преглед броја предмета за период јануар - јун 2019. године
Класификациона
ознака

Пренети предмети
из 2018.

Предмети
примљени у
извештајном
периоду

Укупан број
предмета у
извештајном
периоду

Решени предмети
Предмети који су
у извештајном
тренутно у раду
периоду

360
401.1
360.2
07
УКУПНО

Напомињемо да се класификације из наредне табеле налазе у раду више одељења тако да није могуће
приказати
Класификациона
ознака

Пренети предмети
из 2018.

Предмети
примљени у
извештајном
периоду

Укупан број
предмета у
извештајном
периоду

Решени предмети
Предмети који су
у извештајном
тренутно у раду
периоду

463

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
БЕОГРАДА
Одељење за попис, евиденцију и упис права јавне својине на непокретностима града Београда







XXI-02 бр.714, XXI-10 бр.714, XXI-04 бр.714.1
Пренети предмети из ранијих година – 3.530
Примљени у 2019 – 102
Укупан број предмета – 3.633
Решени предмети у 2019 – 40
Предмети у раду – 3.593
Поднети захтеви за легализацију – 5.769
Уписана јавна својина града – 130
Захтев за потврду Агенцији за реституцију – 120
Захтев за упис Републичком геодетском заводу – 116
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СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
БЕОГРАДА
Одељење за одржавање непокретности града Београда и контролу коришћења и управљања
непокретностима
У складу са надлежностима и овлашћењима којима Секретаријат располаже, у току извештајног
периода обављени су следећи послови:
 Контрола коришћења непокретности града БеоградаТеренска провера коришћења непокретности
Идентификација објеката на терену и упоређивање са копијом плана
Израда извештаја са редовне теренске провере и по захтевима других организационих
јединица
По потреби покретање поступка исељења
Прикупљање доказа ради покретања поступка и комуникација са ГЈП
Обезбеђивање техничке подршке за исељење и присуствовање исељењу
Печаћење стана
Излазак на терен ради стварања услова за процену вредности непокретности у јавној
својини града Београда
 Контрола управљања непокретностима града Београда
Теренска провера законитог коришћења непокретности од стране корисника
Идентификација објеката на терену и упоређивање са копијом плана
Израда извештаја са редовне теренске провере и по захтевима других организационих
јединица
Излазак на терен ради стварања услова за процену вредности непокретности у јавној
својини града Београда
 Обрада рачуна за станове и праћење и контрола комуналних трошкова неусељених станова у јавној
својини града
Обрада рачуна Инфостана и рачуна за струју
Давање налога за плаћање рачуна и достављање документације
Израда годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се Закон о јавним
набавкама (ЗЈН) не примењује
Спровођење поступака јавних набавки и набавки на које се Зaкон о јавним набавкама (ЗЈН)
не примењује
Прибављање података и исправа неопходних за одлучивање по поднетим захтевима
странака и за вођење евиденције станова, ажурирање базе података станова и формирање
досијеа станова
Преглед броја предмета за период јануар - јун 2019. године
Класификациона
ознака
360

Пренети предмети
из 2018.

Предмети
примљени у
извештајном
периоду

Укупан број
предмета у
извештајном
периоду

Решени предмети
Предмети који су
у извештајном
тренутно у раду
периоду

541

89

630

181

449

401.1

2

2

2

/

2

404

4

15

15

7

8

07

272

143

415

103

312

УКУПНО

819

249

1062

284

771

85

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
БЕОГРАДА
Одељење за располагање и управљање непокретностима од посебног значаја за град Београд
33.3 – Располагање непокретнопстима- давање на коришћење
У вези са располагањем непокретностима од значаја за град Београд, припремљен је комплетан радни
материјал за 9 решења којима Градоначелник града Београда даje на коришћење непокретности у својини
града Београда и на основу којих су закључени уговори о давању на коришћење (6 за школу, 1 за спорт и 2
социјала) и за 1 решење којим се предлаже пренос својине са Републике Србије на Град Београд (култура за
потребе Музеја аутомобила).
Закон о јавној својини
Одлука о начину поступања са непокретноатима које су у јавнох својини града Београда односно на
којима град Београд има посебна свијинска овлашћења.
36.3 – Прибављање/отуђење непокретности
У вези са располагањем непокретностима од значаја за град Београд, припремљен је комплетан радни
материјал за 2 решења којим Градоначелник града Београда прибавља у јавну својину града Београда
непокретности путем изградње (област образовања 1 и здравство 1);
Закон о јавној својини
Одлука о начину поступања са непокретноатима које су у јавнох својини града Београда односно на
којима град Београд има посебна свијинска овлашћења.
34.3 – Давање сагласности за закуп
У вези са располагањем непокретностима од значаја за град Београд, нису даване начелне
сагласности за издавaње у закуп дела непокретности које су дате на коришћење:
35.3 - Давање сагласности за адаптацију/реконструкцију
27 сагласности за адаптацију и реконтрукцију непокретности у својини града Београда,.
Закон о јавној својини
Одлука о начину поступања са непокретноатима које су у јавнох својини града Београда односно на
којима град Београд има посебна свијинска овлашћења.
37.3 – Експропријација непокретности/административни пренос
у 2019. години покренуто је 6 поступака експропријације непокретности., од којих су 2 постала
правоснажна.
Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске
дозволе ради реализације пројекта «Београд на води»
Просторни план подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда-подручје приобаља
реке Саве за пројекат „Београд на води“.
Закон о експропријацији
Закон о јавној својини
Закон о планирању и изградњи
Закон о општем управном поступку
Класификациона Пренети предмети Предмети примљени
Укупан број
ознака
из 2018.
у току 2019.
предмета у 2019
04-463.3
04-465

277

88

365

71

294

78

7

85

1

84

1

1

1

0

26

26

105

477

01-031.1
01-07
УКУПНО

Решени
Предмети који су
предмети у 2019. тренутно у раду

355

86

26
73

404

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
Одељење за закуп и правне послове

Класификациона ознака
361

Укупан број предмета у 2019. Решени предмети у 2019.

Предмети који су тренутно у
раду

1363

1123

240

361-1

336

318

18

361-2

7

4

3

361-4

31

9

22

361-5

21

18

3

031.1

6

6

/

401.1

/

/

/

86

63

23

1850

1541

309

07
УКУПНО:

У периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године, одржано је 2 седницe Комисије за пословни
простор, на којима је извршено 108 додела пословног простора у закуп.
Од тога, у наведеном периоду одржан је један поступак јавног надметања за давање у закуп
пословног простора, на којeм је пристигло и обрађено укупно 128 пријава, а за закупце пословних простора
одређено је 84 понуђача.
Поред одржаног поступка јавног надметања и одређивања закупаца на тај начин, одржанa је и 1
седница Комисије за пословни простор, на којoj се одлучивало у складу са чланом чланом 10. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр.
16/2018). По том основу је извршено 24 доделa пословног простора у закуп.
По основу поднетих захтева за преуговорање, закључено је 27 уговора о закупу.

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Одељење за инвестиционо одржавање пословног простора
У Сектору за инвестиционо одржавање се обављају сви послови везани за реализацију програма
инвестиционог одржавања пословног простора којим управља Секретаријат за имовинске и правне послове,
Градске управе града Београда.
На основу података којима располаже Сектор за инвестиционо одржавање пословног простора,
сагледане су потребе инвестиционог одржавања и то: у домену пројектовања, реконструкције,
инвестиционог и текућег одржавања постојећих објеката пословног простора. Сачињен је план потреба
набавке радова, као и набавки добара и услуга.
У Сектору за инвестиционо одржавање се не обављају управни и поверени послови.

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
Према Мапи пословних процеса Секретаријата за имовинске и правне послове у Сектору се обављају
следећи пословни процеси:
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1. Одржавање пословних објеката
У првој половини 2019. године извођени су радови према закљученом Оквирном споразуму - Хитне
интервенције и редовно инвестиционо одржавање мањег обима у пословним зградама у ул. Масарикова
бр.5, Теразије бр.3, Устаничка бр. 64. и Македонска бр. 22., обликовано у три партије.
Укупно је изведено радова за све три партије на основу издатих 26 радних налога.
Сваки радни налог је у оквиру праћења Уговора по свим партијама, обрађен тако што је обављена
контрола у току извођења радова, а затим контрола и након завршетка радова - када је урађен и Записник о
примопредаји.
2. Одржавање осталих пословних простора
У првој половини 2019. године извођени су радови:
Према закљученом Оквирном споразуму - Хитне интервенције и редовно инвестиционо одржавање
мањег обима на пословним просторима града Београда кроз који је изведено радова на локализацији
проблема и кварова на основу издатих 114 радних налога.
 Према закљученом Уговору - Одржавање подстаница за грејање крозу који је изведено радова на
локализацији проблема и кварова на основу издатих 4 радна налога (по Уговору из 2018. године)
и 1 радни налог (по Уговору из 2019. године).


Сваки радни налог је обрађен тако што је обављена контрола у току извођења радова, а затим
контрола и након завршетка радова - када је урађен и Записник о примопредаји.
3. Планирање инвестиционих радова на пословним објектима и осталим пословним
просторима
За остале идентификоване проблеме на терену извршена је израда предмера и предрачуна потребних
радовa у циљу припреме конкурсне документације за јавне набавке радова. Прикупљају се подаци о
насталиm проблемима на објектима, како на основу захтева закупаца, тако и обиласком на терену, те ће се
на основу њих припремати план инвестиционог одржавања за 2020. годину.
4. Издавање Сагласности закупцима за извођење радова на пословним просторима
Обављени су многобројни обиласци пословних простора према захтевима закупаца за давање
сагласности за извођење радова. Након обиласка на терену и прегледа свеукупне документације израђено
је 116 Сагласности за извођење радова и за постављање средстава за оглашавање.
5. Обрада осталих захтева (инспекцијски органи и комуналне службе и остало)
Обављени су многобројни обиласци терена са референтима ЕПС-а, ЈКП БВК и ЈП Београдске
електране, као и одређен број обнова прикључака на електроенергетски дистрибутивни систем, као и на
водоводну и топловодну мрежу.
Обављани су и обиласци објеката према захтевима инспекцијских служби и поступљено је према
њиховим налозима.
Израђено је још 133 разних Овлашћења, дописа потврда за ЕПС, извештаја / изјашњења.
За потребе Сектора за управљање пословним простором извршени су обиласци, мерења и
сачињавање скица за 100 пословних простора.
6. Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка јавних набавки на које се
закон не примењује:
На основу усвојеног Финансијског плана за 2019. годину и годишњег Плана јавних набавки за 2019.
годину, објављеног 31.01.2019. године, Сектору за инвестиционо одржавање пословног простора, поверено
је спровођење 35 јавних набавки, и то:
 4 јавне набавке добара,
 4 јавне набавке услуга и
 27 јавних набавки радова.
7. Спровођење поступка јавних набавки:
Закључно са 30.06.2019. године, покренуте су 23 јавне набавке, према динамици предвиђеној
годишњим Планом јавних набавки за 2019. годину, и то:
 3 јавне набавке добара,
 2 јавне набавке услуга и
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18 јавних набавки радова.

*Напомињемо да је за укупно 11 јавних набавки, датум покретања предвиђен у току 2018. године,
док је динамика реализације истих дефинисана годишњим Планом јавних набавки за 2019. годину, и то за:
 2 јавне набавке услуга и
 9 јавних набавки радова.











Поступци су окончани, а оквирни споразуми и уговори закључени су за 10 јавних набавки, и то:
ЈН 32/18, услуга – Управљање пословним зградама (јавна набавка спроведена за потребе Сектора за
управљање пословним простором);
ЈН 28/18, радови – Хитне интервенције и редовно инвестиционо одржавање мањег обима на
пословним просторима Града Београда;
ЈН 23/18, радови – Замена телефонске централе у „Палати Београд“;
ЈН 22/18, радови – Одржавање подстаница за грејање;
ЈН 20/18, радови – Хитне интервенције и редовно инвестиционо одржавање мањег обима у
пословним зградама у ул. Масарикова 5, Теразије 3, Устаничка 64 и Македонска 22, обликована у 3
партије (јавна набавка успешно спроведена за све Партије);
ЈН 19/18, радови – Замена фасадне столарије;
ЈН 18/18, радови – Извођење радова на инсталацијама водовода и канализације у пословним
просторима Града Београда;
ЈН 17/18, радови – Хитне интервенције и редовно инвестиционо одржавање мањег обима на
подстаницама, топловодној мрежи и потрошачима;
ЈН 5/18, радови – Извођење радова на пешачким комуникацијама у тржним центрима у којима се
налазе пословни простори Града Београда;
ЈН 4/18, радови – Извођење радова на реконструкцији топловодне мреже на локацији у Ул. Пилота
Михајла Петровића бр. 4, Првомајска бр. 8, Богдана Жерајића бр. 18 и Јурија Гагарина бр.81;

*Напомињемо да је поступак јавне набавке пружања услуге, редни број ЈН 29/18 – Осигурање
имовине пословног простора и даље у току. С тим у вези, потребно је дефинисати списак пословних
просторија које Секретаријат планира да обухвати предметном јавном набавком.
За преосталих 13 јавних набавки поступци су у току, док ће поступци за 10 јавних набавки бити
покренути и спроведени у другој половини 2019. године, према динамици предвиђеној годишњим Планом
јавних набавки за 2019. годину.
8. Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује
Планом јавних набавки на коју се Закон не примењује, није предвиђено покретање набавки у
наведеном периоду.









9. Извршење уговора о јавним набавкама:
ЈН 32/18, услуга – Управљање пословним зградама (Закључен Уговор на основу Оквирног
споразума, над пружањем услуге се врши надзор од стране представника Сектора за управљање
пословним простором и Сектора за инвестиционо одржавање пословног простора);
ЈН 28/18, радови – Хитне интервенције и редовно инвестиционо одржавање мањег обима на
пословним просторима Града Београда (Закључен Уговор на основу Оквирног споразума, радови
су у току - извођач је уведен у посао и обавља се редовни надзор над извођењем радова);
ЈН 23/18, радови – Замена телефонске централе у „Палати Београд“ (радови су током извођења
праћени, урађена је примопредаја истих након завршетка тако што је сачињен Записник о
примопредаји, извођач радова је доставио рачун са комплетном документацијом, на основу којег је
извршено плаћање сходно уговореним обавезама);
ЈН 22/18, радови – Одржавање подстаница за грејање (Закључен Уговор на основу Оквирног
споразума, започето извођење радова сходно уговореним обавезама);
ЈН 20/18, радови – Хитне интервенције и редовно инвестиционо одржавање мањег обима у
пословним зградама у ул. Масарикова 5, Теразије 3, Устаничка 64 и Македонска 22,
обликована у 3 партије (Закључени Уговори за све три Партије на основу Оквирних споразума,
радови су у току - извођач је уведен у посао и обавља се редовни надзор над извођењем радова);
ЈН 19/18, радови – Замена фасадне столарије (Закључен Уговор на основу Оквирног споразума,
радови су у току - извођач је уведен у посао и обавља се редовни надзор над извођењем радова);
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ЈН 18/18, радови – Извођење радова на инсталацијама водовода и канализације у пословним
просторима Града Београда столарије (Закључен Уговор на основу Оквирног споразума, радови су
у току - извођач је уведен у посао и обавља се редовни надзор над извођењем радова);
ЈН 17/18, радови – Хитне интервенције и редовно инвестиционо одржавање мањег обима на
подстаницама, топловодној мрежи и потрошачима (Закључен Уговор на основу Оквирног
споразума, радови су у току - извођач је уведен у посао и обавља се редовни надзор над извођењем
радова);
ЈН 5/18, радови – Извођење радова на пешачким комуникацијама у тржним центрима у којима
се налазе пословни простори Града Београда (Закључен Уговор на основу Оквирног споразума,
радови су у току - извођач је уведен у посао и обавља се редовни надзор над извођењем радова);
ЈН 4/18, радови –; Извођење радова на реконструкцији топловодне мреже на локацији у Ул.
Пилота Михајла Петровића бр. 4, Првомајска бр. 8, Богдана Жерајића бр. 18 и Јурија
Гагарина бр.81 (Закључен Уговор на основу Оквирног споразума, радови су у току - извођач је
уведен у посао и обавља се редовни надзор над извођењем радова);
10. Израда тромесечних извештаја о набавкама

У предвиђеном року је урађен тромесечни Извештај за први квартал о извршењу уговора за 2019.
годину. Исти је достављен Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки у писаној форми и
Управи за јавне набавке у електронском облику.
У тромесечни извештај унети су подаци о спроведеним поступцима и закљученим Уговорима о јавној
набавци (Образац А), спроведеним поступцима јавне набавке мале вредности (Образац Б), и спроведеним
поступцима набавки на које се Закон не примењује (Образац Г).
До 10.07.2019. године je обавезa да се достави тромесечни извештај за други квартал 2019. године.
Бројчани приказ формираних и архивираних предмета
Број укупно формираних предмета у 2018. години по свим пословним процесима
Класификација 361 и 07

281

Класификација 401.1

13

Класификација 404

31

Број архивираних предмета из 2019. године
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СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ









Предмет: Извештај о активностима сектора за период 01.01.2019. до 30.06.2019. године
у раду је било укупно 5774 предмета, од чега је из претходног периода пренето 3300 предмета, док
је у периодu od 01.01.2019. до 30.06.2019. године примљено нових 2444 предмета;
у току извештајног периода завршен је рад на 2517 предметa, од чега се 762 предмета односи на
предмете из периода пре 2019. године, док се 1755 предмета односи на предмете који су отворени у
периодu od 01.01.2019. до 30.06.2019. године;
у току је рад на 3.257 предмета, од чега се 2568 предметa односи на предмете из периода пре 2019.
године, док се 689 предмета односи на предмете који су отворени у периодu 01.01.2019. до
30.06.2019. године;
у периоду 01.01.2019. до 30.06.2019. године донето је укупно 2850 разних аката (налога за допуну,
обавештења, закључака, решења) и одржано је укупно 19 јавних расправа;
одржано је 10 седницa Комисије за грађевинско земљиште;
одржан је 1 састанак Радне групе задужене за решавање нерешених имовинских и урбанистичких
статуса пумпи ЛУКОИЛ-а на територији града Београда.
одржано је 4 састанка Радне групе задужене за спровођење Споразума о размени непокретности
закљученим између града Београда и Нафне индустрије Србије а.д. Нови Сад.
у посматраном периоду континуирано се спроводе активности на усклађивању, евидентирању и
обједињавању евиденције непокретности града Београда и с тим у вези извршен је унос 1687
катастарских парцела у Програм БГ НЕП-а;
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Секретаријату за финансије, ради евидентирања промена у Главној књизи и књиговодственој
евиденцији основних средстава – непокретности у јавној својини града Београда, достављена је
документација за укупно 44 предмета располагања грађевинским земљиштем у јавној свијини града
Београда (напомена: наведена активност спроводи се у сарадњи са Сектором за електронску
документацију, правне, опште и финансијске послове).
Секретаријату за финансије, достављено је укупно 126 попуњена ПФЕ (Процена финансијског
ефекта на буџет града Београда) обрасца за предмете располагања грађевинским земљиштем у
јавној свијини града Београда (напомена: наведена активност спроводи се у сарадњи са Сектором за
електронску документацију, правне, опште и финансијске послове.

СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ОПШТЕ, ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
Одељење за географски информациони систем, електронску документацију, правне и опште послове
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ






1.1. Развој и одржавање информационог система у делу за непокретности
Набављен је софтвер за развој Географског информационог система (ЕСРИ), и извршена је
едукација за његово коришћење.
Извршена је јавна набавка за Геореференцирање базе непокретности, формирање почетног стања
дигиталне тематске карте (израда је у току).
Добијена је сагласност као и предлог уговора за коришћење подлога – ДКП од стране Републичког
Геодетског завода;
Свакодневно се у базу БГ НЕП врши унос нових података о непокретностима у јавној својини
Града;
Усаглашени су адресни системи у апликацијама БГ НЕП и ISPP, чиме су створени услови за
интегрисање у Географски информациони систем, с обзиром да кућни бројеви поседују географске
координате.

1.2 Информатор о раду
 Месечно се врши ажурирање информатора о раду Градске управе града Београда, дела који се
односи на Секретаријат за имовинске и правне послове.
1.3. Израда решења о годишњем одмору и решења о одсуству са рада уз накнаду зараде (плаћено
одсуство)
 Укупно је урађено 240 решења о годишњим одморима, као и 17 решења о плаћеним одсуствима до
30.06. 2019. године.
1.4. Израда реферата за требовање разних роба и услуга, рачунарске опреме и резервних делова
 Урађено је око 70 реферата за требовање разних добара и услуга, рачунарске опреме и резервних
делова, и сви су реализовани у сарадњи са Секретаријатом за опште послове.
1.5. Месечно требовање канцеларијског материјала
 Редовно су припремане и слате Секретаријату за опште послове листе требовања канцеларијског
материјала, уз коришћење интерно развијене програмске апликације, а исто тако је редовно
организован пријем и расподела пристиглог материјала.
1.6 Месечно требовање накнаде за превоз-бус плус за запослене у Секретаријату
1.7. Скенирање докумената
 Приоритет има скенирање документације пословног простора, при чему се обрађује и
документација која је у другој половини 2016. године пренета из општинских јавних предузећа
пословног простора, по преузимању њихове надлежности од стране Секретаријата. Скенирана
документација се интегрише у базу података БГ НЕП, чиме је омогућен истовремен приступ свим
овлашћеним корисницима. На овај начин је до сада обрађено око 6000 уговора, како општинских,
тако и оних које је до 2018. године, обрађивао Сектор за пословни простор у саставу Секретаријата
за имовинске и правне послове. Такође се скенира и документација за дневне потребе
Секретаријата.
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1.8 Помоћ Одељењу за економске и финансијске послове
 Услед повећаног обима посла у Одељењу за економске и финансијске послове, ради се обрада
рачуна као и други послови по потреби.

СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ОПШТЕ, ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
Одељење за економске и финансијске послове
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
1.1. Припрема финансијског плана (ФП)
 У складу са захтевима Секретаријата за финансије а у циљу припреме ребаланса буџета града
Београда за 2019. годину, урађен је 1 ребаланс буџета, којим је извршена нова процена расхода за
2019. годину по врстама расхода и по изворима финансирања.
1.2. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава
 Обрађено је и закњижено 6.228 фактурa које се односе на трошкове ел.енергије, грејања, чишћења,
воде, комуналних услуга, одржавања зграда и станова, осигурања имовине, разних такси, ПДВ-а,
инвестиционог одржавања, пресуда итд. За горе наведене рачуне урађено је 832 захтева за плаћање
и решења о распореду средстава.
1.3. Припрема захтева и решења о преносу средстава принудне наплате
 Урађено је 70 захтева и решења о преносу средстава који се односе на принудну наплату.
1.4. Припрема тромесечног плана прихода и примања и извршења финансијског плана
 Урађена су два Извештаја о извршењу финансијског плана и то: јануар-март 2019., јануар-јун 2019.
Остварени расходи приказани су табеларно по изворима финансирања и економској класификацији
са образложењем.
1.5. Припрема и измена масечних квота
 Урађено је 6 предлога месечних квота, као и 8 измена месечних квота.
1.6. Измена Финансијског плана – промене апропријација
 Урађена је једна измена финансијског плана.
1.7. Припрема финансијских извештаја
 Урађен је Извештај о извршењу финансијског плана за 2018. годину. Остварени расходи приказани
су табеларно по изворима финансирања и економској класификацији са образложењем.
1.8. Пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО)
 Примљено је 200 меница од физичких и правних лица по основу закупа пословног простора.
 У поступцима јавних лицитација уплаћено је и враћено 86 депозита физичким и правним лицима по
основу учешћа на лицитацији.
1.9. Израда ПФЕ образаца и ПЗ образаца
 Урађено је 425 ПФЕ образаца, као и 31 ПЗ образац.
1.10.Унос уговора и наруџбеница у ММ модул
 Унето је и пуштено 14 уговора и 17 наруџбеница у ММ модул, проистеклих из спроведених
поступака јавних набавки.
1.11. Наплата закупнина по основу издавања пословног простора у закуп и усаглашавање
стања у пословним књигама са закупцима пословног простор
 У циљу наплате закупнина по основу издавања пословног простора у закуп и усаглашавање стања у
пословним књигама са закупцима пословног простора у 2019. години урађено је следеће:
 урађено је и достављено укупно 1.071 опомена пред отказ уговора о закупу пословног простора и
покретање поступка отказа за оне закупце који нередовно измирују обавезе по основу закупа
пословног простора;
 урађено је укупно 398 извода из пословних књига за покретање поступка утужење закупаца
дужника;
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урађено је укупно 39 извода из пословних књига за покретање поступка утужење закупаца који
користе пословни простор без правног основа;
извршено је 421 усаглашавањe пословних књига са закупцима пословног простора;
урађено је 19 извода из пословних књига за отказ уговора о закупу пословног простора;
урађено је 77 извода из пословних књига за пријаву потраживања над закупцима код којих је
покренут поступак стечаја;
извршена је израда и достава 4.159 извода отворених ставки (ИОС) за закупце пословног простора;
урађена су 2 квартална прегледа стања закупаца за потребе предузимања мера за наплату.

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није било иницирања покретања поступка за заштиту од злостављања (на
раду), обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање тог поступка.
У извештајном периоду није било покретања поступка узбуњивања, као ни поднетих захтева за
приступ информацијама од јавног значаја.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар
Секретаријата за имовинске и
правне послове
Татјана Парпура, дипл. Правник
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ОРГАНОГРАМ)
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БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА: 59
БРОЈ ПОПУЊЕНИХ РАДНИХ МЕСТА: 49
БРОЈ АНГАЖОВАНИХ ИЗВРШИЛАЦА ПО ОСНОВУ УГОВОРА: 4
ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ: ОД УКУПНО 49 ЗАПОСЛЕНИХ: 1 ССС, 1 ВШС,
47 ВСС
КРАТАК ПРИКАЗ ПРОМЕНА: У периоду од 01.01.-30.06.2019. године, у складу са Одлуком о
Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 109/18) Секретаријат за финансије преузео
је од Секретаријата за привреду Сектор за цене (8 запослених).
По јавном конкурсу примљено је осам извршилаца, а по интерном конкурсу један.
Један запослен је отишао у пензију а троје је прекинуло радни однос.

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ












(према називима процеса из ФУК мапа);
Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се Закон о
јавним набавкама не примењује -пријем, провера, обједињавање и израда предлога потреба
достављених од стране Сектора у оквиру Секретаријата за привреду;
Израда тромесечних извештаја о набавкама-пријем и обједињавање података достављених од стране
Сектора у оквиру Секретаријата за привреду, достављање извештаја Управи за јавне набавке кроз
апликативни софтвер;
Послови у вези спровођења поступка јавних набавки-анализа конкурсне документације и стручна
подршка Секторима у овкиру Секретаријата за привреду везано за поступке јавних набавки;
Извршење уговора о јавним набавкама-достављање закључених уговора Служби за централизоване
јавне набавке и контролу набавки, израда Решења о образовању Комисије за квалитативни и
квантитативни пријем добара и услуга, сачињавање записника о пријему добара, услуга или радова
и достављање уговорним странама;
Стручно административни послови у вези аката којима се уређује употреба имена града у
пословном имену привредних субјеката и удружења;
Израда модела уговора, нацрта решења, нацрта управних и вануправних аката као и других аката
који се доносе или предлажу у оквиру послова појединих сектора који се доносе у оквиру
Секретаријата за привреду;
Припрема и израда нацрта одлука и других прописа који се доносе или предлажу у оквиру послова
Секретаријата или појединих сектора и јединица у саставу Секретаријата;
Контрола нормативних аката правних лица основаних у области привреде, пољопривреде и
водопривреде над којима Град има директну или индиректну контролу капитала.;
Израда решења о годишњем одмору и решења о одсуству са рада уз накнаду зараде (плаћено
одсуство);
Пријем и обједињавање документације од стране сектора у оквиру Секретаријата за привреду
потребних за израду извештаја, информација или планова.

У Сектору за нормативно-правне послове обављали су се нормативно-правни, управно-правни и
студијско-аналитички послови из делокруга Секретаријата, и то: стручно-административни послови у вези
захтева којима се уређује употреба имена града у пословном имену привредних субјеката и удружења
(обрађен je 1 захтев); израда модела уговора и модела анекса уговора (18 модела), израда годишњег плана
јавних набавки и списка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује; спровођење поступка
јавних набавки (база пословних информација, израда Стратегије развоја туризма града Београда 2020-2025
године са Акционим планом и штампа промо материјала); стручна подршка Секторима у поступцима
спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује; израда тромесечних извештаја о
јавним набавкама који подразумева обједињавање података и достављање извештаја Управи за јавне
набавке кроз апликативни софтвер; израда решења о формирању радних група за припрему предлога
општих и других аката; припрема аката који се односе на реализацију Пројекта - „Уређење слободних
површина на језеру Ресник“; учестовање у припреми и изради аката који се односе на Јавне конкурсе
Сектора у оквиру Секретаријата; учествовање у раду Комисија у поступцима Јавних конкурса из области
пољопривреде, туризма и предузетништва; припрема одговора на приговоре поднете у поступку Јавних
конкурса; припрема и израда нацрта одлука и других прописа који се доносе или предлажу у оквиру
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послова Секретаријата или појединих сектора у саставу Секретаријата; израда Нацрта информације о
мерама подршке инвестиционом улагању у привреду града Београда; израда решења о годишњем одмору и
решења о одсуству са рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство); израда плана коришћења годишњих
одмора; послови у вези оцењивања службеника за први квартал 2019. године; ажурирање Информатора о
организацији и раду органа Градске управе; предлог правилника о измени Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и
контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију граада Београда и
Канцеларији за младе; израда предлога Секретаријата у поступку измене Закона о главном граду и Статута
града Београда; израда предлога за давање сагласности за пријем радника по основу уговора о привременим
и повременим пословима; израда нацрта решења о именовању в.д. директора ЈВП „Београдводе“ и ЈП „Сава
Центар“; контрола нормативних аката правних лица основаних у области привреде, пољопривреде и
водопривреде над којима Град има директну или индиректну контролу капитала; стручна подршка у раду
свим Секторима у оквиру Секретаријата за привреду.















ПРАВНИ ОСНОВ:
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18);
Закон о главном граду („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. Закон, 101/16 и 37/19);
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – исп., 64/2010 –
Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон);
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др.закон,
41/2009, 112/15 и 80/17 и 95/18);
Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18);
Закон о туризму („Сл. гласник Републике Србије“, број 17/19);
Закон о угоститељству („Сл. гласник Републике Србије“, број 17/19);
Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/18-др.закон);
Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Сл. гласник РС“ бр. 73/2010, 121/2012,
18/2015, 96/2015, 92/2016, 104/16, 41/2018 и 95/18-др.закон);
Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда”, бр.126/16, 2/17, 36/17, 92/18,
103/18, 109/18, 119/18 и 26/19);
Одлука о буџету града Београда за 2019. годину („Службени лист града Београда”, број 118/18 и
9/19);
Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр.
38/19);
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у организационим јединицама Градске
управе града Београда („Службени лист града Београда”, број 18/2014, 8/2015, 58/2015, 8/19 и
39/19);
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/2015 и 41/19).

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ











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

Сектор за финансијске послове обављао је послове из области финансија Секретаријата - припрему и
израду финансијских планова и других финансијских аката, извештаја, информација и анализа, решења о
преносу средстава и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом и другим прописима.
Најзначајнији урађени послови Сектора за финансијске послове у периоду од 1.01. – 30.06.2019. године су:
урађено 4 измене финансијског плана; израда месечних и кварталног извештаја о извршењу финансијских
планова за 2019. годину, као и годишњег извештаја о реализацији финансијског плана за 2018. годину;
самостално је обрађено 70 предмета; у наведеном периоду у Сектору за финансијске послове урађено је
укупно 85 решења о распореду средстава и 85 захтева за плаћање у систему САП; рађени су и извештаји,
одговори на дописе, контрола документације, израда резервација, наредби за књижење; пријем, вођење
евиденције и праћење средстава финансијског обезбеђења; сарадња са службама из делокруга рада у оквиру
секретаријата у вези са припремом предлога закључака за обезбеђење средстава; вођење помоћних књига
(књига улазних и излазних фактура); припрема предлога висине квота (месечне и кварталне) за извршење
расхода и издатака за Секретаријат и Туристичку организацију Београда као индиректног корисника, а
након задатог лимита од стране Сектора за трезор вршене корекције кроз програм САП и обједињавање и
израда образложења за квоте; обједињавање предлога процене прихода и сачињавање Извештаја о
оствареним приходима (недељни, месечни, квартални, годишњи); припрема предлога измене Финансијског
плана за раздео 10 - Секретаријат за привреду за трогодишњи буџет 2019-2021. године I и II ребаланс
буџета града Београда за 2019. годину; сачињен извештај о учинку програма, програмских активности и
пројеката за 2018. године за раздео 10 – Секретаријат за привреду.






ПРАВНИ ОСНОВ:
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19);
Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 95/18);
Одлука о буџету града Београда за 2019. годину („Службени лист града Београда”, број 118/18 и
9/19);
Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда”, бр.126/16, 2/17, 36/17, 92/18,
103/18, 109/18, 119/18 и 26/19);
Стручно упутство о раду трезора града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 22/19).

СЕКТОР ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
(према називима процеса из ФУК мапа)












Надзор над актима Туристичке организације Беогрaда (Програм рада, Извештај о раду, Ребаланс
Програма, Правилник о организацији и систематизацији радних места);
Припремање предлога за оснивање установа и организација у области туризма;
И измена оснивачког акта основане установе и организације у области туризма;
Спровођење поступка категоризације угоститељских објеката приватног смештаја за издавање
туристима на територији града Београда;
Утврђивање и ослобађање боравишне таксе (праћење прихода од боравишне таксе);
Категоризација туристичког места;
Реализација доделе бесповратних подстицајних средстава у области туризма на територији града
Београда;
Учествовање у организацији и реализацији туристичко - културних манифестација;
Организација манифестације ''Дани европске баштине'';
Припрема предлога аката којима се уређује радно време, места на којима се могу обављати
одређене делатности, техничке и друге услове у угоститељском објекту који се налази у станбеној
згради и праћење примене усвојених аката;
Поступање по предстaвкама физичких и правних лица Републике Србије.

Секретаријат за привреду, у циљу унапређења туризма и позиционирања града као водеће туристичке
дестинације, спровео је планиране активности у првој половини 2019. године и предузео низ мера на
развоју различитих видова туризма и обогаћивању туристичке понуде. У циљу равномерног развоја
туризма на територији града Београда на свих 17 градских општина, у току су активности на припреми и
реализацији јавне набавке за израду Стратегије развоја туризма Београда у сагласности са Стратегијом
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развоја туризма Србије и Стратегијом развоја града Београда и јавне набавке за штампу. У сарадњи са
надлежним Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Секретаријат је учествовао у припреми
новог Закона о туризму и Закона о угоститељству, који су донети 14. марта 2019. године, као и на радним
састанцима у припреми подзаконских аката и адекватној примени законских одредби у пракси.
Секретаријат је вршио надзор над радом Туристичке организације Београда спроводећи поступак
давања сагласности Града као оснивача на акте ТОБа и пратио реализацију Програма рада Туристичке
организације Београда за 2019. годину.
На Међународном сајму туризма у Београду представљене су активности Секретаријата, понуда и
потенцијали градских општина и бројни бесплатни програми разгледања у сарадњи са Удружењем
туристичких водича и представљена мапа категоризованог приватног смештаја у Београду. Активности
Секретаријата представљене су и на Пољопривредном сајму у Новом Саду.
У складу са усвојеном Одлуком о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у
туризму који се суфинансирају из буџета града Београда, расписан је јавни конкурс за доделу бесповратних
подстицајних средстава у области туризма на територији града Београда, за суфинансирање дела трошкова
за организацију домаћих и међународних конгреса, манифестација, фестивала, едукација, семинара,
изложби, међународног и домаћег карактера, као и за унапређење програма коришћењем информационих
технологија у туризму на територији града Београда. У току је поступак припреме уговора и доделе
бесповратних подстицајних средстава.
Како велики догађаји и манифестације привлаче највећи број посетилаца и туриста Секретаријат је
помогао организацију или подржао већи број манифестација и догађаја и нових туристичких програма који
доприносе атрактивности Београда као дестинације, као што су: „Београдска зима“ која је обједињавала
велики број догађаја, Улица отвореног срца, шетње „Културна баштина Топчидера“; тематска разгледања
Новог гробља, „Музеји за 10“; „Афро фест“ Музеја афричке уметности; „Укус фест“, Међународни
фестивал фолклора у Младеновцу, програми у Сурчину; обележавање Дана Дунава „Земуну с љубављу“ и
др.; велике спортске догађаје, међународне скупове и др. Започете су активности на припреми богатог и
разноврсног програма манифестације „Дани европске баштине“ на тему „Уметност и забава“ – Наслеђе у
фокусу, како би се новим програмима обогатила туристичка понуда града. Секретаријат за привреду је
упутио дописе председницима свих 17 градских општина, директорима установа културе, образовања,
туризма, спорта и др. и све позвао на учешће у припреми тематских програма, отварања градских здања,
историјских кућа и легата и других простора, како би публици, као и сваке године, понудили преко две
стотине бесплатних програма.
У циљу унапређења наутичког туризма и изградње неопходне инфраструктуре за његов развој,
настављене су започете активности после спроведеног поступка израде Идејног типског решења
бродограђевинског и грађевинског пројекта плутајућег објекта – понтона за пристајање путничких туристичких бродова на територији града Београда, обезбеђена су средства на конкурсу Министарства
трговине, туризма и телекомуникација и Секретаријата за привреду за израду пет понтона у 2018. години,
који су завршени а у току су активности на изградњи пристаништа у Земуну. У циљу унапређења
туристичке понуде града, Секретаријат континуирано подстиче, помаже и доприноси оживљавању
амбијенталних целина и атракција за које у координацији са другим надлежним органима ради на
обезбеђењу финансијских средстава на конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација (за
завршену санацију Скадарске улице, реконструкције Скадарске чесме и платоа и постављање новог
урбаног намештаја у Скадарлији, као и за нове садржаје у подножју Авалског торња), као и са општином
Раковица на пројекту језера у Реснику.
У области угоститељства, Секретаријат је пратио примену Одлуке и водио евиденцију о броју
смештајних јединица у некатегоризованом смештају. Са Секретаријатом за инспекцијске послове остварена
је сарадња у примени дела надлежности инспекцијског надзора које су поверене Граду.
Активно је праћено стање у области туризма и угоститељства у сарадњи са надлежним органима
предузимане су мере и активности на унапређењу различитих видова туризма и унапређење туристичке
понуде и решавању проблема и унапређењу рада туристичких водича и агенција, решавању питања
стајалишта за туристичке аутобусе и др. Остварен је континуиран двоцифрени раст туристичког промета и
ноћења. Квартално, месечно и недељно су рађене процене прихода од боравишне таксе, праћен приход од
боравишне таксе на недељном нивоу и вршена анализа уплата по привредним субјектима. Предузете су
неопходне мере и пружена сва потребна стручна помоћ угоститељским објектима ради уплате боравишне
таксе на одговарајући уплатни рачун у складу са Одлуком о боравишној такси и Упутством Секретаријата
за финансије.
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У повереном послу категоризације угоститељских објеката за смештај у првој половини 2019.
године поднето је 218 захтева за категоризацију, од тога обрађено је 147 захтева и донето је:
92 решења о испуњавању услова за категоризацију; 4 решења о обустављању поступка; 2 решења о
одбацивању поступка, 49 решења о стављању ван снаге решења о категоризацији. Према Уредби о
прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Службени
гласник РС“, број 56/17), Сектор за туризам и угоститељство је имао само два захтева за прибављање
података путем службене евиденције, односно у више од 99% поднетих захтева странка је сама прибавила
документацију.
Комисија за категоризацију је првој половини 2019. године: извршила 100 прегледа објеката за
смештај за које се тражи категоризација, укључујући и контролне-поновљене прегледе; прегледала 263
смештајних јединица са 598 лежаја и то:137 апартмана са 362 лежаја, 125 соба са 228 лежаја; 1 сеоско
туристичко домаћинство са 8 лежаја.
На дан 30.06.2019. године, на територији града Београда, регистровано је укупно 1275 смештајних
јединица у приватном смештају који располажу са 3100 лежајева а и то: 326 правних и 309 физичких лица.
01.01. –30.06. 2019 године

Број

Поднето захтева

218

Обрађено захтева

148

Донета решења

148

Решења о категоризацији

93

Решење о обустави поступка

4

Решење о одбацивању захтева

2

Решење о стављању ван снаге решења о категоризацији

49

Предмети у раду

70

Обогаћена је укупна смештајна понуда у Београду. По подацима надлежног Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, на дан 30. јуна 2019. године у Београду има укупно 109 хотела и један камп –
Камп „Дунав“. Oтворено је шест нових хотела: Хотел „ Museum“****, гарни хотел „ Family Victory **,
гaрни хoтeл „Sky“****, гарни хотел „Pаsspаrtу Hоmе“****, гaрни хoтeл „ China Town“ и гaрни хoтeл
„Bohemian“.
Од почетка године до 30.06.2019. године за боравишну таксу на територији града Београда укупно је
уплаћено 168.318.496,00, што је 3% више у односу на исти период прошле године.








ПРАВНИ ОСНОВ:
Закон о туризму („Сл. гласник Републике Србије“, број 17/19),
Закон о угоститељству („Сл. гласник Републике Србије“, број 17/19),
Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр.24/1...и 95/18)
Уредбa о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице
које пружа угоститељску услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком
домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Сл. гласник РС“ бр. 47/2019);
Правилник о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања
угоститељских услуга („Службени гласник РС“, бр. 45/19)
Одлука о боравишној такси („Сл. лист града Београда“, бр. 52/2019)
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних
јавних средстава буџета града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 17/19).
Индикатори:

Град Београд је у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године остварио укупан приход од боравишне
таксе у износу од 168.318.496,00 динара, што је повећање од 3% у односу на исти период прошле године.
Активним, савесним и посвећеним радом, пружањем стручних савета, израдом благовремених решења,
редовним изласцима и контролама Комисије за категоризацију константно се обогаћује смештајна понуда;
редовним праћењем прихода од боравишне таксе, повећани су приходи од боравишне таксе; јавним
конкурсом, препознавањем и пружањем подршке, повећан је број одржаних манифестација и догађаја на
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територији града и обогаћена културна и туристичка понуда и сл. и самим тим остварен напредак у развоју
туризма на територији града Београда и остварени укупно већи приходи од туризма.

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ





















(према називима процеса из ФУК мапа)
Спровођење програма мера за подстицање запошљавања и самозапошљавања лица са територије
града Београда, у циљу смањења незапослености и спровођење програма мера за подстицање
развоја привредних субјеката ради стварања повољног привредног амбијента и унапређење општег
оквира за привређивање (унапређење производње, проширење капацитета, увођење сертификата,
оснивање бизнис инкубатора, кластера...);
Надзор над радом правних лица основаних у области привреде над којима Град има директну или
индиректну контролу капитала;
Вршење стручних и административних послова за потребе Савета за запошљавање града Београда;
Реализација програма и мера Акционог плана за запошљавање града Београда кроз планиране
пројекте;
Организовање манифестације из области привреде;
Израда докумената и обављање административно техничких послова за рад Комисијa за доделу
награде града Београда у области науке и проналазаштва (друштвених и хуманистичких наука,
природне и техничке науке и проналазаштво);
Обављање административно техничких послова за потребе радних група и комисија;
Израда Програма робних резерви града Београда за 2019. годину;
Складиштење робе и опреме;
Надзор над применом Одредаба одлуке о радном времену занатства и трговине на територији града
Београда.
Сектор за развој привреде је у наведеном периоду реализовао следеће активности:
Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва за 2019. годину, за куповину
једног или више основних средстава (машина и опреме). Конкурс се спроводи годинама уназад, у
циљу унапређења пословног процеса кроз увођење нових производних или побољшање постојећих
пословних линија, отварања могућности за модернизацију и проширење производно орјентисаних и
других делатности као и очувања постојећих и стварања услова за отварање нових радних места и
запошљавање незапослених лица. Конкурс се спроводи у оквиру Локалног акционог плана за
запошљавање града Београда за 2019. годину, кроз директну подршку микро и малим привредним
субјектима и предузетницима за проширење сопствених капацитета, чиме се стварају услови за
запошљавање незапослених лица, са пуним радним временом са евиденције Националне службе за
запошљавање, на период од минимум једне године и подстице развоја привреде града Београда.
Опредељена средства ове године износе 20.000.000,00 динара, до 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, по
кориснику. Потписани су Уговори са 18 корисника бесповратних фин. средстава од планираних 21,
и планирано је запошљавање 21 лица са евиденције НСЗ-а.
Јавни конкурс за суфинансирање програма од јавног интереса из области промоције
предузетништва и запошљавања на територији града Београда у 2019. години. Опредељена средства
износила су 20.000.000,00 динара, макс. до 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, по кориснику.
Потписано је 18 Уговора са добитницима средстава, а планирано је потписивање још 5 Уговора.
Овим Конкурсом биће подржано укупно 23 Удружења. Програми који се суфинансирају морали су
бити реализовани најкасније до 31. октобра, године у којој се расписује конкурс.
У сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала за град Београд а у складу са
Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања за 2019. годину, Секретаријат за привреду реализује:
Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање;
Јавни позива послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих на новоотвореним радним местима;
Јавни конкурс за реализацију програма стручне праксе, где град Београд учествује са укупно
15.000.000,00 динара опредељених средстава за сва три програма. Споразум је потписан 10.06.2019.
г. и сви програми су у току.
Овим Јавним позивима планирано је запошљавање и стручно оспособљавање преко 170 лица.
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Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања
незапослених лица у сарадњи са НТП Београд. Висина опредељених финансијских средстава
износила 5.000.000,00 динара за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања, у
максималом износу до 1.000.000,00 динара по кориснику за покриће трошкова инфраструктурних и
стручних услуга у Научно- технолошком парку Београд у првој години пословања, а у циљу
подршке самозапошљавању незапослених лица, развоја нових иновативних и високотехнолошких
производа, услуга и процеса идр. Планира се потписивање Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацијаи мера и активности за подршку развоја иновативних делатности и
самозапошљавања незапослених лица.
Обављање административно техничких послова за рад Комисије за доделу награде града Београда у
области друштвених и хуманистичких наука, организовало састанаке са привредницима из
различитих области. Процес је трајао у периоду јануар-април.
Надзор над радом правних лица основаних у области привреде над којима Град има директну или
индиректну контролу капитала- јавно предузеће Сава Центар,Слободне зоне 2015 доо, Градски
завод за вештачење града Београда.
Планирани послови и активности у пословању робним резервама града Београда, утврђени су
Програмом робних резерви града Београда за 2019. годину, који је усвојен Закључком
градоначелника града Београда бр. 3-828/19-Г од 7. фебруара 2019. године:
Програм робих резерви доноси се по усвајању буџета града Београда којим се утврђује врста, назив,
количина, односно обим, структура и вредност роба које се складиште и обнављају, дају на зајам
или у закуп, територијални размештај робних резерви, складишни простор за смештај и чување
робних резерви, услови под којима се одређене врсте и количине робних резерви дугорочније
поверавају на чување и обнављање, потребан износ средстава за извршење годишњег програма и др.
Израђен је предлог Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава
буџета града Београда за 2019. и 2020. годину; Дат је предлог Плана јавних набавки за 2019. годину.
Спроведен је поступак који не подлеже Закону о јавним набавкама за услугу складиштења
детерџента и течног сапуна, због истека уговореног рока са складиштарем који је у претходном
периоду складиштио и чувао залихе робних резерви. Након спроведеног поступка, Секретаријат за
привреду је уз сагласност градоначелника града Београда закључио уговор са фабриком
„Хемопродукт“ из Крушевца. Обављани су послови везани за реализацију уговорних обавеза као
што су: књижење фактура у ММ-модулу, израда налога за књижење, израда предлога квота за
трошкове складиштења на месечном и квараталном нивоу са образложењем, израда предлога
финансијског плана. Према захтеву складиштара, извршен је обрачун годишњег кала пшенице и
израда одобрења. Праћење извештаја са Берзе у Новом Саду, као и информационог система „Геа“
Нови Сад, о кретању цена понуде и потражње житарица и основних животних намирница на
тржишту. Сарадња са Градским јавним правобранилаштвом- овера уговора и провера судских
спорова за сумњива и спорна потраживања. Надзор над применом одредби Одлуке о радном
времену занатских и трговинских објеката и припрема Саопштења за јавност за радно време
трговинских, занатских и угоститељских објеката.
ПРАВНИ ОСНОВ:
Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда”, бр.126/16, 2/17, 36/17, 92/18,
103/18, 109/18, 119/18 и 26/19);
Одлука о буџету града Београда за 2019. годину („Службени лист града Београда”, број 118/18 и
9/19);
Закон о главном граду („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. Закон, 101/16 и 37/19);
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19);
Локални акциони план запошљавања града Београда за 2019. годину („Сл. лист града Београда“, бр.
122/18).

СЕКТОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
(према називима процеса из ФУК мапа)
1. Процес израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији града Београда;
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2. Процес спровођења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији града Београда;
3. Процес реализације Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији града Београда;
4. Процес израде Решења о утврђивању обавезе плаћања промене намене обрадивог пољопривредног
земљишта у грађевинско и
5. Поступање по представкама физичких и правних лица Републике Србије
У Сектору за пољопривредно земљиште се обављају поверени послови у складу са одредбама Закона
о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15,
80/17 и 95/2018 - др. закон), а који се односе на израду, доношење, спровођење и реализацију Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. У периоду од 01. јануара до 30. јуна
2019. године, у овом сектору спроведени су следећи пословни процеси и активности:
У поступку спровођења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији града Београда за 2018. годину, у извештајном периоду, је покренут поступак
доношења Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини на територији града Београда и поступак расписивања Огласа за прикупљање
писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на
територији града Београда за 2018. годину. Након што је заменик градоначелника града Београда дана 04.
јануара 2019. године, донео предметну одлукуна на коју је 09. јануара 2019. године Министарство дало
сагласност, дана 11. јануара 2019. године, је расписан Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за
2018. годину, a јавно надметање понуђача је спроведено у периоду од 24. до 30. јануара 2019. године. За
најповољније понуђаче је израђено 80 Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини на територији града Београда и 2 Одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини на територији града Београда, које је градоначелник града Београда донео дана 19.
фебруара 2019. године, а Министарство надлежно за послове пољопривредe (у даљем тексту:
Министарство) дало сагласност 07. марта 2019. године, након чега су израђени и закључени Уговори о
закупу пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда, за период закупа од 1
(једне) године и Уговори о коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини за период
коришћења од 5 (пет) година.
Израда Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Београда за 2019. годину. Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2018. и 2019. годину,
образована Решењем Градског већа града Београда, започела је израду овог предлога програма. У
извештајном периоду је Комисија учествовала на радионицама, које је Министарство организовало ради
обуке за нови начин израде наведеног програма (у апликацији).
Израда Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Београда за 2020. годину. Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2020. и 2020. годину,
образована Решењем Градског већа града Београда, започела је израду овог предлога програма и дана 12.
јуна 2019. године је расписала Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде
пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2020. годину и Јавни
позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији
града Београда за 2020. годину.
Спровођење поступака за реализацију вансудских поравнања којим се решавају питања накнаде за
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда. Контрола на
терену, са републичком пољопривредном инспекцијом, о постојању правног основа за коришћење
(узурпацију) пољопривредног земљишта у држевној својини. Обилазак пољопривредног земљишта у
државној својини, ради утврђивања фактичког начина коришћења предметног земљишта у поступку израде
предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини.
УПРАВНИ ПОСТУПАК
Утврђивање обавезе плаћања накнаде и утврђивање висине накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта. У вођењу управног поступка за утврђивање обавезе плаћања и висине накнаде
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за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта користимо размену података, писаним путем, у
складу са Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена
евиденција („Службени гласник РС“, број 56/17). Око 60 % странака није сагласaно да орган (Секретаријта
за привреду), за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања.
Број поднетих захтева

Број решених захтева

Број захтева који су у раду

83

63

20

Градска управа града Београда - Секретаријат за привреду је учествовао на 86. Међународном сајму
пољопривреде у Новом Саду, у периоду од 11. до 17. маја 2019. године.
ПРАВНИ ОСНОВ:
 Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број број 62/06, 65/08,
41/09, 112/15, 80/17 и 95/2018 - др. закон),
 Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ бр. 95/18)
 Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/16 и 95/18).

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
(према називима процеса из ФУК мапа)
Процес израде годишњег Предлога програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја града Београда.
 Објављена четири Јавна позива за доделу бесповратних подстицајних средстава у области
интезивне пољопривредне производње на територији града Београда и то у области: воћарства,
повртарства, сточарства, пчеларства и пољопривредне механизације.
 Издавање потврде да пољопривредно газдинство није користило подстицајна средства од јединице
локалне самоуправе.


Сектор за развој пољопривреде је донео Програм мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја града Београда. У складу са Програмом мера подршке и Закључком
градоначелника града Београда, објављен је Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области
воћарства и повртарстав, рок за достављање пријава је био 10.05.2019. године, а укупан број пристиглих
пријава је 108. У току је поступак доношења предлога одлуке о додели подстицајних средстава. У складу са
Програмом мера подршке и Закључком градоначелника града Београда, објављен је Јавни позив за доделу
подстицајних средстава у области пчеларства, рок за достављање пријава је био 10.05.2019. године, а
укупан број пристиглих пријава је 447. У току је поступак доношења предлога одлуке о додели
подстицајних средстава. У складу са Програмом мера подршке и Закључком градоначелника града
Београда, објављен је Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области сточарства, рок за
достављање пријава је био 10.05.2019. године, а укупан број пристиглих пријава је 58. У току је поступак
доношења предлога одлуке о додели подстицајних средстава. У складу са Програмом мера подршке и
Закључком градоначелника града Београда, објављен је Јавни позив за доделу подстицајних средстава за
набавку пољопривредних прикључних машина, рок за достављање пријава је био 10.05.2019. године, а
укупан број пристиглих пријава је 746. У току је поступак доношења предлога одлуке о додели
подстицајних средстава. Секретаријат за привреду у сарадњи са Пољопривредним факултетом је спровео
услугу теоријске и практичне обуке пчелара, у циљу саветодавних активности, ради подизања општег
знања из области пчеларства. Обуку је похађало 50 полазника. Секретаријат за привреду у сарадњи са
Пољопривредним факултетом је спровео услугу теоријске и практичне обуке у области органске
производње, у циљу саветодавних активности, ради подизања општег знања из области органске
производње. Обуку је похађало 50 полазника. Секретаријат за привреду у сарадњи са Пољопривредним
факултетом је спровео услугу теоријске и практичне обуке воћара, у циљу саветодавних активности, ради
подизања општег знања из области воћарства. Сектор за развој пољопривреде је издао 500 потврда да за
исту инвестицију у примарну пољопривредну производњу нису коришћена подстицајна средства од
јединице локалне самоуправе.
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Индикатори:
 Мере се спроводе путем расписивања јавних позива у области пољопривреде.
 Након реализовања мера очекује се значајно унапређење интензивне пољопривредне производње у
области воћарства и повртарства, сточарства, пчеларства на територији града Београда а тиме и
повећање приноса који ће кориснику омогућити увећан и редован извор прихода. У циљу
саветодавне активности ради подизања општег знања у области пчеларства и органске производње
град Београд спроводи стручну едукацију.
 Одржан је саајм- Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду.

СЕКТОР ЗА ВОДОПРИВРЕДУ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ






















(према називима процеса из ФУК мапа)
Издавање водних услова (неуправни акт);
Издавање водних услова у поступку е-обједињене процедуре (неуправни акт);
Издавање водне сагласности;
Издавање водне дозволе;
Израда Оперативног плана одбране од поплава на територији града Београда;
Израда предлога Програма уређења водотока на територији града Београда;
Реализација Програма уређења водотока на територији града Београда;
Поступање по захтевима грађана и правних лица из области управљања водама и заштите од
поплава;
Oдобрење места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији града
Београда;
Донет је Програм управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава,ерозије и
бујица на водама II реда на територији града Београда у 2019. години;
Реализација Програма управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од
попоплава,ерозије и бујица на водама II реда на територији града Београда у 2019. години;
Примљено и обрађено 5 (пет) привремених ситуација
Закључен је Уговор о финансирању дела трошкова са ЈВП „Београдводе“ у вези одржавања и
управљања система за снабдевање техничком водом обрадивог пољопривредног земљишта на
подручју Градске општине Гроцка;
Реализизација Уговора са ЈВП „Београдводе“о финансирању и управљању Системом за снабдевање
техничком водом обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине Гроцка за 2019.
годину;
Закључен је уговор са Урбанистичким заводом града Београда - ЈУП за израду Плана за постављање
плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда;
Закључен је I Анекс уговора са Урбанистичким заводом града Београда - ЈУП за израду Плана за
постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда;
Донет је Оперативни план одбране од поплава на територији града Београда за 2019. годину;
Урађена је измена Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији града
Београда за 2019. годину;
Усвојен је План за постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата са
могућношћу пратеће производње на водном земљишту на територији града Београда;
Донета је Одлуку о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата
на водном земљишту на територији града Београда;
Обрађен велики број захтева правних и физичких лица, који се односе на информисање у вези
издавања водних аката,као и друге водопривредне проблематике, сарадња са представницима
разних институција и јавних предузећа.

ПРАВНИ ОСНОВ:
 Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/18-др.закон);
 Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Сл. гласник РС“ бр. 73/2010, 121/2012,
18/2015, 96/2015, 92/2016, 104/16, 41/2018 и 95/18-др.закон);
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Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 – одлука УС, 24/11.
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018,
31/2019 и 37/2019-др.закон);
Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/2018);
Одлука о постављању и уклањању објеката за депоновању и сепарацији речних агрегата на водном
земљишту на територији града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.26/19).

Подсекретар Секретаријата за
привреду
Раденко Дурковић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Организациона структура

Службеници
Службеници на положају

Број систематизованих радних места

Број службеника са 30.06.2019. године

2

2

Виши саветник

4

3

Самостални саветник

8

7

26

9

Млађи саветник

2

12

Сарадник

/

/

Млађи сарадник

3

1

Виши референт

3

1

Референт

1

1

Млађи референт

/

/

47

24

Службеници извршиоци

Саветник

Укупно:

У Секретаријату за енергетику систематизовано је 47 радних места, од тога је у складу са
Правилником о систематизацији и организацији, на предметна радна места, на дан 30.06.2019. године
распоређено 24 службеника, на начин приказан у табели. Образована структура запослених у
сектретаријату је 21 лица са стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од
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најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области друштвенохуманистичких или техничко-технолошких наука, 1 запослени са стеченим високим образовањем на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, као и 2 запослена са стеченим
средњим образовањем у трајању од четири године.

ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
У оквиру делокруга рада овог секретаријата у периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године
реализовани су следећи пословни процеси у оквиру унутрашњих организационих јединица и то:

I - СЕКТОР ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЕНЕРГЕТИКЕ
У току 2019. године у циљу спрoвoђeња мера и активности из области eнeргeтскe eфикaснoсти и
oбнoвљивих извoрa eнeргиje, секретаријат је предузео следеће активности и радње и то:
 Закључио Протокол о реализацији јавне набавке са Секретаријатом за спорт и омладину и
Установом спортски центар „Вождовац“ под бр. XVI-01-401.1-5 од 28.03.2019. године;
 Закључио Протокол о реализацији јавне набавке са Секретаријатом за спорт и омладину и
Установом за физичку културу Градски центар за физичку културу, Делиградска бр. 27, под бр.
XVI-01-401.1-6 од 28.03.2019. године;
 Реализовао едукативни Програм „Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора
енергије“ тако што је потписан Анекс I уговора број XVI-01-401.1-8 од 25.04.2017. са добављачeм групом понуђача „CEDEF“ i „Stonicom“д.о.о. Београд, који је реализован у периоду фебруар – јун
2019. године, тако што је едукација извршена у 40 школа (25 основних школа и 15 средњих школа)
и обухваћено је преко 10.000 ученика;
 Реализоване су активности на обележавању дана енергије и у том смислу спроведена је јавна
набавка и закључен Уговор о набавци маркетиншких услуга поводом дана енергије, са
„Block@Roll“ д.о.о. Београд, како би се обезбедила реализација манифестације „Недеља енергије”, у
периоду од 10.06.-15.06.2019. годин, у оквиру „Европске недеље одрживе енергије”. Предметна
манифестација представља јединствено годишње место окупљања релевантних актера у свим
сферама одрживог развоја: државних институција, универзитета, и еминентних научних
институција, одговорних компанија и произвођача напредних технологија, локалних самоуправа,
цивилног сектора, као и представника школа и медија;
 У току извештајног периода предузете су радње и активности којима је обезбеђено штампање
публикација о ефикасном коришћењу енергије;
 Реализоване радње и активности на спровођењу поступка јавне набавке у циљу обезбеђења израде
енергетске типологије зграда на територији града Београда, тако што је по спроведеној јавној
набавци, закључен са Групом понуђача и то „TESLA INŽENJERING“ д.о.о. Београд и Универзитет у
Београду – Архитектонски факултет Београд, Уговор о изради енергетске типологије зграда на
територији града Београда бр. XVI-01-401.1-2 од 27.02.2019. године;
 Започете су радње и активности сповођења поступка јавне набавке - израда Студије „Спрoвeђeњe
eнeргeтских прeглeдa за објекте у 17 градских општина у Београду“, прибављена сагласност Службе
за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Градског правобранилаштва града Београда и
Секретаријата за финансије;
 Започето је предузимање радњи и активности на спровођењу поступка јавне набаве соларних
колектора за загревање санитарне потрошне воде у објектима Установе за физичку културу
Градског центра за физичку културу, Делиградска бр. 27 и Установе спортски центар „Вождовац“,
Црнтотравска бр. 4;
 Предузете радње и активности на спровођењу јавне набавке којима ће се обезбедити извођење
радова на енергетској санацији Основне школе „Свети Сава“ у Врчину, на основу постојеће
пројектне документације;
 Имплeмeнтaциja EE И OИE пo Спoрaзуму o Прojeкту “Комбинoвaнa тoплaнa и eлeктрaнa (КTE) у
Пaдинскoj скeли кoja зa гoривo кoристи биoмaсу, како је пројекат редефинисан, јер је донатор
одустао од изградње комбиноване топлане и електране у Падинској Скели, али је прихватио да се
настави реконструкција клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“, тако да је за
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наставак реконструкције донатор обезбедио додатна средства. У извештајном периоду извршена је
енергетска санација дневне болнице, вешерај (унутрашњи радови и уградња опреме за прање и
пеглање), постављене спољне електро инсталације, електро дизел агрегат, трафо станица набављена
и уграђена комплетна опрема у кухињи;
ПРЕДУЗЕТЕ радње и активности у циљу реализације и израдие акционог плана (SECAP) а све у
циљу реализације „Споразума градоначелника“, чији је потписник и Град Београд од октобра 2018.
године.

II СЕКТОР ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГРАДА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ И
ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДА
У периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године у сектору су обављене следеће активности и то:





1. Израђени и припремљени планови и извештаји из области топлотне енергије и то:
Израђен План припрема грејних система за грејну сезону 2019/20 годину, који је усвојен на
Градском већу, дана 05.07. 2019 године
У току је припрема Извештаја о раду ЈКП „Београдске електране“ у грејној сезони 2018/2019;
У току је припрема Извештаја о реализацији плана припрема грејних система за грејну сезону
2019/20 годину;
Израђен Извештај о реализацији Програма рехабилитације топловодне мреже (системска замена
топловода) у 2018. години, који је усвојен на Градском већу, дана 27.05. 2019. године

2. Праћење и активно учешће у реализацији пројеката које реализује ЈКП „Београдске
електране“
 Изградња когенеративног постројења на локацији топлане Вождовац укупне снаге 20MW (10MW
топлотне енергије и 10MW електричне) - пројекат се финансира из кредита KfW банке и средстава
ЈКП „Београдске електране“.
 Изградња топлодалековода Обреновац - Нови Београд - Рeaлизaциjoм oвoг прojeктa пoвeћaлa би сe
сигурнoст снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм, смaњилa би сe зaвиснoст прoизвoдњe тoплoтнe
eнeргиje oд увoзнoг прирoднoг гaсa, а самим тим би се смањила и цeна тoплoтнe eнeргиje крoз нижу
цeну прoизвoдњe тoплoтнe eнeргиje кoja би сe дoбиjaлa из TEНT-A. Нa oвaj нaчин би мoглa дa сe
oбeзбeди вeћa кoнкурeнтнoст система даљинског грејања у oднoсу нa другe извoрe тoплoтнe
eнeргиje.
 Интерконекција топлотних извора-припрема за реализацију пројекта Интeркoнeкциja прeдстaвљa
мoгућнoст дa сe oдрeђeнo пoдручje грaдa снaбдeвa тoплoтнoм eнeргиjoм из вишe тoплoтних извoрa.
Прaктични знaчaj зa eфикaснoст систeмa тoплoтних извoрa ЈКП „Београдске електране“ je дa ЈКП
„Београдске електране“ мoже сукцeсивнo дa укључуjе/искључуjе oдрeђeнe тoплoтнe извoрe прeмa
пoтрeбнoj кoличини тoплoтнe eнeргиje, aли и прeмa цeни тoплoтнe eнeргиje из пojeдинaчних извoрa.
Oвaкaв нaчин рaдa би oмoгућиo знaчajнo нижe трoшкoвe пoслoвaњa и вeћу eнeргeтску eфикaснoст
цeлoкупнoг систeмa.
 Потписан је Уговор о давању на коришћење децентрализованог система за грејање за објекте
социјалног становања у Овчи и активности на праћењу реализације Уговора бр, XVI-01-401.1-1 од
20.02.2019. године.
 Праћење и активно учешће на припајању енергетског постројења Клиничког центра Србије систему
ЈКП „Београдске електране“.
3. Остале активности на унапређењу система даљинског грејања
 Наставак активности на гашењу индивидуалних и блоковских котларница на територији града
Београда, које као погонско гориво користе мазут и угаљ (учешће у раду Стручног радног тела); с
 Наставак активности на подизању квалитета испоручене опреме и изведених радова у ЈКП
„Београдске електране” у циљу смањења трошкова и подизања енергетске ефикасности.
 Наставак активности са ЈКП Београдске електране ради фазног увођења мерења потрошње топлотне
енергије и наплате по утрошку уз системско спровођење мера побољшања енергетске ефикасности
објеката (40% објеката који су на систему даљинског грејања не испуњавају основне стандарде
изолације).
4. Усвајање одлука пред надлежним градским органима
 Усвојена Измена и допуна Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду;
 Усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије.
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III СЕКТОР ЗА ЈАВНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за јавно и декоративно осветљење
Реализација Програма I - Одржавањe јавног (функционалног, декоративног и свечаног) осветљења
У протеклом периоду реализовани послови дефинисани позицијом Програма - Одржавање
инсталација јавног функционалног осветљења, која подразумева извођење радова који се односе на
систематску и појединачну замену сијалица, замену елемената светиљки, периодично чишћење оптичких
делова светиљки, одржавање стубова, уређаја и инсталације јавног осветљења, контрола укључења и
искључења јавног осветљења, као и друге радове којима се обезбеђује функционисање инсталације јавног
осветљења на безбедан и континуиран начин, на територији 10 централних градских општина.
Такође, у првој половини 2019. године, кроз Програм I, реализовани су послови предвиђени кроз
позицију - Одржавањe инсталације јавног декоративног осветљења, која се односи на замену сијалица и
других неисправних елемената светиљки и рефлектора, ангажовање радне снаге и механизације на њиховој
замени, пробу исправности сијалица, контролу паљења и гашења, као и набавку неисправних елемената
инсталација светиљки и рефлектора(на територији 10 градских општина)
Кроз позицију Програма I која се односи на Одржавање инсталације свечаног осветљења реализовани
су послови који подразумевају извођење радова на демонтажи свечаног осветљења града Београда за
новогодишње и божићне празнике.
Сви испостављене фактуре по Програму I, су евидентиране и благовремено обрађене и реализоване.
Реализација Програма II- унапређење и адаптација јавног (функционалног и декоративног)
осветљења.
Унапређење и адаптација јавног функционалног осветљења се врши на основу евидентираних захтева
грађана и градских институција - обухвата реализацију захтева грађана, месних заједница, општина, као и
социјалних, образовних и здравствених установа и др.
Унапређење и адаптација јавног декоративног осветљења се врши на основу иницијатива градских
институција и подразумева постављање инсталације декоративног осветљења, као и комплетну замену
постојеће дотрајале инсталације јавног декоративног осветљења са новим, савременим и енергетски
ефикасним типовима светиљки, у складу са најновијим трендовима у области декоративног осветљења. У
оквиру овог дела Програма II у плану реализације за 2019. годину је побољшање декоративног осветљења
објеката и градских амбијенталних целина од културно-историјског значаја. Програмом за 2019. годину
предвиђена је реализација декоративног осветљења Бранковог моста, која је планирана за другу половину
2019. године.
Имајући у виду да су тек по закључењу уговора о вршењу стручног надзора, за који је Секретаријат,
спровео отворен поступак јавне набавке, у мају месецу створени услови за почетак реализације Програма
II. У међувремену је комунално предузеће вршило приреме набавке материјала и опреме потребних за
реализацију Програма, а радови су отпочели по увођењу сртучног надзора у посао. До сада је реализована
једна испостављена фактура, а очекује фактурисање радова на унапређењу и адаптацији јавног осветљења
изведених у претходном периоду.
У циљу обезбеђења ефикаснијег обављања комуналне делатности спроведена је јавна набавка и
закључен Уговор о изради Студије оправданости са идејним пројектом имплементације даљинског
управљања јавним осветљењем у граду Београду, са Групом понуђача: Електротехнички институт „Никола
Тесла“ а.д. Београд, и „ECONTROL“ д.о.о. Нови Сад, заведен под бр. XVI-01-401.1-10 од 07.05.2019.
године.
У протеклом периоду евидентирано је више од 200 захтева који се односе на побољшање
инасталавије јавног осветљења, који су благовремено обрађени од стране овог секретаријата.
Одељење за праћење снабдевања електричном енергијом за јавно осветљење и праћење изградње
електро-енергетских објеката
Праћење утрошка електричне енергије за јавно осветљење града Београда
У протеклом периоду 2019. године Секретаријат за енергетику је евидентирано 7 основних рачуна за
утрошену електричну енергију за јавно осветљење (закључно са децембарским рачуном за 2018. који стиже
у јануару), који су обрађени и реализовани изузев последњег јунског, који ће бити дат на плаћање у складу
са процедуром. То подразумева потписивање тројног записника, имајући у виду да још увек нису завршени
започети радови који се односе на План ЕПС- а да се у току 2019. године да се у потпуности пређе на
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мерење утрошка ел. енергије за потребе јавног (функционалног и декоративног) осветљења на свим
местима потрошње, на територији 10 централних градских општина. Када се створе услови да се енергија
мери на свим местима потрошње, престаће и потреба за потписивањем тројног записника.
У протеклом периоду евидентирано је више исправки рачуна (због неажурног очитавања бројила)
које се односе на предметне месечне рачуне. Све исправке су такође благовремено обрађене и реализоване.

IV - СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
У периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године, од стране овог сектора предузете су следеће
радње и активности:
 Предузимане активности на спровођењу Финансијског плана (ФП) Секретаријата за енергетику за
2019. годину, као и на изради Финансијског плана за 2020. и 2021. годину;
 Израђени захтеви за плаћање и донета решења о преносу средстава,
 Израђени захтеви и решења о преносу средстава принудне наплате;
 Израђени тромесечни план прихода и примања и извршења финансиског плана Секретаријата за
енергетику за 2019. годину;
 Извршена припрема месечних квота Секретаријата за енергетику за сваки текући месец;
 Припремани седмични извештаји о оствареним приходима и примања;
 Предузете активности на измени Финансијског плана Секретаријата за енергетику за 2019. годину
са обезбеђењем средстава из текуће буџетске резерве (ТБР);
 Извршене су у сагласности са потребама Измена Финансијског плана Секретаријата за енергетику
промене апропријација, као и Повећање Финансијског плана Секретаријата за енергетику за износ
наменског трансфера;
 Припремљени сви финансијски извештаји Секретаријата за енергетику;
 Извршени пријеми и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО) Секретаријата за
енергетику;
 Учествовање у Измени и допуни годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се Закон
о јавним набавкама (ЗЈН) не примењује;
 Учествовање у поступцима јавних набавки односно припремљени ПФЕ обрасци и ПЗ2 обрасци;
 Припремљена измена и допуна Одлуке о снабдевању топлотном енергијом града Београда,
 Благовремено обезбеђење средстава за реализацију закључених уговора у поступцима јавних
набавки;
 Припремљена и израђена Одлука о повећању капитала ЈКП „Београдске електране“ Београд, као и
одлука о измени и допуни предметне одлуке;
 Израђена три решења о одбијању захтева за издавање лиценце за обављање енергетске делатности
производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом;
 Припремљени и израђени Предлози закључака о повраћају средстава и закључен уговор о повраћају
средстава са Панић Маринком;
 Припремљена потребна документација и израђени Предлози закључака Градског већа о давању
сагласности на Програм 1 и 2 ЈКП „Јавно осветљење“ Београд;
 Припремљена потребна документација и израђени Предлози закључака градоначелника града
Београда о давању сагласности на закључење уговора о финансирању поверене комуналне
делатности одржавања јавног функционалног и декоративног осветљења за 2019. годину, по
Програму I и II, као и обезбеђивање средстава за извршење предметних уговора, као и предлог
уговора;
 Вођен управни поступак и израђен предлог решења о одбијању захтева за издавање лиценце за
обављање енергетске делатности производње топлотне енергије у топланама снаге 1MW и више, бр.
XVI-03 бр. 312.2-1/2018 од 12.03.2019. године;
 Вођен управни поступак и израђен предлог решења о одбијању захтева за издавање лиценце за
обављање енергетске делатности дистрибуције топлотне енергије, бр. XVI-03 бр. 312.2-2/2018 од
12.03.2019. године;
 Вођен управни поступак и израђен предлог решења о одбијању захтева за издавање лиценце за
обављање енергетске делатности снабдевања топлотном енергијом, бр. XVI-03 бр. 312.2-3/2018 од
12.03.2019. године;
 Припремљена потребна документација и израђен Предлог закључака градоначелника града
Београда о давању сагласности на закључење уговора о извођењу електромонтажних радова за
потребе одржавања јавних манифестација на територији града Београда, по Програму пружања
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неопходних мера и активности за одржавање јавних манифестација на територији града Београда,
као и предлог уговора;
Припремљена потребна документација и израђен Предлог закључака градоначелника града
Београда о давању сагласности на закључење уговора о давању на коришћење децентрализованог
система за грејање објеката социјалног становања у Овчи на кат. парцели бр. 3672/3 КО Овча, као и
предлог уговора,
Предузете активности на покретању поступака пред Секретаријатом за имовинске и правне послове
Градске управе града Београда у вези са преносом права јавне својине на јавно комунално
предузеће, као и измени решења о давању на коришћење мреже Скупштине града Београда.

ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
Секретаријат обавља, као послове државне управе поверене законом, послове издавања енергетских
дозвола за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге 1MW и више и објеката за
производњу биогорива капацитета преко 10 t годишње; као и друге послове државне управе које република
повери граду из делокруга секретаријата.

ПРАВНИ ОСНОВ
Секретаријат за енергетику Градске управе града Београда приликом обављања послова из делокруга
рада примењује следеће прописе:
 Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016),
 Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014),
 Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“ број 25/2013).
 Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
 Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017),
 Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon,
108/2016 i 113/2017),
 Закон о главном граду („Сл. гласник РС“ бр.129/07, 83/14, 101/16 и 37/19),
 Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013),
 Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“
бр. 119/2012, 68/2015 i 113/2017),
 Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС
и 113/2017);
 Закон о запосленима у аутнономним прокрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ бр. 21/2016),
 Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,
108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19),
 Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“ бр. 128/2014),
 Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016),
 Одлука о снабдевању топлотном енергијом у града Београду („Сл. лист града Београда“ бр. 43/07,
2/11 и 29/14),
 Одлука о јавној расвети („Сл. лист града Београда“ бр. 4/87, 10/87- испр. 25/I/88, 13/90, 15/91, 23/92,
9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005, 73/2016 и 19/2017),
 Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на
којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Сл. лист града Београда“ бр. 36/14),
 Правилник о енергетској дозволи („Сл. гласник РС“ бр. 15/2015);
 Правилник о критеријумима и мерилима за одрђивање висине накнаде за издавање лиценце за
обављање енергетских делатности („Сл. лист града Београда“ бр. 22/2008);
 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у организационим јединицама Градске
управе града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 8/2015),
 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015),
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Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање
система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/11 и
106/2013).

СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
У поступању по жалбама изјављеним на првостепене одлуке имаоца јавног овлашћења односно ЈКП
„Београдске електране“ Секретаријат за енергетику не води поступаке у складу са „Моделима
административних поступака на локалном нивоу“, с обзиром да поступци који се воде пред овим
секретаријатом нису обухваћени наведеним моделима.

РАЗМЕНА ПОДАТАКА
У раду Секретаријата за енергетику не користи се размена података у смислу одредаба Уредбе о
прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Сл. гласник РС“
број 56/17). У делокругу рада секретаријата управни поступак се води у случајевима одлучивања по
жалбама изјављеним на управне акте донете од стране ЈКП „Београдске електране“, односно акте којима се
одлучује о прикључењу и искључењу са даљинског система грејања на територији града Београда, као и у
поступцима издавања лиценце за обављање енергетске делатности производње, дистрибуције и снабдевања
топлотном енергијом и поступцима издавање енергетске дозволе.

ПРЕДВИДИВОСТ
Секретаријат за енергетику поступа у складу са одредбама члана 5. Закона о општем управном
поступку којим је прописано да орган поступа на основу закона, других прописа и општих аката и када
поступа у управној ствари, као и да орган води рачуна и о ранијим одлукама донетим у истим или сличним
управним стварима, када одлучује по жалбама изјављеним на решења о прикључењу или искључењу са
дистрибутивног система топлотне енергије донетим од стране јавних комуналних предузећа, као и у
поступцима издавања енергетске дозволе и лиценце за обављање енергетске делатности производње,
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом.

ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО
Имајући у виду околност да Влада РС није утврдила ближе услове, критеријуме и мерила којим се
одређује јединствено управно место, Секретаријат за енергетику остварује сарадњу са другим надлежним
органима и имаоцима јавних овлашћења у складу са Законом о општем управном поступку и другим
законским прописима којим се прописује начин општења државних органа и органа локалне самоуправе.

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У Секретаријату за енергетику у извештајном периоду није било иницирања покретања поступака за
заштиту од злостављања на раду обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање тог
поступка, нити у секретаријату је именовано лице које је овлашћено за пријем информације од узбуњивача.

ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА:
Секретаријат за енергетику у складу са Одлуком о градској управи града Београда, предузима
пословне процесе из делокруга, а у складу са циљевима датим у Стратегији развоја енергетике града
Београда и Стратегији развоја града Београда до 2021. године, односно Акционим планом, што подразумева
одговорно, транспарентно и ефикасно управљање јавним пословима, ресурсима и Градском управом, у
циљу задовољавања свих интереса и потреба грађана, уз поштовање принципа једнаких шанси; константно
унапређење квалитета живота и услова за конкурентан, иновативан, инклузиван и одржив развој;
позиционирање Београда као савремене европске метрополе, привредног, образовног, туристичког и
културног центра овог дела Европе. Град Београд је опредељен да, кроз све аспекте свог деловања, свим
114

својим грађанима и привредним субјектима обезбеди континуирано унапређивање услова живота и рада.
Приоритети предвиђени Стратегијом, поред осталих, су: циљано привлачење инвестиција, ефикасно
управљање имовином у јавној својини, квалитетније и економичније услуге грађанима, унапређење
кватитета и обухвата комуналне инфраструктуре, унапређење енергетске инфрастуктуре.









Приоритети Секретаријата за енергетику су формирани у складу са Стратегијом:
Предузимане активности на реализацији Уговора о пројекту изградње топловода Обреновац-Нови
Београд, између ЈКП „Београдске електране“, Града Београда и компаније „Power Construction
Corporation of China, а који представља реализацију Меморандума о разумевању за пројекат
изградње топловода Обреновац-Нови Београд, потписаног од стране Mинистарства рударства и
енергетике, ЈП „Eлектропривреда Србије“, Грaдa Бeoгрaдa, JКП „Бeoгрaдскe eлeктрaнe“ и
компаније „Power Construction Corporation of China“;
Предузимане радње и активности на реализацији IV фазе аранжмана са КfW Банком а у циљу
унапређења система даљинског грејања за два значајна пројекта: Реконструкција магистралног
топловода М6 преко моста Газела и изградња когенеративног постројења на локацији топлане
Вождовац укупне снаге 20MW (10MW топлотне енергије и 10MW електричне енергије) укупне
вредности 11 милиона евра;
Преузимане радње и активности на реализацији Трилатералног уговора о коришћењу средстава
зајма, измeђу Mинистaрствa финaнсиja, Mинистaрствa рудaрствa и eнeргeтикe, JКП „Бeoгрaдскe
eлeктрaнe” и грaдa Бeoгрaдa;
Учешће у реализацији Уговора о јавном приватном партнерству града Београда у пружању услуге
третмана и одлагања комуналног отпада, који је закључен између града Београд, Beo Clean Energy
Ltd. и конзорцијума SUEZ Groupe S.A.S I-Environment Invesments Ltd. предвиђено је, као обавеза
Града изградња инфраструктуре тј. система за транспорт топлотне енергије од санитарне депоније
Винча до ТО Коњарник, који обухвата изградњу пепумне станице у непосредној близини комплекса
санитарне депоније, препумпно-измењивачку станицу у комплексу ТО Коњарник и топловод за
транспорт топлотне енергије дужине око 9км, који их повезује у јединствени систем;
Перманентна едукација и реализација пројеката на унапређивању енергетске ефикасности објеката,
као и коришћења обновљивих извора енергије (соларни панели, топлотне пумпе).

У циљу спровођења напред наведених приоритета Секретаријат за енергетику учествује радним
групама формираним од стране града Београда за спровођење предметних активности и предузима
активности из свог делукруга рада.

РИЗИЦИ У СПРОВОЂЕЊУ
Ризици у спровођењу градског документа јавне политике су недостаци финансијских средстава за
реализацију програма енергетске ефикасности, недостатак буџетских средстава за реализацију пројеката на
побољшању енергетске ефикасности објеката и одржавање и изградњу комуналне инфраструктуре (мреже
за дистрибуцију топлотне енергије), недовољан број стручних кадрова у секретаријату, компликоване
законске процедуре спровођења поступака јавних набавки, неповољан привредни амбијент који утиче на
избор потенцијалних добављача, обзиром да се ради о повећању и унапређењу и едукацији из области
енергетске ефикасности, затечено неповољно стање објеката у погледу енергетске ефикасности и други
слични ризици.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар
Секретаријата за енергетику
Нина Јандрић
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Организациона структура
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Заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за саобраћај – Душан
Рафаиловић, дипл. инж. саобр.











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

Број систематизованих радних места, број попуњених, број ангажованих извршилаца по основу
уговора
Број систематизованих радних места: 99
Број попуњених радних места: 63
Број ангажованих извршилаца по уговору: 5
Образовна структура запослених
Висока стручна спрема: 55
Виша стручна спрема: 4
Средња стручна спрема: 4
Приказ промена у напред наведеним параметрима у извештајном периоду
Број запослених са високом стручном спремом је у извештајном периоду повећан са 43 на 55, број
запослених са вишом стручном спремом повећан је са 2 на 4, док је број запослених са средњом стручном
спремом остао исти.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПО СЕКТОРИМА, ЗА ПЕРИОД 01.01.–30.06.2019.
ГОДИНЕ
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за нормативне, управно-правне и опште послове
У Одељењу за нормативно правне послове Секретаријата за саобраћај у области која се односи
на норматино- правне послове донето је: Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању, Одлука о
изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на територији града Београда, Измене и допуне:
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Одлуке о јавним паркиралиштима (2-увођење продуженог и ограниченог времена паркирања и послусатне
карте, усаглашавање казни и увођење посебног места за паркирање), Измене и допуне Решења о општим
паркиралиштима (5 измена),
Спровођење поступка преузимања гаража, гаражних боксова, гаражних и паркин места (укупно 586)
од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. формирањем комисије, сачињавањем
записника, преузимањем докуметнације и даљег поступка давања на одржавање ЈКП Паркинг сервис, је у
току.
Започет поступак за покретање пројекта јавно-приватног партнерства – „Постављање система
јавних бицикала на територији Града Београда“ и Скупштина града Београда је усвојила Одлуку о
пројекту институционалног јавног приватног па
Спровођење поступка закључења Уговора о концесији за финансирање, изградњу, управљање,
одржавање и пренос четири подземне гараже на територији града Београда са кинеским партнерима.
Обављање стручно-административних послова за Комисију за избор урбаног мобилијара,
Комисију за избор директора јавних предузећа из надлежности Секретаријата, за Савет за безбедност
саобраћаја Града Београда и Савет за саобраћај Скупштине града Београда.
Закључење протокола и уговора о донацији из надлежности Секретаријата.
У поступку доделе средстава путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинских тела
за координацију за унапређење безбедности саобраћаја по посебним програмима општинских тела за
координацију, спроведена је одговарајућа процедура и закључени су Уговори са 2 градскe општине за
програме из 2018. године (II фаза), и вршено је праћење реализације програма општинских тела за
координацију безбедности саобраћај.
Такође у овом периоду урађени су дописи којима се одговарало на захтеве за приступ информацијама
од јавног значаја: 7; јавном правобранилаштву одговора на тужбе, захтеве за накнаду штете, исплату штете,
предлоге за мирно решење спора: 95 и као други дописи из разлличитих области:90; решавање у првом
степену захтева за понављање поступка:15,за запослене у Секретаријату за саобраћај донето је 90 решења
којима се одобрава коришћење годишњих одмора, 13 решења којим се одобрава плаћено одсуство, урађени
су налози и попуњене радне листа и 21 решење за прековремени рад, 18 решења о пријему
семафоризованих раскрсница
Урађен Палан ГО за цео Секретаријат, спискови за јубиларне награде, лекарске прегледе, годишње
одморе, Решење за пописну комисију, ажурирање података за Инофрматор о раду у делу измене прописа и
налдлежности Сек. за саобраћај.
Одељење за јавне набавке
Одељење за јавне набавке израдило је: Предлог плана набавки за 2019. годину (са свим пратећим
образложењима, дописима и прибављене су потребне сагласности); План набавки за 2019. годину (са свим
пратећим образложењима, дописима и прибављене су потребне сагласности); Тромесечни Извештаји о
јавним набавкама.
Јавне набавке у току: 1) Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно
управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду - ПРВА ФАЗА; 2) „Куповина и уградња
семафорских уређаја за опремање раскрсница“; 3) Набавка и уградња аутоматских бројача саобраћаја;
4) Услуга израда Студије: „Провере безбедности саобраћаја (РСИ) на следећим локацијама: 1. Потез улица
Димитрија Туцовића и Цвијићева, 2. Булевар ЈНА, потез од Трошарине до Кружног пута, 3. Батајнички
друм, 4. Београдска улица у Сремчици и 5. Потез улица од Савске магистралe до Кружног пута (улице
Лазаревачки пут, Трговачка Ибарска Магистрала) са предлогом мера”; 5) Израда студије: „Безбедност деце
у зонама основних школа у којима је у периоду 2010-2017 реализован пројекат обележавања зоне школе”;
6) Пројектовање и изградња система оптичких каблова; 7) Израда студије: „Безбедност деце у зонама
основних школа у којима је у периоду 2010 -2017 реализован пројекат обележавања зоне школе”
8) Ажурирање катастра саобраћајне сигнализације; 8) Израда софтвера- портала безбедности саобраћаја на
територији града Београда; 9) Oбука запослених у Секретаријату за саобраћај за коришћење софтвера
„Siemens Sitraffic Scala Motion” и “Siemens Office”; 10) Припрема и спровођење кампања на тему: Партија
1:„ Дани ђака првака у саобраћају у Београду”, Партија 2: „Организација обележавања светског дана сећања
на жртве саобраћајних незгода” и Партија 3: „Организација манифестације „Недеља безбедности
саобраћаја“; 11) Надоградња софтвера за управљање саобраћајем- система за централно управљање
светлосном сигнализацијом 12) Израда саобраћајних, грађевинских и електро пројеката и техничка
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контрола пројеката за активности техничког регулисања и безбедности саобраћаја у Београду
13) Одржавање система за управљање саобраћајем Sitraffic Scala Motion 14) Одржавање система
„Еуронадзор“ 15) Израда референтног система и предлог категоризације уличне мреже и општинских
путева и улица 16) Израдa студије: „Безбедност саобраћаја на кружним раскрсницама”; 17) Израдa студије:
„Израда Стратегије безбедности саобраћаја града Београда, са акционим плановима, за период 2021-2025.
године”; 18) Израдa студије: Истраживање индикатора безбедности саобраћаја у Београду”; 19) Одржавање
лиценци софтверског пакета PTV Vision.
Закључени су уговори:
1. Набавка лиценци AutoCAD са обуком запослених у Секретаријату за саобраћаја
2. Услуга израде плана урбане одрживе мобилности („СУМП”)
3. Набавка и уградња опреме за увођење система контроле приступа пешачој зони у Земуну
4. Пројектовање и изградња система оптичких каблова
5. Набавка и уградња аутоматских потапајућих стубића и пратећег софтвера и опреме
6. Студија утицаја на саобраћај увођењем пешачке зоне на потесу Трг Славија – Краља Милана –
Теразије - Коларчева, са предлогом мера
7. Одржавање система аутоматског бројања саобраћаја на уличној мрежи града Београд
8. Одржавање кабловских веза у пасивним, активним и комбинованим телекомуникационим
разделницима Центра за управљање саобраћајем у оквиру Секретаријата за саобраћај
9. Израда катастра саобраћајне сигнализације- II фаза
10. Одржавање система за централно управљање светлосном сигнализацијом БТМЦ- Беоелектро
Поред уговора за које су спроведени поступци јавних набавки, спроведени су и поступци набавки за
које се не примењује закон о јавним набавкама („сл. гласник рс“, 124/12, 14/15 и 68/15), и то:
Члан 7. Закона о јавним набавкама:
1. Постављање саобраћајне сигнализације и модернизација саобраћајне опреме у 2019. години на
територији града Београда
2. Постављања привремене саобраћајне сигнализације
традиционалних манифестација у Београду у 2019. години

и опреме

за

потребе

одржавања

3. Накнада за употребу дела аутопута Е75 за 2019. годину
4. Услуга управљања јавним путевима града Београда на територији града Београда као делатности
од општег интереса, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града
Београда
5. Услуга обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на
територији града Београда
Наруџбенице у складу са чланом 39. став 2 ЗЈН:
1. Израда динамичког плана усаглашавања активности на уличној мрежи града Београда током 2019.
године са предлогом мера

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за план и анализу и финансијску оперативу
Сектор за економске послове вршио је послове планирања и праћења трошења средстава
буџета града Београда у периоду од 01.01.2019 - 30.06.2019 год. на разделу 08 –Секретаријат за
саобраћај
Сектор за економске послове је у периоду 01.01.-30.06.2019. години користио програм САП и
рађени су следећи послови:
 Финансијски план Секретаријата за саобраћај за 2019. годину
 Израда првог ребаланса за 2019. годину
 Израда другог ребаланса за 2019. годину
 Измене финансијског плана
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Месечне квоте
Измене месечних квота
Захтеви за плаћање
Резервација средстава (неопходна је да би се извршило закњижавање документације у
књиговодству, да би се урадио захтев за плаћање)
Контрола разних извештаја (реализација финансијског плана, квота, рачуна, ситуација, закључака и
др.)
Контрола програма пословања и извршења програма пословања јавних предузећа: Београд пут,
ГСП, Паркинг сервис и ЈП“Путеви Београда“, за 2018. годину и за 2019. годину.

Детаљније образложење послова који су обављани у Сектору за економске послове у периоду
01.01.2019. -30.06.2019. године
 Израда предлога програмског буџета за 2019., као и 2020. и 2021. годину Секретаријата за
саобраћај, Одлуке о капиталним улагањима.
Координација рада са свим јединицама (Сектор за правне послове, Сектор за техничко
регулисање саобраћаја, Сектор за безбедност саобраћаја и информисање, Сектор за градску
логистику, Сектор за планску документацију, Сектор за путеве, Сектор за стационарни
саобраћај, Сектор за управљање саобраћајем) Секретаријата за саобраћај
У оквиру Финансијског плана Секретаријата, обједињени су планови јавних комуналних
предузећа (којима су одобрена средства из буџета)
Детаљно образложење по функционалној класификацији, економској класификацији,
изворима финансирања и ближим наменама
Израда измене финансијског плана – прерасподела средстава – према потребама
финансирања појединих пројеката
Израда измене финансијског плана по захтеву за промену висине апропријација
Израда измене финансијског плана по Решењима градоначелника за одобравање средстава
из текуће буџетске резерве
 Утврђивање месечних квота
Утврђивање планираних месечних квота
Израда одобрених квота (одобрен лимит квота) – планирана месечна плаћања по
функционалној класификацији, економској класификацији и извору финансирања
Измене квота, преусмеравање на потребне апропријације
Праћење извршења одобрених квота
 Учешће у пословима у вези Плана јавних набавки
Давање података приликом доношења Одлуке о покретању јавне набавке о обезбеђењу
средстава у финансијском плану по функционалној класификацији, по економској
класификацији и извору финансирања
Давање података приликом израде Предлога Закључака о обезбеђивању средстава за јавне
набавке мале и велике вредности о планираним средствима у финансијском плану, по
функционалној класификацији, по економској класификацији и извору финансирања
 Праћење реализације финансијског плана Секретаријата
Реализација финансијског плана за 2019. годину у складу са Одлуком о буџету и Одлуком о
ребалансима за 2018. годину
Реализација финансијског плана месечно и квартално за 2019. годину у складу са Одлуком о
буџету и Одлуком о ребалансима за 2019. годину
Координација рада са свим јединицама јединицама (Сектор за правне послове, Сектор за
техничко регулисање саобраћаја, Сектор за безбедност саобраћаја и информисање, Сектор
за градску логистику, Сектор за планску документацију, Сектор за путеве, Сектор за
стационарни саобраћај, Сектор за управљање саобраћајем) Секретаријата за саобраћај
Свакодневно праћење реализације Финансијског плана
Израда месечног, периодичног и годишњег извештаја Финансијског плана по
функционалној класификацији, економској класификацији и изворима финансирања
Извештаји По захтевима Секретаријата за финасије (нпр. Извештај о неизмиреним
обавезама, квартални извештај о трошењу средстава са апропријације 463, итд.)
Праћење реализације резервисаних средстава по Закључцима Градоначелника у програму
„САП“
Праћење реализације уговора и израда извештаја по уговорима
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Чување и контрола исправности и рокова банкарских гаранција, овлашћења и др.
инструмената финансијског обезбеђења
Израда решења и захтева за плаћање
Пријем, анализа, контрола и комплетирање документације за плаћање (уговори, рачуни,
привремене и окончане ситуације, банкарске гаранције и други инструменти финансијског
обезбеђења, Закључци и Решења Градоначелника и др.
Достављање документације (рачуни, ситуације и др.) књиговодству на закњижавање
Праћење фактура и рокова за плаћање у ЦРФ-у
Контрола и чување (у каси) оригинал банкарских гаранција и др. инструмената
финансијског обезбеђења
Израда захтева за плаћање (у програму „САП“), према позицијама из финансијског плана
Израда решења за плаћање према позицијама из финансијског плана
Достављање потписаних (од стране секретара) решења и захтева за плаћање Секретаријату
за финансије на реализацију – исплату
Свакодневно праћење плаћања по издатим решењима и захтевима
Архивирање документације

СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ИНФОРМИСАЊЕ
Одељење за унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре
Одељење за унапређење безбедности учесника у саобраћају
Одељења су на обраду примила 200 предмета по захтеву странака, а по службеној дужности издала
110 решења за постављање саобраћајне сигнализације и опреме у циљу побољшања безбедности саобраћаја
на уличној мрежи Града. Од тога је дато 19 решења за реализацију/обележавање зона школа на територији
града Београда. Дато је на реализацију решење за изградњу тротоара у ул. Угриновачки пут у Земуну и
решење за израду техничке документације за изградњу тротоара према обједињеној процедури у
Младеновцу.
У оквиру комуникације са грађанима на обраду је примљено, сагледано и припремљен одговор на
преко 100 питања грађана.





Реализоване су јавне набавке:
Студија „Анализа саобраћајних незгода у раскрсницама у Београду”
„Закуп рекламног простора за потребе промоције безбедности саобраћаја“
„Набавка материјала за потребе кампања из области безбедности саобраћаја“
„Израда штампаног пропагандног материјала“

У току је:
 „Израда и реализација програма стручног усавршавања васпитача и учитеља у области безбедности
саобраћаја у предшколским установама и основним школама у граду Београду“
 „Набавка лиценци AutoCAD са обуком запослених у Секретаријату за саобраћај“
 Спровођење истраживања "фокус група" за набавку за кампање "Безбедност старијих учесника у
саобраћају" и "Безбедност младих возача“








Покренуте су јавне набавке:
Припрема и спровођење кампања на тему: Партија 1:„ Дани ђака првака у саобраћају у Београду”,
Партија 2: „Организација обележавања светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода” и
Партија 3: „Организација манифестације „Недеља безбедности саобраћаја“
Студија „Безбедност деце у зонама основних школа у којима је у периоду 2010-2017 реализован
пројекат обележавања зоне школе”
Студија „Безбедност саобраћаја на кружним раскрсницама”
Студија „Истраживање индикатора безбедности саобраћаја у Београду”
„Израда Стратегије безбедности саобраћаја града Београда, са акционим плановима, за период 20212025. године”
„Промоција рада Савета за безбедност саобраћаја града Београда“
Реализација 17 уговора са ГО из области безбедности саобраћаја.
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Текуће активности:
 Обрада предмета
 Издавање решења ЈКП ''Беогад-пут'' за примену техничко-реглативних мера за унапређење
безбедности саобраћаја и израду техничке документације,
 Пружање одговора на меилове грађана и новинара.








Одељење за информисање
Ажуриран и стављен у функцију нови сајт Секретаријата за саобраћај
Одговорено је на 3600 мејлова грађана,
Организовано, припремљено и одговорено на 580 мејла медија,
Остварена је сарадња са Секретаријатом за информисање - Беоинфо и Службом за комуникацију и
координацију односа са грађанима - Беоком сервис,
Остварена је сарадња са медијима Студио Б, Радио телевизија Србије, Пинк, Вечерње новости,
Блиц, Политика, Курир, Ало, Радио Лагуна и другим,
Припрема 102 информације за медије и сајт Града и Секретаријата за саобраћај, у вези са радовима
на уличној мрежи Београда, затварањима и привременим изменама режима саобраћаја током
трајања радова, јавних набавки, пројекта одрживе урбане мобилности,
Свакодневна многобројна телефонска комуникација са грађанима и представницима медија,

СЕКТОР ЗА ПЛАНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Одељење за планску документацију
Документи којe Одељење издаје:
1. Саобраћајно-техничке услове за планове генералне и детаљне регулације;
2. Саобраћајно-техничке услове у поступку Обједињене процедуре;
3. Саобраћајно-техничке услове у процедури израде урбанистичко-техничке документације (Пројекти
препарцелације/парцелације, Урбанистички пројекти, Идејна решења);
4. Мишљења на саобраћајно решење у процедури израде урбанистичко-техничке документације;
5. Дописи – одговори на захтеве различитог садржаја: степеништа, пренамене објекта, примедбе на
ране јавне увиде и јавне увиде, итд.
Од 01.01. до 30.06.2019. године обрађено је укупно више од 484 предмета (од тога издато је: 25
услова на планове генералне и детаљне регулације, 328 услова у оквиру обједињене процедуре и услова у
процедури израде урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације/парцелације, 92 мишљења у
процедури израде урбанистичко-техничке документације и 39 предмета у процедури раних јавних увида,
јавних увида и остали дописи. Број захтева за издавање услова у оквиру обједињене процедуре повећан је
за више од 20%.









У Одељењу су реализоване и започете активности на следећим пословима:
Учешће у пројекту проширења пешачке зоне.
Учешће у раду комисије за квалитативно и квантитативно праћење израде Плана одрживе урбане
мобилности (ПОУМ).
Учешће у пројектима реконструкције и изградње уличне мреже (улице у оквиру „Београда на води“,
Дурмиторска, Кназа Милоша, Дринска, Београдска, Сремска, Новоградска итд.).
Наставак сарадње са ГИЗ-ом у области израде планова одрживе урбане мобилности.
Учешће у Радној групи за израду Одлуке о управљању комуналним отпадом.
Учешће у изради плана за метро и шинске системе у граду.
Учешће у комисијама за јавне набавке Секретаријата.
Редовно присуство седницама Комисије за планове Скупштине града Београда.
Одељење за унапређење урбане мобилности
Документи којe Одељење издаје:
1. Решења (налог) ЈП Београд путу Служби за саобраћајну сигнализацију;
2. Решења (налог) ЈП Београд путу Служби за грађевинску делатност;
3. Саобраћајно-техничке услове за:
Генерални план;
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Планове генералне регулације;
Планове детаљне регулације;

4. Саобраћајно-техничке услове у процедури израде урбанистичко-техничке документације (Пројекти
препарцелације/парцелације, Урбанистички пројекти, Идејна решења);
5. Мишљења на саобраћајно решење у процедури израде урбанистичко-техничке документације.
6. Дописи – одговори на захтеве различитог садржаја;
Од 01.01. до 30.06.2019. године обрађено је 20 предмета (11 управних предмета започетих по
службеној дужности, услова на планове генералне и детаљне регулације, услова у процедури израде
урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације/парцелације, мишљења у процедури израде
урбанистичко-техничке документације и дописа-одговора на различите захтеве.


















У Одељењу су реализоване и започете активности на следећим пословима:
Урађен пројекат институционалног јавно-приватног партнерства без елемената концесија за
успостављање система јавних бицикала на територији града Београда.
Активно учествовање у изради Плана одрживе урбане мобилности
Активности на одређивању траса планираних бициклистичих стаза.
Учествовање у пројекту проширења пешачке зоне уз Кнез Михаилову улицу.
Учествовање у пројекту „Sustainable Urban Mobility in SEE Countries – SUMSEEC“.
Учествовање у изради Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године
Учешће у радној групу СКГО за урбану мобилност.
Учешће у изради плана за метро и шинске системе у граду.
Покренута јавна набавка: Студија утицаја на саобраћај увођењем пешачке зоне на потезу Трг
Славија – Краља Милана – Теразије - Коларчева, са предлогом мера.
Учествовање у одређивању локација за постављање „П“ профила.
Организовање европске недеље мобилности
Иницијатива за покретање манифестације „Пешачка субота“
Учешће у пројектима реконструкције уличне мреже.
Избор локација за поставњање рампи за гурање бицикала.
Учешће на ГИС форуму и ДРОН фесту.
Учешће на радионици: „Следећа генерација планирања градова“ (Привредна комора Србије).
Одговори на питања грађана.

СЕКТОР ЗА ГРАДСКУ ЛОГИСТИКУ
Одељење за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град
Одељење за послове градске логистике и имплементацију зона контролисаног приступа
решења за кретање теретних моторних возила на територији града и кретање теретних возила која
обављају снабдевање – 344.7
У овом периоду у Одељење за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град
обрађено је укупно 1689 предмета:
Важно је напоменути да је чест случај да, у оквиру једног предмета, буде урађено више решења
зависно од фазе, броја возила за која је поднет захтев... (случај да се на један захтев издавало и преко 100
решања за кретање теретних возила).

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
Одељење за динамички режим саобраћаја
У Сектор за техничко регулисање саобраћаја је од 01.01.2019. до 30.06.2019. године преко писарнице
на обраду примљено 250 захтева, од тога је на 77 одговорено, а 173 је још у обради. Поред предмета
примљених преко писарнице свакодневно путем електронске поште у просеку стиже минимум 3 питања,
што значи да је у горе наведеном периоду стигло је око 300 питања. Кашњење у обради предмета је
последица недовољног броја извршилаца (тренутно је у сектору 3 запослена - 1 извршилац, начелник
одељења и руководилац сектора), и великог заостатка необрађених предмета из прошле године.
Што се тиче управних предмета, у Сектору за техничко регулисање саобраћаја издато је 53 решења,
од чега је 30 реализовано, а 23 у фази реализације.
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Управни предмети – решења за техничко регулисање саобраћаја
30 реализовано

53 решења је издато

23 у фази реализације

Пројекти који су у току или су завршени у првој половини 2019. године
Локација
Батајнички друм бочне саобраћајнице
Новосадски пут бочне саобраћајнице
Ледине:
Сурчинска, Војвођанска - бочне
саобраћајнице
Рехабилитација 400 км уличне и путне
мреже које за град изводи ЈП „Путеви
Србије“

Реализацијa

Напомена

У току

Постављање саобраћајне сигнализације

У току

Постављање саобраћајне сигнализације

У току

Постављање саобраћајне сигнализације

У току

Обнављање постојеће и постављање нове
саобраћајне сигнализације и опреме

Булевар патријарха Германа - Васе
Чарапића

У току

Патријарха Јоаникија код ТЦ „Лидл“

Завршено

Булевар кнеза Александра
Карађорђевића од Др Милутина
Ивковића до Љутице Богдана

Завршено

Топличин венац, Вука Караџића,
Царице Милице

У току

Пешачка зона Кнез Михајлове и
Косанчићев венац

У току

Обод пешачке зоне у Земуну

У току

Редефинисање режима саобраћаја за
зону Пашино брдо

У току

Уређење аутобуских ниша, каналисање токова
у левом скретању ка Белом потоку;
семафоризација раскрснице
Успоравање саобраћаја, каналисање
саобраћајних токова у зони улаза/излаза ТЦ
„Лидл“
Изградња бициклистичке стазе, промена
намене саобраћајних трака, изградња
стајалишних ниша, измештање пешачког
прелаза
Увођење пешачке зоне
Измена режима саобраћаја због увођења
линије јавног градског превоза кроз пешачку
зону
Постављање саобраћајне сигнализације и
опреме због увођења посебних места за
снабдевање
Успостављање једносмерних саобраћајница,
означавање оптималног броја паркинг места
сходно расположивим уличним површинама
Постављање саобраћајне сигнализације због
увођења нових места за заустављање и
паркирање
Постављање саобраћајне сигнализације и
опреме због измене режима саобраћаја
Рехабилитација саобраћајних површина и
постављање саобраћајне сигнализације и
опреме

Заустављање и паркирање туристичких
У току
аутобуса у обиласку града Београда
Зона Клиничког центра

У току

Ресавска улица

У току

Измештање теретног саобраћаја
укупне масе преко 12 тона због радова У току
на Панчевачком мосту

Постављање саобраћајне сигнализације и
опреме због измене режима саобраћаја
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Осим наведеног у табели, у процесу решавања захтева грађана и других подносилаца, издато је више
решења за:
 Постављање физичких препрека за успоравање саобраћаја на уличној мрежи на територији ГО
Вождовац;
 Постављање сферних огледала на уличној мрежи ради подизања нивоа безбедности на
раскрсницама;
 Постављање физичких препрека (стубића) на пешачким површинама ради спречавања непрописног
паркирања
 Такође, планира се током 2019. године:
 Реализација саобраћајног пројекта у насељу Сурчин у зони оивиченој улицама Милутина
Миланковића, Казимира Маљевића, Виноградском, Воденичарском, Константина Данила и
Војвођанском,
 Смедеревски пут - бочне саобраћајнице, постављање саобраћајне сигнализације,
 Уређење кружног тока у ул. Милошев Кладенац, код СП „Ласта“,
 Уређење кружног тока у улицама Марије Бурсаћ и Студентској улици.
Запослени у овом сектору такође учествују, као чланови или заменици чланова комисија, у припреми
и реализацији више јавних набавки овог и других сектора Секретаријата за саобраћај.

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

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

БРОЈ ДОНЕТИХ
УПРАВНИХ
АКАТА

БРОЈ
ПОТВРЂЕНИХ/
ПОНИШТЕНИХ
УПРАВНИХ АКАТА

306

306

306/0

474

474

474/0

61

61

61/0

23

23

23/0

147

147

147/0

Вануправно поступање обухвата следеће активности на изворним пословима:
Поступање по захтевима за издавање сагласности за постављање баште угоститељског објекта,
издавање потврда о даљој важности сагласности за постављање башти угоститељског објекта, издавање
сагласности за постављање привремених и привремених покретних објеката, обрада предлога планова са
аспекта саобраћаја за постављање привремених и привремених покретних покретних објеката на свим
градским објектима, издавање сагласности за постављање жардињера, клупа, наменских монтажних
објеката и сл. – 214
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Oбрађена су 1225 предмета (од којих су неки предмети обухватали више од стотину локација) и
одговорено је на више од 400 мејлова грађана који се односе на стационарни саобраћај.
Припремљен је материјал за више измена и допуна Решења о општим паркиралиштима услед ширења
зонског система паркирања. Учествовање у раду на припреми измена и допуна Одлуке о постављању башти
угоститељских објеката на територији града Београда, Одлуке о јавним паркиралиштима и Одлуке о
накнадама. Учешће у пословима у вези предлога Плана јавних набавки, израда пројектних задатка. Учешће
у изради пројеката за реконструкцију уличне мреже.
Проширен зонски систем паркирања, на делу општине Земун оивиченом улицама: Бежанијска,
Вртларска, 22 октобра, Карађорђев трг, Авијатичарски трг и Главна.
Уведено временски ограничено паркирање од 3 сата – зелена зона. Број паркинг места: 749
Проширен зонски систем паркирања, на делу општине Палилула оивиченом улицама: Цвијићева,
Поенкареова (од Цвијићеве до броја 26), Драгослава Срејовића, Мије Ковачевића и Рузвелтова. Уведено
временски ограничено паркирање од 3 сата – зелена зона. Број паркинг места: 1240
Проширен зонски систем паркирања, на делу општине Звездара оивиченом улицама: Димитрија
Туцовића, Рузвелтова, Мије Ковачевића, Северни булевар, Вељка Дугошевића, Светог Николе и
Варовничке. Уведено временски ограничено паркирање од 3 сата – зелена зона. Број паркинг места: 463
РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Размена података, врши се у складу са Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама о
којима се води службена евиденција.
Сарадња са другим органима на пољу размене података све је интензивнија и ефикаснија, што је
резултирало, да преко 90% странака користи могућност да се у њихово име прибављају подаци
електронским путем.
Имајући у виду да је у сектору за стационарни саобраћај у претходном периоду дошло до повећања
обима посла као и смањења броја радника то се одражава и на рад у 2019 години.

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ
Одељење за светлосну сигнализацију и саобраћајно моделовање
Активности на коришћењу Системима за праћење рада светлосне сигнализације на уличној
мрежи града Београда - У Центру за управљање је омогућено праћење рада светлосне сигнализације
путем постојећих система на укупно 270 раскрсница (систем САУС-117 раскрсница, систем Еуронадзор-30
раскрсница, систем Сименс Скала-15 раскрсница, систем Беоелектро-108 раскрсница).
Активности на систему светлосне сигнализације на уличној мрежи града Београда
Извршена семафоризација и стављена у функцију на следећим раскрсницама:
1. Војвођанска-Крушедолска;
2. Булевар ЈНА-Стојана Љубића (ЕНМОН);
3. Булевар ЈНА – пешачки прелаз (амбуланта Јајинци);
4. Булевар ЈНА код кућног броја 162б (ИДЕА Јајинци);
5. Булевар ЈНА (МЗ Раковица село);
6. Генерал Жданова 124 (скретање за Бели поток);
7. Фрање Крча-Бертранда Расела
Извршена замена семафорских уређаја на следећим раскрсницама:
1. Старине Новака-27.марта
Тренутно су у току активности на семафоризацији следећих раскрсница:
1. Миријевски булевар-Салвадора Аљендеа (ТЦ „Карабурма“);
2. Земунски пут-саобраћајница САО1;
Измене и корекције на постојећим сигналним плановима: Нови обреновачки пут (скретање за
Железник)-Боре Станковића; Зрењанински пут-скретање за метро; Булевар Милутина МиланковићаАнтифашистичке борбе; Поп Лукина-Косанчићев венац; Цвијићева-Венизелосова; Булевар Црвене армије127

Уроша Мартиновића; Миријевски булевар-Витезова Карађорђеве звезде; Тошин бунар-Николе Добровића,
Тошин бунар-Милутина Миланковића; Џорџа Вашингтона-Палмотићева; Јурија Гагарина-Др Ивана
Рибара; Балканска-Адмирала Гепрата; Борска-Станка Пауновића Вељка; Бранкова-Поп Лукина (увођење
дирекционог левог скретања).
Покренута израда техничке документације за давање приоритета на раскрсницама: Булевар
краља Александра-Устаничка, Булевар краља Александра-Косте Трифковића, Булевар краља АлександраМите Ружића, Булевар краља Александра-Велизара Косановића, Савска-Дринска, Савска – Дурмиторска,
Савска – Милоша Поцерца, Земунски пут – Старо сајмиште
Покренута израда техничке документације за семафоризацију раскрснице: пешачки прелаз у
улици Булевар Михајла Пупина прилазу раскрсници на Новом Београду из смера Земуна; Цара ДушанаБранка Пешића; Булевар краља Александра-Дескашева; Војводе Степе-Топола; Заплањска-Медаковићева;
Булевар ослобођења-улаз у Атлетску дворану; Булевар ЈНА – Јована Миловановића; Бахтијара Вагабзадеватрогасна бригада; Бахтијара Вагабзаде-пешачки прелаз код 5 солитера (Бањица).
Израда техничких услова за пројекте у области управљања свелосном сигнализацијом: Цара
Душана-Џорџа Вашингтона; Трг Републике; Жоржа Клемансоа; Драгана Манцеа; Патријарха Павла;
Проширење пешачке зоне Кнез Михаилове и Кнеза Симе Марковића; Венизелосова; Макишко поље; Нови
савски мост; Главна-Земун.
Контрола техничке документације: Стручна и техничка провера пројектних решења израђених
изван Секретаријата за саобраћај; провера функционалности пројектованих решења у симулационом
програму VISSIM пројеката израђених изван Секретаријата за саобраћај; Израда симулационог
саобраћајног модела за раскрсницу Бранкова-Поп Лукина; Издавање сагласности за техничку
документацију фиксног и детекторског режима рада светлосних сигнала у Рузвелтовој, Булевару
ослобођења и на Славији (14 раскрсница).
Активности за јавним набавкама из домена рада одељења - Израда техничких захтева за потребе
формирања конкурсне документације за јавну набаваку: Куповина и уградња семафорских уређаја за
опремање раскрсница; Одржавање система за централно управљање светлосном сигнализацијом САУС;
Одржавање система за централно управљање светлосном сигнализацијом БТМЦ-Беоелектро; Одржавање
кабловских веза у пасивним, активним и комбинованим телекомуникационим разделнима Центра за
управљање саобраћајем у оквиру Секретаријата за саобраћај; Набавка и уградња аутоматских бројача
саобраћаја; Набавка и уградња опреме за увођење система контроле приступа пешачкој зони у Земуну;
Набавка стручне литературе за потребе запослених у Секретаријату за саобраћај; Студија итоцаја на
саобраћај увођењем пешачке зоне на потезу Трг Славија-Краља Милана-Теразије-Коларчева са предлогом
мера; Обука запослених у Секретаријату за саобраћај за коришћење „Siemens Sitraffic Scala Motion” и
„Siemens Office“; Обука запослених за коришћење ESRI ArcGIS”; Набавка опреме, пројектовање и
успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду;
Куповина и уградња семафорских уређаја за опремање 10 раскрсница; Одржавање система аутоматског
бројања саобраћаја на уличној мрежи града Београда“.
Систем за аутоматско бројање саобраћаја на уличној мрежи града Београда – Прикупљање и
обрада података о саобраћајном оптерећењу са 20 бројачких локација од стратешког значаја за
функционисање саобраћаја у граду.
Достављање информација о раду светлосне сигнализације на раскрсницама надлежним
судским органима.
Достављање видео снимака МУП-у са камера за праћење саобраћајних токова на уличној
мрежи града Београда.
Пружање стручне помоћи у реализацији пројекта „Безбедан град“ који спроводи МУП Србије.
Активности на прибављању електроенергетске сагласности за потребе новосемафоризованих
раскрсница.
Менторски рад у оквиру пројекта БГПРАКСА2018.
Учешће и презентовање рада „Примена софтверског пакета PTV Vision у Центру за управљање
саобраћајем“ на Регионалном скупу корисника PTV софтвера одржаном у Београду у октобру месецу.
#Учешће и презентовање рада „Примена Система аутоматског бројања саобраћаја на уличној
мрежи града Београда“ на Међународном саветовању о техникама саобраћајног инжењерства
одржаном у Врњачкој Бањи у октобру месецу.
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Техничка посета граду Варшава (Пољска) у циљу упознавања са функционисањем
адаптибилног система управљања светлосном саобраћајном сигнализацијом у пракси.
Учешће у раду Комисије за спровођење Пројекта београдског метроа-Претходна студија
оправданости са Генералним пројектом прве две линије београдског метроа и пратећих активности.
Обука запослених за коришћење ESRI ArcGIS”, AutoCAD 2D и AutoCAD Map 3D










Одељење за географско информационе системе
КАТАСТАР САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ: У току је реализација јавне набавке за
формирање Катастра саобраћајне сигнализације у дужини од 400км саобраћајница у граду Београду.
Катастар саобраћајне сигнализације је 2017. године формиран за 150км саобраћајница у граду
Београду.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: У току је реализација Оквирног споразума „Пројектовање и изградња
система оптичких каблова“ планира се изградња оптичке мреже Секретаријата за саобраћај у зони
рестриктивне контроле приступа у ужем градском језгру.
АЖУРИРАЊЕ ПРОСТОРНИХ БАЗА ПОДАТАКА: ажуриране су базе података за: Оптичку мрежу
каблова за повезивање семафоризованих раскрсница, локације паркиралишта, локације таксти
стајалишта, локације уређаја семафорисаних раскрсница, зоне школа са успореним саобраћајем,
локације аутоматских и механичких потапајућих стубића у зони рестриктивне контроле приступа у
ужем градском језгру. Прикупљене су све локације које је потребно ажурирати у Катастру
саобраћајне сигнализације на 150км уличне мреже.
ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ: Спроведен је уговора за обуку запослених у Секретаријату за саобраћај за
коришћење „ArcGIS“ алата.
СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА ЗА БГ-ПРАКСУ 2019 која се спроводи од 17.06.2019. до 17.09.2019.
године.
ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ (10 презентација)
ПЛОТОВАЊЕ пројеката за потребе Секретаријата за саобраћај.

СЕКТОР ЗА ПУТЕВЕ
Одељење за експлоатацију улица и општинских путева
Решења за заузећа и раскопавања тротоара и коловоза (црвени предмети)
IV-07-344.18
Број поднетих захтева: 443
Број архивираних аката: 225
Хитне интервенције (пријава хитних радова) – бели предмети
IV-07-344.18
Број поднетих захтева: 550
Број архивираних аката: 210
Решења за рекламе – бели предмети
IV-07-344.19
Број поднетих захтева: 829
Број архивираних аката: 100
Одељење за привремени режим саобраћаја
Уведене су накнаде за коришћење јавних површина за одржавање спортских и других приредби на
општинским путевима и улицама, што је смањило број захтева за затварањем саобраћаја и повећало
приходе.
1. За измену режима саобраћаја због одржавања манифестација стигло је 323 предмета, обрађени су
сви осим оних који су поднети у јулу и у обради су.
2. Предмети за измену режима саобраћаја због раскопавања/заузећа путева се раде заједно са
Одељењем за експлоатацију улица и општинских путева.
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3. Припремани одговори на интернет питања грађана и новинара у вези са изменама режима
саобраћаја.

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

РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Размена података, врши се у Сектору за стационарни саобраћај, у складу са Уредбом о
прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција ("Службени
гласник РС", број 56/17.).
Сарадња са другим органима на пољу размене података све је интензивнија и ефикаснија, што је
резултирало, да преко 90% странака користи могућност да се у њихово име прибављају подаци
електронским путем.
Сектор за техничко регулисање саобраћаја најчешће тражи податке о катастарским парцелама и
подземним водовима од Републичког геодетског завода, који су неопходни приликом издавања решења за
пројектовање и извођење грађевинских радова. Притом се не позива на наведену Уредбу, већ податке
тражи тако што упућује званичан захтев Републичком геодетском заводу и добија тражене податке уз
плаћање таксе за обраду предмета.

ПРАВНИ ОСНОВ
Решења из надлежности Секретаријата
 Решење о општим паркиралиштима („Сл. лист града Београда”, бр. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11,
36/13, 11/14, 76/14, 3/15, 23/15, 2/16, 78/16, 80/16, 82/16, 91/16, 102/16, 40/17, 91/17, 5/18, 108/18,
1/19, 4/19,5/19,35/19 и 48/19);
 Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила кроз Београд („Службени лист града
Београда”, бр.67/12, 64/14 и 6/18)








Закони који се примењују у раду Секретаријата
Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 18/16 и
47/18);
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др.закон
и 47/18);
Закон о главном граду („Службени гласник РСֲ” бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
37/19)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 одлука УС, 55/14, 96/15 др.закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 др. закон, 87/18 и 23/19);
Закон о путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон)
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018)
Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично
тумачење)
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Одлуке које се примењују у раду Секретаријата
Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Београда”, бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014,
2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018 и 118/2018)
Одлука о градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17,
92/18, 103/18, 109/18, 119/18 и 26/19);
Одлука о јавним паркиралиштима (“Сл. лист града Београда”, бр. 12/10 - пречишћен текст, 37/11,
42/11 - испр., 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19);
Одлука о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 118/18 и 26 /19)
Одлука о постављању система јавних бицикала на територији града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 103/18 и 118/18)
Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 118/18)
Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Сл. лист града Београда”, бр. 3/2001,
15/2005 и 29/2007 - др. одлука)
Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист града Београда”, бр. 27/2002, 11/2005, 6/2010 - др. одлука,
2/2011, 10/2011 - др. одлука, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015 и 19/2017)
Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда”, бр.50/14, 77/14,
17/15, 61/15, 96/16, 67/17 и 85/18).
Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града
Београда”, бр.17/2015, 43/2015, 71/2015, 126/2016 и 26/2019)
Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда
(„Службени лист града Београда” бр. 17/2015, 43/2015, 71/2015 и 26/2019)
Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 34/2014, 2/2015, 29/2015, 63/2016, 118/2018, 10/2019 i 26/2019)

Уредбе и правилници који се примењују у раду Секретаријата
 Уредба о критеријумима за категоризацију јавних путева („Сл. гласник РС”, бр. 38/19)
 Правилник о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС”, бр. 85/2017).

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

ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА


Стратегија развоја града Београда до 2021 године.

http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1737554-strategija-razvoja-grada-beograda-do-2021_2/
 Стратегија безбедности саобраћаја за град Београд за период од 2017. до 2020. године
http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1744472-strategija-bezbednosti-saobracaja-za-grad-beograd-2017--2020-godine/
 Генерални урбанистички план града Београда
http://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1124-generalni-plan-beograda-2021/

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за саобраћај
Душан Рафаиловић,
дипл. инж. саобр.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕКРЕТАРИЈАТА
Заменик начелника Градске управе града Београда – секретар Секретаријата за јавни превоз
Подсекретар
Административно-технички послови
Координатор за послове из области јавног превоза
СЕКТОР
СЕКТОР
СЕКТОР
ЗА
ЗА
ЗА
УПРАВЉАЊЕ
СЕКТОР
НОРМАТИВНОСЕКТОР ЗА
ПЛАНИРАЊЕ
КОНТРОЛУ
ЗА
ПРАВНЕ
ТАРИФНЕ
И РАЗВОЈ
САОБРАЋАЈА,
ЕКОНОМСКЕ
ПОСЛОВЕ И
СИСТЕМЕ И
ЈАВНОГ
РЕД ВОЖЊЕ И
ПОСЛОВЕ
ПОСЛОВЕ
КОНТРОЛУ
ЛИНИЈСКОГ
ОБРАЧУН
ЈАВНИХ
ПРЕВОЗА
РАДА
НАБАВКИ
ПРЕВОЗНИКА
Одељење за
економско
финансијске
послове

Одељење за
праћење и
контролу
корисника
буџетских
средстава

Одељење за
нормативне и
управно-правне
послове

Одељење за
планирање

Одељење за
тарифне
системе

Одељење за јавне Одељење за
Одељење за
набавке и опште
режиме
контролу
послове
саобраћаја ЈГП
система

СЕКТОР
ЗА AУТО
ТАКСИ
ПРЕВОЗ

Одељење за
мониториг и
управљање

Одељење за
управноправне
послове из
области аутотакси превоза

Одељење за
контролу рада
превозника

Одељење за
саобраћајнотехничке и
опште
послове

Одељење за
саобраћајну
инфраструктур
у јавног
превоза

Одељење за
израду реда
вожње

Одељење за
развој и
унапређење
јавног превозa

Одељење за
обраду података,
обрачун
транспортног
рада и анализу

СЕКТОР
ЗА ЈАВНИ
ШИНСКИ И
РЕЧНИ ПРЕВОЗ
И
СОФТВЕРСКУ
ПОДРШКУ

У Секретаријату за јавни превоз је систематизовано 114 радних места од којих је 69 радних места
попуњено и то по следећој образовној стуктури:
 40 службеника са стеченим високим образовањем у обиму од 240 ЕСПБ бодова,
 3 службеника са стеченим високим образовањем од најмање 180 ЕСПБ бодова и
 26 службеника са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању.
По уговору о обављању повремених и привремених послова ангажовано је 13 извршилаца.


Промене у параметрима у извештајном периоду:
6 извршилаца примљено у радни однос.
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СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ:
1. Припрема финансијског плана (ФП) Секретаријата за јавни превоз;
2. Припрема Предлога програма, пројеката и активности за вишегодишње финансирање
Секретаријата за јавни превоз;
3. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава;
4. Припрема захтева и решења о преносу средстава принудне наплате;
5. Припрема тромесечних планова прихода и примања и извршења финансијског плана Секретаријата
за јавни превоз;
6. Припрема и измена месечних квота Секретаријата за јавни превоз са образложењем;
7. Измена Финансијског плана Секретаријата за јавни превоз обезбеђењем средстава из текуће
буџетске резерве (ТБР);
8. Измена Финансијског плана Секретаријата за јавни превоз – промене апропријација;
9. Повећање Финансијског плана Секретаријата за јавни превоз за износ остварене донације или
наменског трансфера;
10. Расподела оствареног ИТС прихода превозницима и ЈКП ГСП “Београд“ - учесницима у
градском, приградском и локалном превозу, остали пословни процеси: припрема финансијских извештаја
Секретаријата за јавни превоз; пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО) Секретаријата
за јавни превоз; припрема дописа за повлачење транше домаћег и иностраног зајма/кредита Секретаријата
за јавни превоз; израда фактура.
У овом сектору, реализација Финансијског плана Секретаријата за јавни превоз за период јануар-јун
2019. године односи се на следеће:
Одлуком о ребалансу I буџета града Београда за 2019. годину Секретаријату за јавни превоз одобрена
су средства у укупном износу од 32.962.801.000 динара и то за јавни превоз (друмски саобраћај), износ од
31.318.538.000 динара, јавни превоз (железнички саобраћај, Београдски метро и воз), износ од 1.556.501.000
динара и ауто такси превоз износ од 50.262.000 динара и за Пројекат „Набавка и монтажа стајалишних
надстрешница 2018-2020“ износ од 37.500.000 динара.
Извршење одобрених средстава Финансијског плана Секретаријата за јавни превоз у периоду од
01.01.- 30.06. 2019. године, укупно износи 14.142.539.086,20 динара, односно 42,9% од планираног износа
за 2019 годину. У структури финансијског плана је највеће учешће економске класификације 423 - услуге
по уговору. Укупно одобрена средства за 2019. годину износила су 26.385.435.600 динара, а извршење у
периоду јануар - јун 2019. године износи 12.310.224.030,69 динара (46,7% одобрених средстава) a односи се
на плаћање услуге превоза путника у градском, приградском и локалном саобраћају, ЈКП-у ГСП "Београд",
Србија Возу и приватним превозницима.










Остали финансијски послови:
израда Извештаја о извршењу буџета за 2018. годину, за прво полугодиште 2019. године као и
Израда извештаја о учинцима циљева програмског буџета за 2018 годину;
израда Предлога Одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2019. годину и Предлога
Финансијског плана за 2019. годину, 2020. и 2021. годину;
израда Предлога Одлуке о буџета града Београда за 2019. годину и Предлога Финансијског плана за
2019. годину, 2020. и 2021. годину;
израда Образаца за вишегодишње финансирање са апропријације 42 за 2019. годину (ребаланс 1);
израда Плана капиталних издатака који се финансирају у периоду 2019-2021 по чл. 4 Одлуке о
буџету града Београда, у разделу Секретаријата за јавни превоз;
израда Плана прихода буџетских корисника за 2019. годину;
израда месечних планова преноса средстава (квота) као и образложење истих за период јануар - јун
2019. године;
расподела оствареног ИТС-а прихода од продаје возних исправа, приватним превозницима и ЈКП
ГСП“Београд“;
припрема и израда аката за одобравање средстава Секретаријату за јавни превоз на име субвенција
за превознике у ноћном саобраћају, захтева за плаћање према Секретаријату за финансије;
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праћење реализације буџетских средстава која су одобрена ГСП-у "Београд" у складу са Одлуком о
буџету града Београда, Програмом пословања ЈКП ГСП“Београд“ и Посебним програмом
коришћења текућих и капиталних субвенција и
обрада свих захтева за плаћање по уговорима које је закључио Секретаријат за јавни превоз.

ПРАВНИ ОСНОВ:
 Закон о буџетском систему РС ("Службени гласник РС", бр. 54/9, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13- испр; 108/13, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018);
 Одлука о буџету града Београда за 2019. годину ("Сл. лист града Београда“, бр. 118/18 и 9/19).

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







Прописи града, решења и остало
Нацрт Одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско
саобраћајно предузеће „Београд”, март (2019 34-141/19-c);
Нацрт одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд“, Београд,
март 2019;
Нацрт одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање
превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“, Београд,
април 2019. године;
Нацрт одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа
Градско саобраћајно предузеће „Београд“, Београд, чији је оснивач град Београд, мај 2019, и Јавни
конкурс за избор директора јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“,
Београд, чији је оснивач град Београд март 2019. године;
Нацрт одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавнoг комуналног предузећа за
изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду
«Београдски метро и воз», као и Јавни конкурс за избор директора јавнoг комуналног предузећа за
изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду
„Београдски метро и воз“, Београд, чији је оснивач град Београд;
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Нацрт одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско
саобраћајно предузеће ''Београд'', мај 2019. године;
Нацрт одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање
превоза путника метроом и развој градске железнице у Београд у„Београдски метро и воз“, Београд,
мај 2019. године;
Предлог решења о давању сагласности на Ценовник о пружању стручних услуга у вези
организовања градског И приградског превоза путника метро система и система градске железницеБГ воза и обављања стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских
система у граду Београду, број 5/19 који је усвојио надзорни одбор ЈКП „Београдски метро и воз“,
Одлуком број 4/19 од 15.1 2019. године, број 38-472/19-Г од 29.1. 2019. године;
Предлог решења о образовању стручног радног тела за давање мишљења на Нацрт одлуке о такси
превозу на територији града Београда, 020-451/19-Г 28.1. 2019. године;
Предлог решења о давању сагласности на Посебан програм стручних услуга у вези организовања
градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице - Бг воза и
обављања стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у
граду Београду у 2019. години за ЈКП „Београдски метро и воз“, 19-2/19 од 29.01.2019, који је донео
надзорни одбор ЈКП Београдски метро и воз Одлуком број 19-1/19 од 29.1 2019. године, број: 3479/19-ГВ од 31.1. 2019. године;
Нацрт решења о одређивању Александра Марковића, помоћника градоначелника града Београда, за
представника града Београда за учешће у раду седницe скупштине акционара „СП Ласта“ а.д.
Београд 035-49/19-c 25.2.2019. године;
Предлог решења o образoвaњу раднe групe за израду предлога за покретање иницијативе за измену
Закона о железници („Сл. гласник РС“, број:41/2018) и Закона о безбедности у железничком
саобраћају („Сл. гласник РС“, број:41/2018), март 2019. године;
Нацрт решења о измени и допуни Решења о образовању комисије за именовања директора јавних
предузећа чији је оснивач град Београд и именовању председника и чланова комисија, мај 2019.
године;
Нацрт решења о давању претходне сагласности на Предлог правилника о раду Јавног комуналног
предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду
„Београдски метро и воз“, мај 2019. године;
Нацрт решења о измени и допуни Решења о образовању комисије за именовања директора јавних
предузећа чији је оснивач град Београд и именовању председника и чланова комисија, мај 2019.
године;
Нацрт решењa о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа
Градско саобраћајно предузеће „Београд”, јун 2019. Године и
Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за
изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, (број: 1751/19 од 3.06.2019. године), јун 2019. године.

Израда уговора у вези са применом закона и то: Закона о комуналним делатностима, Закона о јавним
набавкама и Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, као и израда споразума, решења,
сагласности из наведених области и то:
 Уговор: Пружање стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника
метро система и система градске железнице - БГ воза и обављању стручних послова на развоју и
изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду ради реализације
Програма пословања ЈКП "Београдски метро и воз" Београд, број: XXXIV-08-401.1-10 закључен
дана 1.02.2019. године, између: ГРАДА БЕОГРАДА- Градске управе града Београда, Секретаријата
за јавни превоз у име града Београда и ЈКП ,,Београдски метро и воз“;
 Анекс 3. Уговора о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности јавног превоза
путника на територији града Београда (потез 500), број XXXIV -01 401.1-13 од 29.05.2019. године
закључен између ГРАДА БЕОГРАДА- Градске управе, Секретаријата за јавни превоз и ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА СА НОСИОЦЕМ ПОСЛОВА ,,АВАЛА БУС 500“ ДОО, БЕОГРАД;
 Анекс 1. Уговора о реализацији обављањкомуналне делатности градског превоза путника на
територији града Београда ЈКП ГСП "Београд", број: XXXIV -01 401.1-9, закључен дана 28.06.2019.
године између: ГРАДА БЕОГРАДА- Градске управе града Београда, Секретаријата за јавни превоз
у име града Београда и ЈКП Градско саобраћајно предузеће ,,Београд“;
 Протокол о сарадњи на унапређењу градске железнице број: XXXIV -08 401.1-8 потписан дана
27.06.2019. године, између: ГРАДА БЕОГРАДА- Градске управе града Београда, Секретаријата за
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јавни превоз у име града Београда и АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ
ПУТНИКА ,,СРБИЈА ВОЗ“, АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ “ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, ЈКП
,,БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“;
Уговор о донацији број XXXIV -08 401.1-2/19 од 11.03.2019. године, закључен између ГРАДА
БЕОГРАДА- Градске управе, Секретаријата за јавни превоз и APEX SOLUTION TECHNOLOGY
DOO BEOGRAD, Друштво за маркетинг и услуге Београд, Макензијева 24;
Јавни уговор о јавно-приватном партнерству са елементим аконцесије у обављању комуналне
делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама н атериторији града Београда –
Партија 1, број XXXIV -08 401.1-6/19 од 4.06.2019. године, закључен између ГРАДА БЕОГРАДАГрадске управе, Секретаријата за јавни превоз и Конзорцијума Банбус д.о.о. Обреновац, ул. Четврта
бр. 21 и Транспродукт - бус превоз, Београд, Кружни пут Кијево 34;
Уговор: Грађевинска адаптација саобраћајних површина окретница ЈЛПП-а, број: XXXIV-08-401.17 закључен дана 21.6.2019. године, између: ГРАДА БЕОГРАДА- Градске управе града Београда,
Секретаријата за јавни превоз у име града Београда и ЈКП ,,Београд пут“ и
Уговор: Поправка и одржавање заливних система и трамвајских баштица, XXXIV-08-401.1-5
закључен дана 31.5.2019. године, између: ГРАДА БЕОГРАДА- Градске управе града Београда,
Секретаријата за јавни превоз у име града Београда и ЈКП ,,Зеленило Београд“.

Јавне набавке
 Годишњи план јавних набавки за 2019. годину; Списак набавки на које се закон не примењује за
2019. Годину и
 Извештај о јавним набавкама за 4 квартал 2018 и 1. квартал 2019. године Секретаријата за јавни
превоз.
Уговори из ЈН:
 Уговор: „Израда пројекта јавно – приватног партнерства са елементима концесије за линије ноћног
јавног транспорта путника на територији града Београда“, број: XXXIV-08 бр. 401.1-3, закључен са
Центром за јавно приватно партнерство из Београда, ул. Булевар маршала Толбухина бр.9, дана
17.5.2019. године;
 Уговор: "Стручни надзор над извођењем радова на изградњи, одржавању и пројектовању опреме
стајалишта и површина у функцији јавног превоза'', број: XXXIV-08 бр. 401.1-3, закључен са
Пројектни биро ''град пут'' лозница из Лознице, ул. Плоча бр. Бб, дана 21.5.2019. године.





Остало:
Израда решења из радноправних односа: 114 решења о коришћењу годишњих одмора и 14 решења
о коришћењу плаћеног одсуства.
Припрема одговора по утужењима и др. градском правобранилаштву, суду;
Одговори по захтевима за приступ информацијама од значаја;
Разно.

ПРАВНИ ОСНОВ:
Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 68/2015, 41/18, 44/18
др.закон и 83/2018 и 31/2019);

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
1. Издавање сагласности за посебну организацију саобраћаја током извођење радова или
манифестација на мрежи линија ЈГП-а;
2. Издавање Мишљења на Пројекат (елаборат привремене организације саобраћаја за време извођења
радова);
3. Захтев за успостављање /измештање стајалишта на линијама ЈГП-а на путевима и улицама у
надлежности Града;
4. Захтев за успостављање /измештање стајалишта на линијама ЈГП-а на саобраћајницама у
надлежности Републике;
5. Захтев за успостављање линије јавног превоза/измена трасе постојеће линије;
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6. Захтев за постављање надстрешнице на стајалишту јавног превоза;
7. Издавање и утврђивање саобраћајно-техничких услова за израду планских докумената (за израду
просторних планова – Просторни план јединице локалне самоуправе и Просторни план подручја посебне
намене, и за израду урбанистичких планова – Генерални урбанистички план, План генералне регулације и
План детаљне регулације);
8. Издавање и утврђивање саобраћајно-техничких услова за израду урбанистичко-техничке
документације (урбанистички пројекти);
9. Издавање и утврђивање саобраћајно-техничких услова у оквиру техничке документације
(генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, главни пројекат) и
10. Давање мишљења на саобраћајна решења у оквиру техничке документације (генерални пројекат,
идејно решење, идејни пројекат, главни пројекат).
У извештајном периоду, од 01.01. до 30.06.2019. године у Сектору је обрађено је укупно 473 предмета
заведених преко писарнице од чега је:
 39 управних предмета – 15 решења за успостављање нових стајалишта или корекцију позиције
постојећих, као и 24 решења о успостављању нових линија јавног превоза, односно измену траса
постојећих линија;
 220 сагласности за извођење радова или одржавање спортских и културних манифестација на
саобраћајницама којима се крећу возила јавног превоза;
 70 вануправних предмета - одговори на дописе странака који се односе на проблеме у
функционисању јавног превоза, захтеви за побољшања, информисање корисника и др.;
 Издавање саобраћајно-техничких услова који се односе на функционисање јавног превоза приликом
израде планске документације (просторне и урбанистичке планове) – обрађено 54 предмета;
 Издавање мишљења и саобраћајно-техничких услова који се односе на функционисање јавног
превоза приликом израде урбанистичко-техничке документације - обрађено 42 предмета и
 Издавање саобраћајно-техничких услова који се односе на функционисање јавног превоза у циљу
издавања локацијских услова за израду техничке документације - обрађено 48 предмета.
Капиталне активности
 У току реализација Уговора за набавку и монтажe 233 надстрешницe – на стајалиштима ЈЛПП-а на
широј територији града Београда (вредност уговора: 74.984.400,00 динара). До сада је монтирано 35
надстрешница, урађена је припрема темеља на још 20 стајалишта ЈЛПП-а, а теренски обрађено
додатних 30 стајалишта ЈЛПП-а;
 Реализована монтажа 49 стајалишних надстрешница у оквиру реализације Јавног уговора за
концесију за урбану опрему – на стајалиштима ЈЛПП-а на територији 10 централних градских
општина;
 Реализација јавне набавке и закључивање Уговора за текуће одржавање стајалишта - набавка и
уградња 850 стајалишних стубова - дефинисање стајалишта ЈЛПП-а за замену стајалишних ознака,
праћење реализације, почетак: јул 2019. године.
Успостављање нових линија и делимичне промене трасе постојећих линија ЈП-а
 Успостављене 3 нове линије ЈЛПП-а;
 Промењена траса 3 линије ЈЛПП-а.
Број
линије
465А
493Б
860Т

Датум промене
(успостављања)

Назив линије
Београд - СП Ласта - Мали Пожаревац - Сопот
Београд - СП Ласта - Мали Пожаревац Младеновац
Индустријска зона Барич – Обреновац Вукићевица

01.01.2019.

Успостављање линије

01.01.2019.

Успостављање линије

01.03.2019.

Успостављање линије

365

Гроцка - Младеновац

01.06.2019.

11

Калемегдан (Доњи град) – Нови Београд (Блок 45)

05.07.2019.

13

Баново Брдо – Нови Београд (Блок 45)

05.07.2019.
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Траса

Промена трасе преко Сенаје и
Шепшина
Промена трасе трамвајски линија
преко Моста на Ади
Промена трасе трамвајски линија
преко Моста на Ади

Анализа и припреме за реализацију трајних режимских измена у систему у наредном периоду:
 Извршена анализа могућности успостављања нове линије ЈЛПП-а под радним бројем и називом 64,
на делу трасе који подразумева увођење јавног превоза у зони улица: Руже Јовановић, Николе
Вулића, Келтска и Стеве Варгаша, односно у делу улица насеља Коњарник 3: Михајла Тодоровића,
Владимира Томановића, Војислава Илића до терминуса „Шумице“;
 Извршена анализа могућности успостављања нове линије ЈЛПП-а под радним бројем и називом
38К, на делу трасе који подразумева увођење кружне линије ЈЛПП-а у делу насеља Велики мокри
луг;
 Извршена анализа могућности продужења постојеће линије ЈЛПП-а 401 у насељу Пиносава.
Поправка и одржавање заливних система и трамвајских баштица:
 На основу Уговора о одржавању заливних система и травнатих површина у оквиру трамвајских
баштица, реализованао је редовно кошење затрављених површина, као и остале редовне активности
на редовном одржавању трамвајских баштица у улицама Савска, Милутина Миланковића,
Aнтифашистичке борбе и Др Ивана Рибара на површини од 21.309 м2.










Спровођење поступка јавних набавки за следеће активности:
Израда студије Стратегија развоја ЈЛПП-а на територији града Београда за период до 2033. године
са пресеком 2027. године;
Катастар стајалишта јавног превоза на територији града Београда;
Пројекат „паметних“ стајалиштa;
Пројекат “Мерења нивоа буке на улицама Београда, настале од возила јавног линијског превоза
(аутобус, Е-бус, трамвај, тролејбус) са предлогом решења за њено смањење'';
Пројекат ’’Истраживање утицаја стила вожње (Еко-дриве) на енергетску ефикасност код аутобуса
на електрични погон (Е-бус)’’;
Чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП;
Набавка резервних делова за стајалишни мобилијар;
Штампање информативног садржаја и паноа;
Грађевинска адаптација саобраћајних површина стајалишта ЈЛПП.

СЕКТОР ЗА ТАРИФНЕ СИСТЕМЕ И КОНТРОЛУ
1. Захтев за достављање информација – о тарифном систему, о ценама карата, о правима и обавезама
корисника јавног превоза;
2. Жалба – на рад контролора, општа жалба и примедба (на рад службе за контролу возних исправа,
на тарифни систем, на цене карата);
3. Молба за одобрење повлашћеног превоза;
4. Молба за одобрење бесплатног превоза;
5. Молба за продужење картице за повлашћен и бесплатан превоз;
6. Молба за повраћај новца по основу дупле уплате односно посебне карте;
7. Молба за стављање ван снаге записника;
8. Израда предлога/измене Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда
у делу који се односи на организацију система наплате превозне услуге, продају возних исправа и контролу
путника;
9. Израда предлога/измене Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на
територији града Београда;
10. Израда предлога/измене Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу
путника на територији града Београда;
11. Израда предлога мера за повећање прихода;
12. Израда недељног обрачуна прихода од продаје карата у интегрисаном тарифном систему;
13. Израда авансног обрачуна за плаћање по Уговору;
14. Израда коначног обрачуна прихода од продаје карата у интегрисаном тарифном систему;
15. Контрола рачуна на које се врши уплата средстава по основу продаје карата;
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16. Контрола доступних извештаја у Систему;
17. Подношење пријаве против возача;
18. Контрола издавања персонализованих картица;
19. Утврђивање и обрачун финансијског мањка;
20. Израда/измена каталога збирки података о личности пријавњених код Повереника за заштиту
података о личности;
21. Израда/измена образаца сагласности за обраду личних података;
22. Одговори на захтеве Заштитника грађана;
23. Одговори на захтеве достављене преко Кабинета градоначелника;
24. Захтеви за повлачење записника који су примљени електронски;
25. Захтеви повраћај пара по основу дупле уплате односно посебне карте који су примљени
електронски;
26. Притужбе корисника на рад контролора примљене електронски;
27. Захтеви за информацијама примљени електронски;
28. Израда одговора на питања новинара;
29. Повраћај средстава правном лицу по основу дупле или погрешне уплате;
30. Израда плана рада контролора са комуналном полицијом.
У периоду од 1.1.2019. до 30.6.2019. године у Сектору је обрађено 698 вануправних предмета.

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ, КОНТРОЛУ САОБРАЋАЈА, РЕД ВОЖЊЕ И ОБРАЧУН РАДА
ПРЕВОЗНИКА
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ:
1. Одређивање потребног броја возила у раду за сезонски /зимски и летњи/ ред вожње и ред вожње у
случају планираних режимских измена;
2. Одређивање времена обрта за све редовне и режимске линије градског превоза;
3. Израда редова вожње за све редовне и режимске линије градског превоза;
4. Израда редова вожње за све редовне и режимске линије у приградском и локалном превозу;
5. Дистрибуција урађених редова вожњи превозницима, унос истих у систем и израда докумената за
обавештавање путника;
6. Израда Решења за поверавање превоза за рад на линијама градског, приградског и локалног
превоза;
7. Поступање по жалбама грађана – корисника јавног линијског превоза;
8. Припреме саобраћајно-техничке документације за пројекте који се спроводе по Закону о јавноприватном партнерству и концесијама;
9. Планиране и ненајављене контроле Комисије за преглед возила;
10. Контрола поштовања обавеза по Уговорима закљученим са приватним превозницима;
11. Израда обавештења за умањење месечног прихода превозника по уговорним казнама;
12. Обрада података за израду месечног Коначног обрачуна у ноћном саобраћају;
13. Обрада података за израду месечног обрачуна за рад минибус линија;
14. Решавање приговора и давање података по захтеву;
15. Непосредан надзор у реалном времену возача и возила ЈГС-а која су на раду у оквиру аутобуског
подсистема градског превоза;
16. Контрола реализације планираног реда вожње на линијама аутобуског подсистема градског
превоза;
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17. Дефинисање алтернативних траса линија приликом непланираних обустава саобраћаја дуж траса
линија аутобуског подсистема ЈГС-а;
18. Обрада података за израду месечног Коначног обрачуна рада превозника;
19. Утврђивање цене рада;
20. Прегледи за возила која се у току трајања Уговора закључених са превозницима укључују у
Систем линијског превоза на територији града Београда и издавање сагласности за укључивање возила у
рад.
Током прве половине 2019. године у Сектору је извршено следеће:
Учешће на изради конкурсне долументације за спровођење поступка избора приватног партнера за
обављање комуналне делатности превоза путника на минибус експрес линијама на територији града
Београда у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама.



Јавни уговор закључен је 04.06.2019. године са Конзорцијумом (групом понуђача):
Банбус д.о.о., Обреновац, ул. Четврта бр. 21;
Транспродукт – бус превоз д.о.о., Београд, Кружни пут Кијево 34.
Одељење за контролу рада превозника

Током прве половине 2019. године је започет поступак израде концесионог акта за поверавање
обављања комуналне делатности јавног превоза путника на линијама у ноћном транспорту на територији
града Београда у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама (''Службени гласник РС'',
бр. 88/11, 15/16) и Законом о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) као и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а у циљу закључења уговора о јавно-приватном
партнерству („ЈПП“).
Одељење за контролу учествовало је у поступку избора јавног партнера за обављање комуналне
делатности превоза путника на минибус експрес линијама на територији града Београда у складу са
Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама.
Одељење за контролу рада превозника вршило је континуиране најављене и ненајављене контроле
рада превезника (контроле возила и контроле рада возача), у складу са уговорима о ЈПП закљученим са
приватним превозницима и спроводи казнене одредбе. Свакоднево је поступало по жалбама грађана –
корисника јавног линијског превоза, решавало приговоре и издавало податаке по захтевима пристиглим
писменим путем или путем е-маила. Месечно израђивало коначне обрачуне за минибус ексапрес линије и
ноћне линије. Израђивало и издавало Решења за поверавање превоза за рад на линијама градског,
приградског и локалног превоза.
Одељење за израду реда вожње
Током прве половине 2019. године извршена је провера пројектованог времена обрта за 47 линија.
Због корекције разних елемената урађен је 199 ред вожње за линије јавног превоза путника. Због
режимских измена, односно због радова на уличној мрежи и разних манифестација, у наведеном периоду
урађенo je око 357 редова вожње.
Урађен је и примењен летњи ред вожње за све линије у систему. Будући да већина линија саобраћа
радним даном, суботом и недељом, укупно је за летњи ред вожње урађено преко 1.000 редова вожњи.
Одељење за обраду података, обрачун транспортног рада и анализу
Током прве половине 2019 године вршена је свакодневна обрада рада превозника, обрада приговора и
припрема за израду месечних извештаја; израда месечног коначног обрачуна рада превозника; израда
месечног коначног обрачуна рада превозника у ноћном превозу; израда месечног обрачуна рада за рад
минибус линија.
Одељење за мониторинг и управљање
Током прве половине 2019. године се у Одељењу за управљање, у три смене током 24 сата сваког
дана, вршило непрекидно управљање и контрола 1068 возила на 142 линије аутобуског подсистема кроз
праћење тренутне реализације и корекцију одступања од планираног реда вожње, као и дефинисање
алтернативних траса аутобуских линија ЈГП-а током непланираних блокада саобраћајница дуж редовних
траса и организација рада возила у тим условима.
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Вршени су послови унапређења елемената рада линија у јавном превозу кроз уочавање потребе и
дефинисања предлога за променом одређених елемената: Кроз непрекидно праћење рада линија уочавање
потребе и дефинисање смерница за корекцију времена обрта на линијама јавног превоза у циљу
оптимизације рада линије. Послови праћења реализације планираног реда вожње на линијама ИТС: Кроз
свакодневну израду извештаја о реализацији планираног реда вожње за карактеристичне периоде у току
дана и по превозницима.

СЕКТОР ЗА AУТО ТАКСИ ПРЕВОЗ
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ



Пословни процеси у оквиру рада Секретаријата за јавни превоз – Сектора за ауто такси су:
Издавање решења о одобравању обављања делатности такси превоза;
Припрема предлога подзаконских аката и то: Одлуке о такси превозу, Упутства о изгледу и
издавању такси исправа, ознака и ценовника, Правилника о испитивању погодности и
класификацији такси возила, Правилника о програму и начину полагања испита о познавању града
Београда, Правилника о раду такси превозника на аеродрому „Никола Тесла“ Београд, као и
припрема предлога појединачних аката општег карактера - Решење о цени по којој се такси превоз
путника мора обављати на територији града Београда, Решење о дозвољеном броју возила за
обављање такси превоза у граду Београду, Решење о јединственој боји такси возила, Решење о
локацијама од посебног интереса за град Београд.

У оквиру рада Секретаријата за јавни превоз – Сектора за ауто такси превоз врше се и следећи
послови и задаци:
1. Израда решења о образовању комисија различитих надлежности, сходно захтевима и активностима
везаних за примену Одлуке о такси превозу;
2. Издавање на коришћење кровних ознака града Београда;
3. Израда решења о одбијању издавања сагласности за обављање делатности ауто-такси превоза и
лимо сервиса уз имплементацију информационог система (ИС);
4. Израда решења о давању сагласности за обављање делатности ауто-такси превоза са комплетном
писменом обрадом предмета уз имлементирање ИС која се односи на:
израду обавештења за допуну документације;
изјаве дате на записник овлашћеном службеном лицу у Секретаријату за јавни превоз –
Сектору за ауто такси превоз;
упуте за испитивање погодности и класификацију такси возила.
5. Израда решења о давању сагласности за обављање делатности лимо сервиса са комплетном
писменом обрадом предмета уз имлементирање ИС која се односи на:
израду обавештења за допуну документације;
изјаве дате на записник овлашћеном службеном лицу у Секретаријату за јавни превоз –
Сектору за ауто такси превоз;
преглед возила која обављају лимо сервис.
6. Израда службених белешки у оквиру евидентирања прекида обављања такси делатности странака
уз имплементирање ИС;
7. Израда решења којим се утврђује престанак обављања такси делатности странака уз
имплементирање ИС;
8. Израда дописа и одговора на питања странака из области такси превоза и лимо сервиса;
9. Израда одговора на појединачна е-mail питања грађана из области такси превоза и лимо сервиса;
10. Израда дописа уз одговоре на посебна питања судија за прекршаје, везано за покретање
прекршајног поступка против физичких лица због прекршаја у друмском саобраћају;
11. Израда службених белешки припремљених због увида у досијеа појединих странака по захтеву
истих, уз повремено узимање изјава на записник, зависно од правне ситуације у конкретном предмету из
области ауто-такси превоза;
12. Израда различитих писмена потребних за реализацију започетих и планираних пројеката, нпр.
дефинисање потребног броја такси возила на територији града Београда;
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13. Израда дописа у оквиру међуресорске координације рада служби у току обављања послова такси
превоза.
Поред горе наведених послова у назначеном периоду обављени су и послови издавања кровних
ознака (35 ком.), издавања потврда о естетском прегледу возила (4355 ком.), издавања такси дозвола (892
ком.), разне пријаве промена (адреса, возила, пословног седишта, асоцијација, правних лица...- 71 ком.),
издавање разних уверења (за потребе пензијског фонда, регулисања приватних обавеза, у циљу доказивања
радног искуства, пререгистрације...- 4452 ком.), издавање потврда о прекиду или престанку обављања
делатности такси превоза (110 ком.), издавање потврда о привременом прекиду 272.
Секретаријат за јавни превоз – Сектор за ауто такси превоз је у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019.
године спровео поступак јавне набавкe рибона и картица за штампање такси исправа.
У извештајном периоду издато је око 80.000 ваучера за пружање такси услуга на аеродрому „Никола
Тесла” у Београду.
Такође, од 01.01 до 30.06.2019. године у Сектору за ауто такси превоз примљено је укупно 471
предмета, који носе следеће класификације:
 344.1 – 199 предмета
 344.2 – 76 предмета
 344.3 – 41 предмета
 344.4 – 17 предмета
 344.5 – 112 предмета
 344.6 – 5 предмета
 344.7 – 15 предмета
 344.8 – 0
 344.04 – 1 предмет
 344.05 – 5 предмета
 344.06 – 0
 344.07 – 0
 344.08 – 0
 344.09 – 0
За потребе неометаног функционисања и рада Сектора за ауто такси превоз врши се и набавка репро
материјала и одржавање рада инфо пулта на аеродрому „Никола Тесла” у Београду.
Сходно члану 137а став 15. и 16. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени
гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018 и 31/2019), Сектор за ауто такси превоз
доставља извештаје ресорном Министарсрву, о привредним субјектима који имају право да обављају лимо
сервис са потребним подацима и о томе води службену евиденцију.
ПРАВНИ ОСНОВ
 Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др.
Закон, 83/18 и 31/2019),
СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
Управни поступци који се воде у Сектору за ауто такси превоз су усклађени са „Моделима
административних поступака на локалном нивоу“ (модели).
Сектор за ауто такси превоз није подносио иницијативе за допуну односно измену модела.
У Сектору за ауто такси превоз воде се два (2) управна поступка која су обухваћена у оквиру модела
административних поступака на локалном нивоу за област саобраћаја (2/10).
РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Секретаријат за јавни превоз је поднео захтев за добијања одобрења за приступ службеним
еведенцијама, у складу са Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води
службена евиденција („Сл. Гласник РС”, број 56/17), и у постуку је добијања истих.
ПРЕДВИДИВОСТ
У вези са применом одредбе чл. 141. ст. 4. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”,
бр. 18/16), Сектор за ауто такси превоз у поступању није доносио решења којим би одступио од решења
која су раније донета у истим или сличним управним стварима.
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СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ШИНСКИ И РЕЧНИ ПРЕВОЗ И СОФТВЕРСКУ ПОДРШКУ
Пословни процеси у оквиру рада Секретаријата за јавни превоз – Сектор за јавни шински и речни
превоз и софтверску подршку су:
 Контрола спровођења уговора;
 Израда уговора;
 Спровођење јавних набавки;
 Израда планских докумената;
 Имплементација пројеката и студија;
 Рад у софтверском пакет „PTV Visum Public and Transportation Complete“;
 Праћење законске регулативе и
 Комуникација са грађанима и медијима;

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У Секретаријату није било покретања постпака за заштиту од злостављања на раду.

УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ
У Секретаријату није било вођења посутпака у вези са унутрашњим узбуњивањем.

Подсекретар
Миломир Видаковић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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I ПОДАЦИ О СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Секретаријат за заштиту животне средине, врши послове заштите и унапређења животне средине који
су, у складу са законом, утврђени Одлуком о Градској управи града Београда („Службени лист града
Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/2018, 103/18, 109/18, 119/18 и 26/19).
У периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године, послови из делокруга Секретаријата вршили
су се у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града
Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију,
Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе, који је донело Градско веће града
Београда, бр., бр. 110-680/17-ГВ од 11.05.2017. године, 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. године, 110-107/18ГВ од 02.02.2018. године, 110-314/18-ГВ од 25.04.2018. године, број 110-626/18-ГВ од 27.06.2018. године и
број 11-973/18-ГВ од 04.10.2018. године, 110-1193/18 од 07.12.2018. године, 110-54/19-ГВ од 24.01.2019.
године, 110-123/19-ГВ од 14.02.2019. године, 110-190/19-ГВ од 07.03.2019. године, 110—406/19-ГВ од
24.04.2019. године и 110-457/19-ГВ од 16.05.2019. године.
За обављање послова у Секретаријату, Правилником је систематизовано укупно 66 радних места, и
то:



2 службеника на положају,
64 извршилачких радних места.

Број попуњених радних места службеника на положају је 2, а број попуњених извршилачких радних
места је 50.
Образовна структура запослених (укључујући и службенике на положају):
Висока стручна спрема (стечено високо образовање из одговарајуће научне односно стручне
области на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама): 44 запослена;
 Висока стручна спрема (стечено високо образовање из одговарајуће научне односно стручне
области на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању од најмање три године): 1 запослени;
 Средња стручна спрема (стечено средње образовање у четворогодишњем трајању): 7 запослених.


У Секретаријату за заштиту животне средине ангажована су 3 извршиоца по основу уговора о
повременим и привременим пословима, са високом стручном спремом - стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама.
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Организациона структура
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У периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године:
 престала су са радом у Секретаријату 4 запослена са високом стручном спремом (стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама);
 примљенo је 8 извршилаца са високом стручном спремом (стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама) и 1 извршилац са високом стручном спремом (стечено високо
образовање из одговарајуће научне односно стручне области на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у
трајању од најмање три године) - на неодређено време.
 у Секретаријату је запослен 1 извршилац са високом стручном спремом (стечено високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама) на одређено време ради замене одсутног
запосленог до његовог повратка.

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

A) СЕКТОР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Реализација Програма контроле квалитета чинилаца животне средине
Контрола квалитета животне средине у Београду вршена је кроз реализацију програма испитивања
и праћења:








квалитета ваздуха, пореклом од стационарних извора загађивања на 21 мерном месту и пореклом од
покретних извора (издувних гасова моторних возила) на 15 раскрсница у граду, као и кроз
повремена циљана мерења; извештаји достављани на месечном нивоу;
квалитета површинских вода контролом речних вода Саве, Дунава, Колубаре, канала Галовица и 21
других водотока, канала, ретензија, као и воде Савског језера, купалишта Лидо и подавалских
акумулација (Паригуз- Ресник, Бела Река-Рипањ и Дубоки Поток-Барајево); Извештаји достављани
на месечном нивоу;
квалитета подземних вода на 32 јавне чесаме на територији града; Извештаји су достављани на
месечном нивоу;
нивоа буке у животној средни на 35 мерних места; Завршен је пролећни циклус мерења; Извештај је
достављан у року;
квалитета земљишта на 48 локације, у зонама изворишта, поред саобраћајница и у пољопривредним
подручијима; Реализоване су активности на уговореном нивоу;
мерења ултравиолентног зрачења у животној средини (Ада Циганлија у летњој сезони); реализација
овог програма у 2019. Години је започела у мају месецу и трајаће до септембра месеца, а извештаји
су достављани на месечном нивоу;
У складу са динамиком која је предвиђена уговорима све услуге су извршене у потпуности.
2. Вођење локалног регистра извора загађивања

Почетком 2019. године закључен је Уговор чији је предмет „Прилагођавање базе података ЛРИЗ
програмском систему CadCorp“. Реализацијом овог уговора, до краја ове године, биће обезбеђено:




повећање капацитета обраде достављених података;
омогућавање доступности података свим релевантним корисницима;
повећање квалитета унетих података успостављањем аутоматизованих контрола;
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омогућавање просторно-временске анализа података.

Успостављањем базе података локалног регистра извора загађивања биће добијена стандардизована,
структурно развијена рачунарска база података о емисији и преносу загађујућих материја из тачкастих
извора. На основу података у бази локалног регистра обезбеђује се подизање свести индустрија о значају
утицаја постројења на животну средину, мониторингу и достављању података.
3. Почетком 2019. године у целости је реализован пројект „ГИС – чинилаца заштите животне
средине“.
4. У оквиру пројекта „Услуге одржавања ГИС софтвера“ реализација активности је пратила
уговорену динамику.
5. Утврђивање мера заштите од буке у животној средини приликом одржавања манифестација на
отвореном
Пословни процес који се спроводи по општем управном
поступку
Број захтева

Утврђивање мера заштите од буке у животној средини
приликом одржавања манифестација на отвореном
13

Број донетих управи аката/ решења

13

Број потврђених/ поништених решења

0

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


7. Комуникација са грађанима и правним лицима (Припрема одоговора на питања из делокруга рада
на основу Закона за доступност информацијама од јавног значаја)
У складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овом
Секретаријату је у току 2019. године достављено 6 захтева за приступ информацијама од јавног значаја
8. Комуникација са средствима информисања (интервјуи, гостовања, давање изјава)
Током извештајног периода, по потреби су организована гостовања и давање изјава са темом заштите
и унапређења животне средине (мониторинг ваздуха, вода, буке; пошумљавање; прикључење котларница
школа на даљински систем грејања и др) у средствима јавног информисања.
Укупно је у Сектору за мониторинг и заштиту животне средине, достављено 210 дописа и других
аката у оквиру решавања вануправних и управних предмета, спровођења поступака јавних набавки,
извештавања итд.

Б) СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА
1. Заштита природних вредности, биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и
аутохтоних екосистема je реализована у складу са годишњим програмима управљача заштићених
природних добара.
2. Управљање заштићеним подручјима на основу решења односно одлуке коју је донела скупштина
града Београда
3. Успостављање и ажурирање катастра јавних зелених површина је вишегодишњи пројекат, чија
реализација је успешно завршена и подаци су јавно доступни на линку http://www.beograd.rs/cir/gradskavlast/1740977--gis-zelenih-povrsina-beograda/
4. Реализација акционог плана адаптације на климатске промене пошумљавањем површина Београда
са јавним комуналним предузећима.
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5. Прикључење грејних инсталација објеката на дистрибутивни систем природног гаса На основу
Упутства о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката јавне намене за гашење котларница,
ради прикључења грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем
природног гаса и утврђивању услова за пренос средстава за ове намене, стручно радно тело је извршило
бодовање и предложило Оријентациони плана гашења котларница на основу чека је вршен одабир
котларница у четири школе, од чега ће две бити прикључене на систем даљинског грејања, а две на
дистрибутивни систем природног гаса.
6. Израда, реализација и праћење стратешких и акционих планова се врши перманентно за стратешка
документа и то:
 Програм заштите животне средине („Службени лист града Београда“, број 72/15);
 Стратегија пошумљавања подручја Београда („Службени лист града Београда“, број 20/11);
 Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости(„Службени лист града
Београда“, број 78/14);








7. Пројектне активности за пројекте из јавних набавки су реализиване успешно за пројекте:
„Плаво-зелени коридори – Истраживање могућности ревитализације слива потока Пречица и
околних шумских површина
„Типологија предела за потребе одрживог развоја Београда у складу са принципима Европске
конвенције о пределима
„Примена адаптивних мера у прилагођавању шумских екосистема климатским променама на
подручју града Београда
„Ревитализација језера на локалитету Трешња постављањем Система плутајућих острва
Идентификација и мониторинг генофонда ретких, рањивих и угрожених врста биљака СП „Шума
Кошутњак“
Пројекат„Утицај нових дрвореда на квалитет животне средине у Београду“. Пројекат се успешно
реализује у складу са уговорном обавезом.
„Утицај квалитета садница на успех оснивања заштитних плантажа и „бaфер зона” на подручју
територије Београда“. Пројекат се успешно реализује у складу са уговорном обавезом.

У оквиру овог пословног процеса је реализована стручна припрема и израда конкурсне
документације за нове предлоге пројеката и то:
 Уређење зеленог крова на објекту ЈП „Градско стамбено“
 „Спровођење мера адаптације на климатске промене уређењем водотока другог реда на територији
града Београда“
 „Спровођење мера адаптације на климатске промене уређењем зелених површина у школским
двориштима“
 Набавка механизације за заштићена природна добра
 Прототип интерактивно-едукативног уређаја за рециклажу пет амбалаже – Еко меда
8. Израда анализа, извештаја, информација и одговора о питањима из делокруга одељења и сектора је
успешно реализована кроз одговоре на питања и пружење подршке грађанима, институцијама, привредним
субјектима и невладином сектора
У току је реализације међународних пројеката
Акциони план за зелени град (GCAP) и Акциони план за одрживу енергију и климу (SECAP).
УРБФОРДАН - „управљање и коришћење урбаних шума као природног наслеђа у градовима
дунавског региона“.
 „КЛЕВЕР СИТИ“ – ПАМЕТНИ ГРАД - Пројекат Clever cities - Co-designing Locally tailored
Ecological solutions for Value added, socially inclusive Regeneration in Cities, који се финансира из
програма Европске комисије Horizon 2020 “Smart and Sustainable Cities – Nature-Based Solutions”
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В) СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управни поступак
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС
Утврђивање мера и услова заштите животне средине за потребе планирања и уређења
простора и изградњу објеката
Утврђивање мера и услова заштите животне средине у поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем
Одлучивање о давању сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја
плана/програма на животну средину

Разматрано

Решено

77

47

88

83

11

10

77

47

Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројеката на животну средину

1

1

Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

1

-

Ажурирање студије о процени утицаја на животну средину

-

-

Именовање учесника у раду Комисије за технички преглед објекта

-

-

1

1

-

-

8

8

12

8

-

-

-

-

-

-

Издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија

-

-

Издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

Одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину

Поступање по уложеној жалби против донетог управног акта којим је окончан поступак
одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину или одређивања обима и
садржаја студије о процени утицаја на животну средину
Поступање по тужби против донетог управног акта којим је окончан поступак одлучивања о
давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
Издавање/измена/обнављање дозволе за сакупљање и транспорт отпада
Издавање/измена/обнављање дозволе за третман отпада
Одузимање дозволе за управљање отпадом (сакупљање и транспорт, третман отпада)
Издавање решења о издавању потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за
управљање отпадом
Издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања ваздуха / одобрења прекорачења
прописаних граничних вредности емисије из постројења за сагоревање уз коришћење
алтернативног горива

Одузимање дозволе за обављање делатности промета нарочитио опасних
хемикалија/дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија
Продужење рока важности/обнављање дозволе за обављање делатности промета или
коришћење нарочито опасних хемикалија
Издавање/ревизија/продужење важности интегрисане дозволе за рад постојећих и нових
постројења и обављање активности
Измена услова у интегрисаној дозволи за рад постојећих и нових постројења и обављање
активности
Одлучивање о престанку важења интегрисане дозволе за рад постојећих и нових постројења
и обављање активности
Доношење решења о промени оператера у интегрисаној дозволи за рад постојећих и нових
постројења и обављање активности, без спровођења ревизије дозволе
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ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС

Разматрано

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

Решено

-

-

-

-

Вануправни поступци:
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС

Разматрано

Решено

Мишљење у поступку израде микролокацијског вредновања локације

/

/

Давање мишљења у поступку раног јавног увида у урбанистички план

/

/

29

26

57

43

32

32

13

8

5

5

47

47

3

3

-

-

66

66

12

12

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

Г) СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ НАБАВКИ
1. Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и Списка набавки на које се закон
о јавним набавкама не примењује
У складу са инструкцијама Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки,
Секретаријат је у извештајном периоду израдио Годишњи план јавних набавки и Списак набавки на које се
закон не примењује, V-01 број 404-1/2019 од 31. јануара 2019. године. У току овог извештајног периода,
извршена је једна измена и допуна Годишњег плана јавних набавки, V-01 број 404-1/2019 од 20. маја 2019.
године. Годишњи план јавних набавки и измене и допуне Годишњег плана јавних набавки су објављене на
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Порталу јавних набавки града Београда.
2. Спровођење поступка јавне набавке
У складу са Годишњим планом јавних набавки Секретаријата, спроведени су отворени поступци
јавних набавки, поступци јавне набаваке мале вредности и преговарачки поступци без објављивања позива.
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У току спровођења поступака није било уложених захтева за заштиту права понуђача, док је један захтев
уложен на одлуку о окончању поступка јавне набавке.
3. Израда тромесечних извештаја о набавкама
На основу обавезе утврђене Законом о јавним набавкама, а у складу са Упутством за коришћење
софтвера за израду и достављање плана набавки, извештаја о извршењу плана набавки и кварталних
извештаја о јавним набавкама, Секретаријат је благовремено извршавао законску обавезу достављања
тромесечних извештаја о набавкама.
Истовремено, у складу са обавезом сачињавања тромесечних извештаја о извршењу уговора, а која је
утврђена Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у организационим јединицама Градске
управе града Београда („Службени лист града Београда, бр. 8/15, 58/15 и 8/19), Секретаријат је
благовремено достављао предметне извештаје Служби за централизоване јавне набавке и контролу
набавки.
4. Израда аката у поступцима набавки на које се закон не примењује
У извештајном периоду, извршена је правна и финансијска обрада свих аката у циљу закључења
уговора Секретаријата са добављачима. У извештајном периоду, закључено је укупно 56 уговора.
5. Израда аката из радних односа
У Сектору за правне и економске послове и послове набавки, врши се провера основаности захтева за
остваривање права запослених из радног односа и израда свих аката из радних односа запослених у
Секретаријату за заштиту животне средине (решења о годишњем одмору/одсуству са рада, предлога за
распоређивање запослених, предлога за ангажовање извршилаца по уговору о привременим и повременим
пословима...)
6. Нормативно-правни послови
У Сектору за правне и економске послове и послове набавки, врши се израда нацрта одлука и других
општих аката које доносе органи града Београда и припремају се иницијативе за израду предлога за измену
прописа, примедаба на нацрте закона. У извештајном периоду је дата иницијатива за измену два
правилника како би се прецизније регулисале обавезе извођача радова у поступању са отпадом који настане
рушењем објеката пре почетка извођења грађевинских радова и у току извођења грађевинских радова,
односно отпад настао услед рушења и реконструкције објеката, као и питање даље контроле кретања тог
отпада.
Израђена су два нацрта измена и допуна Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Секретаријату за заштиту животне средине. Такође, дата је иницијатива за измену Одлуке о
Градској управи града Бреограда и примедбе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о главном
граду.
7. Административно-канцеларијски послови
У Сектору за правне и економске послове и послове набавки врши се пријем аката и предмета из
писарнице Градске упарве града Београда преко пријемних књига за све секторе Секретаријата,
евидентирање и достављање у рад аката и предмета поште преко доставних књига, пријем поште од
обрађивача и отпрема поште преко експедиционих књига, развођење и експедиција архивираних предмета,
требовање опреме, средстава и потрошног канцеларијског материјала.
8. Припрема Финансијског плана (ФП)
У складу са Законом о буџетском систему израђен је Буџет Секретаријата за заштиту животне
средине за 2019. годину, као и Финансијски план прихода и расхода Секретаријата за заштиту животне
средине за период 2019-2021. године. У току извештајног периода израђен је Ребаланс I и у току је
припрема Ребаланса II буџета града Београда.
9. Припрема Предлога програма, пројеката и активности за вишегодишње финансирање
У складу са захтевом Секретаријата за финансије поштују се процедуре за прибављање сагласности
за преузимање обавеза по уговорима чија реализација траје више година.
10. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава
У циљу реализације уговорних обавеза Секретаријата према добављачима, вршене су израде захтева
за плаћање и решења о преносу средстава са целокупном документацијом која је неопходна ради измирења
свих уговорних обавеза.
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11. Припрема и измена месечних квота
У складу са захтевом Секретаријата за финансије израђивани су предлози месечних квота расхода и
месечне квоте расхода након одобреног лимита Секретаријата за финансије.
12. Припрема финансијских извештаја
У складу са захтевом Секретаријата за финансије вршене су израде кварталних извештаја о извршењу
Финансијског плана прихода и расхода, као и друге врсте извештаја у складу са захтевима Секретаријата за
финансије.
13. Пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО)
Пријем, преглед исправности и праћење свих средстава финансијских обезбеђења која су достављена
на основу закључених уговора.

Д) СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
1. Реализација уговора јавно-приватног партнерства града Београда за пружање услуга
третмана и одлагања комуналног отпада.
Уговор број V-01-401.1-41/17 закључен је са изабраним понуђачем 29.09.2017. године, након
доношења Решења Скупштине града Београда о давању сагласности на коначни нацрт уговора број 501540/2017-С од 26.09.2017. Уговор је закључен на период од 25 година и реализација уговора је у току, а
сходно одредбама уговора, Секретаријат – Сектор за управљање отпадом активно учествује у свим фазама
реализације уговора, почев од организовања састанака, консултација, координација са свим учесницима у
пројекту (на нивоу градске управе, различитих Јавно комуналних предузећа, других јавних предузећа,
различитих министарстава), прибављања дозвола, решавања имовинско-правних питања, финансијских
питања, преко изградње постројења, као и пружања услуге третмана и одлагања комуналног отпада.
2. Прикупљање и обрада података, руковођење и координација послова на изради,
организацији и спровођењу Локалног плана управљања отпадом и појединачних програма, планова
и пројеката у области управљања отпадом – изворни послови
 Израда Локалног плана управљања отпадом града Београда 2021.-2030. – изворни послови.
Законом о управљању отпадом, прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси
локални план управљања отпадом којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији
у складу са Националном стратегијом. Локални план се доноси за период од 10 година, а поново се
разматра сваких пет година и по потреби ревидира и доноси за наредних 10 година.
У циљу израде Локалног плана управљања отпадом града Београда 2021.-2030. формирано је стручно
радно тело за праћење израде плана, одржано је низ састанака, припремљен је пројектни задатак за израду
плана. Поред тога, припремљена је конкурсна документација за поступак јавне набавке у циљу избора
најповољнијег понуђача за израду Локалног плана.
 Израда Плана детаљне регулације за изградњу надземних водова 110 KV ради прикључења
постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу. Скупштина Града Београда на седници
одржаној 25.09.2018. године, донела је „Одлуку о изради плана детаљне регулације за изградњу
водова 110 kV ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, градске
општине Палилула, Звездара и Гроцка“ („Службени лист града Београда“, бр. 88/18). За израду
плана надлежан је ЈУП „Урбанистички завод Београда“, са којим је Секретаријат закључио уговор
број V-01-401.1-61/18 од 12.10.2018. године, као и Анекса уговора, чија је реализација у току.
Секретаријат предузима активности на праћењу реализације уговора, и у току је јавни увид ПДР-а,
чије усвајање се очекује у другој половини 2019. г.
 Израда Плана детаљне регулације за изградњу вода 35 KV од ТС 35/10 KV Винча до подручја
санитарне депоније Винча ГО Гроцка. Скупштина Града Београда на седници одржаној
25.09.2018. године, донела је „Одлуку о изради плана детаљне регулације за изградњу вода 35 KV
од ТС 35/10 KV Винча до подручја санитарне депоније Винча, ГО Гроцка“ („Службени лист града
Београда“, бр. 88/18). За израду плана надлежан је ЈУП „Урбанистички завод Београда“, са којим је
Секретаријат закључио уговор број V-01-401.1-63/18 од 01.11.2018. године, чија је реализација у
току Секретаријат предузима активности на праћењу реализације уговора, и у току је јавни увид
ПДР-а, чије усвајање се очекује у другој половини 2019. г.
 Израда Плана детаљне регилације центра за управљање комуналним отпадом – трансфер
станице у Младеновцу. Решењем Градоначелника града Београда број 501-4180/16-Г од 17.06.
2016. године, за чију реализацију је задужен Секретаријат за заштиту животне средине, одређене су
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локације центара за сакупљање отпада – рециклажних центара и трансфер станица на територији
града Београда, за које је потребно урадити техничку документацију. Покренут је поступак за
израду Плана детаљне регулације локације поред пута Младеновац-Дубона, на којој је предвиђена
изградња и опремање центра за управљање комуналним отпадом - трансфер станице у Младеновцу.
План детаљне регулације је поверен Јавно урбанистичком предузећу „Урбанистички завод
Београда“ које има искључиво право обављања претежне делатности урбанистичког и просторног
планирања градова, насеља и простора за потребе града Београда. Секретаријат спроводи
активности са представницима ГО Младеновац, у циљу израде геодетског елабората и идејног
решења за трансфер станицу, чија је израда у току. Такође, врши праћење активности које се односе
на уговор број V-01-401.1-29/19 од 15.04.2019. године, који је Секретаријат закључио са ЈУП
„Урбанистички завод Београда“. Стим у вези, на седници Скупштине града Београда донета је
Одлука о изради ПДР-а 25.06.2019. године.
Израда пројектно техничке документације за изградњу и опремање трансфер станице на
територији ГО Младеновац - Локалним планом предвиђена је изградња трансфер станице у
Младеновцу обзиром да се изградњом исте, смањују трошкове транспорта отпада. Решењем
Градоначелника града Београда број 501-4180/16-Г од 17.06. 2016. године, за чију реализацију је
задужен Секретаријат за заштиту животне средине, одређене су локације центара за сакупљање
отпада – рециклажних центара и трансфер станица на територији града Београда, за које је потребно
урадити техничку документацију. Предузете су активности у циљу израде Пројектног задатка за
израду техничке документације, као и израду конкурсне документације, како би се покренуо
поступак јавне набавке у циљу израде техничке документације.

3. Предузимање мера којима се обезбеђује, промовише и унапређује поновно искоришћење
отпада и обезбеђивање да се отпад не меша са другим врстама отпада или другим материјалима са
различитим својствима, финансирањем јавних набавки ради куповине опреме и механизације изворни послови
 Набавка подземних контејнера -Предвиђено је да унапређени систем управљања отпадом, између
осталог, обухвата постављање контејнера за систем одвојеног сакупљања комуналног отпада
(папир, пластика, метал, стакло, мешани комунални отпад), проширење обухвата сакупљање
комуналног отпада. У циљу тога Секретријат је са ЈКП „Градска чистћа“ закључио Уговор број V01-4011-97/16 од 20.12.2016. године и Анексе уговора. ЈКП „Градска чистоћа“ је спровела поступак
јавне набавке за куповину 202 подземна контејнера и изабрала најповољнијег понуђача, са којим је
закључило уговор 11.09.2018. године. У циљу унапређења система управљања отпадом вршене су
активности на праћењу реализације наведеног уговора на терену, уградње преостала 102 подземна
контејнера на јавним површинама, као и активности у оквиру контроле документације и
припремање исте за пренос финансијских средстава ЈКП Градска чистоћа.Уговор је реализован у
целости до 31.03.2019. године.
 Набавка опреме и механизације за управљање отпадом: набавка комбиноване
мултифункционалне машине; Набавка камиона за пражњење подземних контејнера за
рециклабилни отпад; Набавка камиона за бочни утовар; Набавка камиона за сакупљање
рециклабилног отпада носивости до 12 m3; Набавка рециклажних звона за стакло; Набавка
контејнера запремине 3,2 m3; Набавка аброл контејнера; Набавка пресе за балирање
капацитета 100 тона; Набавка виљушкара до три тоне са хватаљкама за бале; Набавка
грајфера са сајлом за пражњење звона; Набавка возила за сакупљање рециклабилног отпада;
Набавка контејнера; – Предвиђено је да унапређени систем управљања отпадом, између осталог,
обухвата постављање контејнера за систем одвојеног сакупљања комуналног отпада (папир,
пластика, метал, стакло, мешани комунални отпад), проширење обухвата сакупљање комуналног
отпада, набавку возила за сакупљање разврстаног отпада, као и друге механизације. Стим у вези
Секретаријат је припремио документацију и са ЈКП „Градска чистоћа“ закључио 13 уговора за
пренос средстава на име субвенција ЈКП Градска чистоћа за набавке наведене опреме и
механизације. ЈКП Градска чистоћа спроводи поступке јавних набавки и до сада је то предузеће
закључило 7 уговора са добављачима, донело 5 Одлука о додели уговора и једна набавка је у
процедури.
4. Спровођење локалног плана управљања отпадом односно организација, подстицање и развој
појединачних програма сакупљања отпада из домаћинства, селекције и сакупљања отпада ради
поновне употребе, рециклаже, искоришћења у енергетске или друге сврхе и предузимање мера
којима се обезбеђује, промовише и унапређује поновно искоришћење отпада и обезбеђивање да се
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отпад не меша са другим врстама отпада или другим материјалима са различитим својствима изворни послови
 Израда Плана постављања подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду
2019-2029. године - У циљу достизања одговарајућег степена рецилаже, неопходно је плански
вршити постављање подземних контејнера, у градским зонама где такви услови постоје и
истовремено створити услове за проширење обухвата сакупљања рециклабилног отпада и у другим
градским зонама. Јавном урбанистичком предузећу додељено је искључиво право обављања
претежне делатности урбанистичког и просторног планирања градова, насеља и простора за потребе
града Београда, те је Секретаријат дана 31.12.2018. године закључио уговор број V-01-401.1-110/19
од 31.10.2019. године са ЈУП „Урбанистички завод Београда“ за израду „Плана постављања
подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019-2029. године. У току је
израда наведеног плана и до сада је завршена прва фаза Плана, односно израда Плана постављања
подземних контејнера на територији ГО Стари град.


5. Санација одлагалишта отпада на територији града Београда – изворни послови
Планирано је да се у складу са Локалним планом управљања отпадом града Београда 2011-2020.
(„Службени лист града Београда“, број 28/11) и Законом о управљању отпадом („Службени гласник
РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) континуирано предузимају мере на уклањању тзв. дивљих депонија
односно санацији одлагалишта отпада на територији града Београда. Број дивљих депонија из
године у годину расте, и поред чињенице да се оне редовно уклањају. - Секретаријат је са ЈКП
„Градска чистоћа“ закључио уговор чији предмет је Санација одлагалишта отпада на територији
града Београда, уговор број V-01-401.1-55/19 од 24.05.2019. године. У складу са достављеним
динамичким планом врши се уклањање дивљих депонија од стране ЈКП Градска чистоћа. Уклоњене
су планиране дивље депоније на територији градских општина Раковица и Чукарица, док је у току
уклањање „дивљих депонија“ на територији ГО Нови Београд и Звездара.
6. Учешће у изградњи, опремању и организацији рециклажних центара – изворни послови.

Опремање два рециклажна центра на територији града – претходно питање које мора да се реши
пре опремања рециклажних центара је израда техничке документације коју спроводи ЈКП „Градска
чистоћа“ из сопствених средстава. Тек по изради техничке документације и добијања потребних
сагласности и дозвола моћи ће да се започну активности на опремању рециклажних центара.
7. Активности на припреми санације и ремедијације постојећих и изградње нових депонија –
изворни и поверени послови
 Санација одлагалишта отпада и превенција настанка нових депонија на територији града
Београда у сарадњи са ресорним министарством – реализаија у току. Министарство задужено за
послове животне средине, Фонд за заштиту животне средине и Град Београд закључили су
10.05.2011. године уговор о суфинансирању извођења радова на санацији одлагалишта отпада и
превенцију настанка нових депонија на територији града Београда, којим су обезбеђена средства
намењена за санацију одлагалишта отпада, односно за уклањање дивљих депонија и превенције
настанка нових депонија на територији града Београда. Анекс I Уговора о суфинансирању извођења
радова на санацији одлагалишта отпада и превенцију настанка нових депонија на територији града
Београда, закључен је 30.11.2011. године, Анекс II истог уговора је закључен 20.06.2018. године и
Анекс III уговора је закључен 21.12.2018. године. Санација одлагалишта отпада на територији града
Београда је реализована током 2018. године. У току су активности које се односе на процедуру за
набавку контејнера у циљу превенције настанка дивљих депонија, коју спроводи ЈКП „Градска
чистоћа“.
 Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и
стабилизацију дела депоније у Винчи - Имајући у виду чињеницу да је припремљен пројекат за
грађевинску дозволу, по коме се изводе радови на санацији клизишта депоније и стабилизације дела
депоније у Винчи, неопходно је извршити техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу за
санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније у Винчи, по законом утврђеној
процедури. Извршена је техничка контрола пројекта и уговор је реализован у целости.
8. Управљање неопасним и инертним отпадом – поверени послови
 - Секретаријат континуирано и у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“ предузима активности на
одвојеном сакупљању, делимичном третману и одлагању неопасног и инертног отпада. Неопасни
отпад се посебно разврстава и транспортује у погон „Отпад“ ЈКП „Градска чистоћа“ где се
делимично врши третман отпада ради поновног искоришћења истог. Инертни отпад који се сакупи
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на територији града Београда, поново се искоришћава, за прекривање слојева депонованог отпада на
депонији Винча.
9. Одређивање локација за изградњу опремање и рад постројења за складиштење, третман или
одлагање отпада на територији Града укључујући локације за трансфер станице и рециклажне
центре - изворни послови
 Активности на праћењу поступака утврђивања накнаде за земљиште и засаде на локацији
постројења за третман отпада и одлагања отпада, након експропријације земљишта на територији
општине Гроцка ради проширења комплекса који обухвата депонија Винча. Наиме, у циљу
изградње центра за управљање отпадом, а на основу решења Владе Републике Србије о утврђивању
јавног интереса за експропријацију, спроведен је поступак експропријације, а у току су поступци
утврђивања накнаде за засаде. У извештајном периоду ЈКП Градска Чистоћа je израдила
урбанистичко - техничку документацију за укупно 7 (седам) рециклажних центара и 1 (једну)
трансфер станицу и току је прикупљање потребних сагласности у циљу добијања потребних
дозвола.
10. Израда извештаја о извршењу уговора у делу који се односи на Сектор
 Израда тромесечних Извештаја о извршењу уговора о свим поступцима јавних набавки на које се
закон не примењује и свим закљученим уговорима у складу са прописима, у делу који се односи на
Сектор, достављање тромесечних извештаја о извршењу уговора, у делу који се односи на Сектор,
Сектору за правне и економске послове и послове набавки.
11. Израда предлога плана набавки Сектора, израда измена предлога плана набавки Сектора
 Израда документационе подлоге за Предлог потреба Сектора за управљање отпадом текстуално и
табеларно за које се поступци спроводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и оних за
које се уговори закључују без примене Закона о јавним набавкама; након измена и Израда предлога
плана и измена плана набавки Сектора.




12. Израда аката у поступцима набавки на које се Закон не примењује
На основу захтева и предлога правних лица, прикупљених података, провером материјалних
прописа, анализом и обрадом прикупљених података, врши се правна обрада, односно израда текста
предлога закључака са комплетном пратећом документацијом која је утврђена за ову врсту
поступка.
13. Израда извештаја о раду Сектора и Планова рада Сектора
Припрема и израда полугодишњих и годишњих Извештаја о раду Сектора; припрема и израда
годишњег Плана рада Сектора

14. Израда информација, анализа и одговора о питањима, захтевима, сугестијама и предлозима
или пословима из утврђеног делокруга рада
 На основу примљених захтева, питања, сугестија и предлога органа Града, невладиних
организација, физичких лица, као и јавних и приватних предузећа, о пословима из области
утврђеног делокруга рада, врши се обилазак терена, остварује међуресорна сарадња и израда аката,
одговори на питања, захтеве, сугестије и предлоге; учешће у раду радних група, конференција,
стручних скупова, организованих од међународних институција EBRD, EIB, IFC, ресорног
Министарства и Скупштине Републике Србије као и студијске посете у сарадњи са домаћим и
страним институцијама. – Изворни послови
Прописи на основу којих је установљена надлежност за поступање, односно вршење наведених
послова:
Пословни процес под редним бројем 7. једним делом спада у поверене послове, док су сви
остали послови изворни, а то су пословни процеси под редним бројевима 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13.

III ПРАВНИ ОСНОВ
А) СЕКТОР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ





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

Б) СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА








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

В) СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ












Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично
тумачење),
Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон,
72/09, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18- др. Закон, 95/18-др.закон),
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и
88/10),
Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09),
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник
РС“, бр. 135/04 и 25/15),
Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13),
Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10),
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09),
Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15),
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др. закон),
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19),
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Одлука о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17,
92/18, 103/18, 109/18 и 26/19).

Г) СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ НАБАВКИ



















































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

Д) СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ























Закон о заштити животне средине;
Закон о управљању отпадом;
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду;
Закон о планирању и изградњи;
Закон о локалној самоуправи;
Закон о јавним набавкама;
Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама;
Закон о комуналним делатностима;
Закон о енергетици;
Закон о локалној самоуправи;
Закон о финансирању локалне самоуправе;
Закон о главном граду;
Одлука о одржавању чистоће;
Одлука о комуналном реду;
Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020.;
Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда Одлука о локалним
административним таксама;
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе
Града Београда;
Правилник о начину припреме и достављања материјала градоначелнику града Београда;
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за
2018. годину;
Решење о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда;
Одлука о буџету града Београда за 2018. Годину;
Статут града Београда.
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IV СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
А) СЕКТОР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Б) Управни поступак „Утврђивање мера заштите од буке у животној средини приликом одржавања
манифестација на отвореном“ – пословни процес 9

Б) СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

В) СЕКТОР ЗА УПАРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Из делокруга рада Одељења за процену утицаја планова и програма на животну средину ни један
поступак није обухваћен наведеним моделом и то:
 поступак утврђивање мера и услова заштите животне средине за потребе планирања и уређења
простора и изградњу објеката (пословни процес 1);
 поступак мера и услова заштите животне средине у поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (пословни процес 2);
 поступак давања мишљења у поступку израде микролокацијског вредновања локације (пословни
процес 3);
 поступак давања мишљења у поступку раног јавног увида у урбанистички план (пословни процес
4);
 поступак давања мишљења на нацрте планских докумената у поступку стручне контроле истих са
учешћем на Комисији за планове СГБ (пословни процес 5);
 поступак давања мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја (СПУ) плана / програма на
животну средину (пословни процес 6);
 поступак давања мишљења на предлог решења о приступању/неприступању изради стратешке
процене утицаја плана на животну средину (пословни процес 7);
 поступак давања мишљења на Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину
(пословни процес 8);
 поступак одлучивања о давању сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину (пословни процес 9);
У презентованим моделима административних управних поступака Одељења за процену утицаја
пројеката на животну средину нису набројани следећи пословни процеси (или активности):
 именовање учесника у раду Комисије за технички преглед објекта (пословни процес 14);
 вођење Јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну
средину (пословни процес 15);
 поступање по тужби против донетог управног акта којим је окончан поступак одлучивања о давању
сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (пословни процес 17);
Напомињемо да су презентовани модели другачије дефинисани у односу на ФУК.
У презентованим моделима административних управних поступака Одељења за издавање дозвола,
нису набројани следећи пословни процеси (или активности):
 поступак измене / обнављања / одузимања дозволе за сакупљање, транспорт и третман отпада
(пословни процеси 18, 19 и 20);
 одобрење прекорачења прописанх граничних вредности емисије из постројења за сагоревање уз
коришћење алтернативног горива (пословни процес 25);
 одузимање дозволе за обављање делатности промета нарочитио опасних хемикалија / дозволе за
коришћење нарочито опасних хемикалија (пословни процес 28);
 продужење рока важности / обнављање дозволе за обављање делатности промета / коришћење
нарочито опасних хемикалија (пословни процес 29);
 измена услова у интегрисаној дозволи (пословни поцес 31), одлучивање о престанку важења
интегрисане дозволе (пословни процес 32), нити доношење решења о промени оператера у
интегрисаној дозволи (пословни процес 33);
 вођење регистра издатих потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање
отпадом и регистра издатих интегрисаних дозвола (пословни процес 34);
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поступање по уложеној жалби против донетог управног акта којим је окончан поступак одлучивања
о захтеву за издавање/измену/обнављање или захтеву за изузимање од обавезе прибављања дозволе
за управљање отпадом, поступање по уложеној жалби на управни акт којим је окончан поступак
одлучивања о издавању/продужењу рока важности/одузимању дозволе за обављање делатности
промета/коришћење нарочито опасних хемикалија, поступање по уложеној жалби на управни акт
којим је окончан поступак одлучивања о захтеву за издавање дозволе за рад стационарног извора
загађивања ваздуха/ поступак одлучивања о захтеву за одобрење прекорачења прописаних
граничних вредности емисије из великог постројења за сагоревање уз коришћење алтернативног
горива (пословни процес 35);
поступање по тужби против донетог управног акта којим је окончан поступак одлучивања о
издавању / ревизији / продужењу или престанку важности интегрисане дозволе за рад постојећих и
нових постројења и обављање активности, или поступање по тужби против донетог управног акта
којим је окончан поступак одузимања дозволе за управљање отпадом (пословни процес 36).

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

Г) СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ НАБАВКИ
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

Д) СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

V РАЗМЕНА ПОДАТАКА
А) СЕКТОР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
За потребе управног поступка „Утврђивање мера заштите од буке у животној средини приликом
одржавања манифестација на отвореном“ при изради решења није потребна размена података у складу са
Уредбом о прибављању и уступању пoдатака о чињеницама о којима се води евиденција.

Б) СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА
Нема пословних процеса који се воде по управном поступку.
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В) СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Одељење за процене утицаја пројеката је 5 пута тражило информације од надлежних органа
Из делокруга рада Одељења за издавање дозвола прибављање података у складу са Уредбом о
прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Службени
гласник РС“, број 56/17), односило се на проверу и преузимање података директним увидом у евиденције
које су доступне на „веб-сајту“ Агенције за привредне регистре РС, Агенције за заштиту животне средине
РС, Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, као и прибављање информације о
локацији коју је на захтев овог секретаријата (односно Сектора) издао орган надлежан за послове
урбанизма.
2. Размена и прибављање наведених података је ефикасно.

Г) СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ НАБАВКИ
Нема пословних процеса који се воде по управном поступку.

Д) СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

VI ПРЕДВИДИВОСТ
А) СЕКТОР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Није било одступања од решавања управних предмета од уобичајеног.

Б) СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

В) СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Није било одступања од решавања управних предмета од уобичајеног.

Г) СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ НАБАВКИ
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

Д) СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Нема пословних процеса који се воде у управном поступку.

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

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

IX ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА ОД УЗБУЊИВАЧА
Није било пријема информација од узбуњивача.
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X ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овом
Секретаријату је у току 2019. године достављено 6 захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
Део захтева је достављен непосредно од заинтересованих странака и на те захтеве је одмах одговорено, а
део је примљен путем овлашћеног лица за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног
значаја. У оба случаја је о захтеву и одговору обавештено овл.лице за град Београд. Подносиоци захтева су
у мањем броју била физичка лица, а у већем броју правна лица и удружења грађана.
Питања која су најчешће постављана односила су се на:
 Квалитет ваздуха
 Квалитет воде
 Питања везана за заштићена природна
По свим захтевима поступљено је благовремено. Подносиоци захтева нису постављали додатна
питања, нити је било приговора на наше поступање.

XI ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА
До 01.01.2017. године донета су следећа документа јавних политика којима је овај Секретаријат
задужен за предузимање мера и активности:
1. Програм заштите животне средине („Службени лист града Београда“, број 72/15);
http://www.beograd.rs/8FF05062-DE25-41B1-941D-075D4BCB343B/FinalDownload/DownloadId4939213F5072546A89F8F16D48E59B5C/8FF05062-DE25-41B1-941D075D4BCB343B/images/data/dc72debaee84a80db897f8f25c060799_3937923785.pdf
2. Стратегија развоја града Београда („Службени лист града Београда“, број 47/17 и 55/17);
http://www.beograd.rs/images/file/6942bb8d4165c5fdb13fd5b97a55af2f_1235293219.pdf
3. Стратегија пошумљавања подручја Београда („Службени лист града Београда“, број 20/11);
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2011/20-2011.pdf
4. Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020. („Службени лист града
Београда“, број 28/11); Решење о усвајању извештаја о реализацији Локалног плана управљања отпадом
града Београда 2011-2020. („Службени лист града Београда“, број 19/14); http://www.beograd.rs/lat/gradskavlast/1462700-lokalni-plan-upravljanja-otpadom-grada-beograda-2011-2020/
5. План квалитета ваздуха у агломерацији Београд (“Службени лист града Београда”, број 5/16);
http://www.beograd.rs/8FF05062-DE25-41B1-941D-075D4BCB343B/FinalDownload/DownloadId910289F4ADD04B7DB12DE659C2910604/8FF05062-DE25-41B1-941D075D4BCB343B/images/data/8e332b627c975c8c20bd56adc3dd5c0b_5051701029.pdf
6. Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости („Службени лист
града Београда“, број 65/15); http://klimatskepromenebeograd.rs/wp-content/uploads/2015/11/Akcioni-planadaptacije-na-klimatske-promene.pdf

А) СЕКТОР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У складу са мерама из области заштите животне средине у Стратегији развоја града Београда
(„Службени лист града Београда“ бр. 47/17 и 55/17), односно Програмом заштите животне средине
(„Службени лист града Београда“ број 72/15) и Планом квалитета ваздуха („Службени лист града Београда“
број 5/16), Сектор за мониторинг и заштиту животне средине:
 Вођење локалног регистра извора загађивања
Почетком 2019. године закључен је Уговор за „Прилагођавање базе података ЛРИЗ програмском
систему CadCorp“. Реализацијом овог уговора биће обезбеђено: повећање капацитета обраде достављених
података; омогућавање доступности података свим релевантним корисницима; повећање квалитета унетих
података успостављањем аутоматизованих контрола; омогућавање просторно-временске анализа података.
Успостављањем базе података локалног регистра извора загађивања биће добијена стандардизована,
структурно развијена рачунарска база података о емисији и преносу загађујућих материја из тачкастих
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извора. На основу података у бази локалног регистра обезбеђује се подизање свести индустрија о значају
утицаја постројења на животну средину, мониторингу и достављању података.
 Почетком 2019. године у целости је реализован пројект „ГИС – чинилаца заштите животне
средине“.
 У оквиру пројекта „Услуге одржавања ГИС софтвера“ реализација активности је пратила уговорену
динамику.
 Реализацијом програма мониторинга животне средине (ваздух, површинске и подземне воде,
радиоактивност, бука, земљиште и ув зрачење) омогућено је сагледавање стање свих чинилаца
животне средине на целој територији града Београда,
Надзором и конторолом над наведеним мерама, односно активностима, констатовано је да су све
мере и активности извршене на задовољавајући начин, а да предвиђени ризици нису наступили.
 Реализацијом програма мониторинга животне средине (ваздух, површинске и подземне воде,
радиоактивност, бука, земљиште и ув зрачење) омогућено је сагледавање стање свих чинилаца
животне средине на целој територији града Београда,
 Реализација програма контроле популација глодара, комараца и крпеља урађена је у складу са
усвојеним Орјентационим програмима, а услуге су извршене у предвиђеном обиму.
Надзором и конторолом над наведеним мерама, односно активностима, констатовано је да су све
мере и активности извршене на задовољавајући начин, а да предвиђени ризици нису наступили.

Б) СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА
У складу са мерама из области заштите животне средине у Стратегији развоја града Београда
(„Службени лист града Београда“ бр. 47/17 и 55/17), Програму заштите животне средине („Службени лист
града Београда“ број 72/15), Стратегији пошумљавања подручја Београда („Службени лист града Београда“,
број 20/11); Акционом плану адаптације на климатске промене са проценом рањивости(„Службени лист
града Београда“, број 78/14) Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима реализовао је следеће:
 Заштита природних вредности, биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и
аутохтоних екосистема; припрему стручних основа и учешће у изради аката о управљању, односно
утврђивању режима заштите и коришћења јавних и заштићених природних добара. Укупно је
заштићено 21 природно добро на територији града на основу 21 решења.
 Давање сагласности на планове заштите и развоја и друге акте управљача заштићеним природним
добрима, праћење и надзор над њиховом реализацијом. Дата је 21 сагласност на Програме
управљања у 2019. години.
 Доношење и спровођење планова пошумљавања и уређења система зелених површина Београда.
Комисија је прихватила три плана пошумљавања са ЈП»Србијашуме», ЈКП «Зеленоло Београд» и са
ЈВП «Београдводе» на основу којих је само почетком 2019. години пошумљено око 30 ха шумског
земљишта и 355 дрворедних садница. Остале површине се прирпемају за пошумљавање јер
временски услови нису дозволили почетак садње.
 Сарадња са надлежним органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске
и општинске управе, стручним институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне
средине.
 Реализоване су активности у складу са динамиком предвиђеном уговором за следеће пројекте:
„Плаво-зелени коридори – Истраживање могућности ревитализације слива потока Пречица
и околних шумских површина
„Типологија предела за потребе одрживог развоја Београда у складу са принципима
Европске конвенције о пределима
„Примена адаптивних мера у прилагођавању шумских екосистема климатским променама
на подручју града Београда
„Ревитализација језера на локалитету Трешња постављањем Система плутајућих острва
Идентификација и мониторинг генофонда ретких, рањивих и угрожених врста биљака СП
„Шума Кошутњак“
Пројекат„Утицај нових дрвореда на квалитет животне средине у Београду“. Пројекат се
успешно реализује у складу са уговорном обавезом.
„Утицај квалитета садница на успех оснивања заштитних плантажа и "бaфер зона" на
подручју територије Београда“. Пројекат се успешно реализује у складу са уговорном
обавезом.
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Акциони план за зелени град (GCAP) и Акциони план за одрживу енергију и климу
(SECAP).
УРБФОРДАН - „управљање и коришћење урбаних шума као природног наслеђа у
градовима дунавског региона“.
„КЛЕВЕР СИТИ“ – ПАМЕТНИ ГРАД - Пројекат Clever cities - Co-designing Locally tailored
Ecological solutions for Value added, socially inclusive Regeneration in Cities, који се
финансира из програма Европске комисије Horizon 2020 “Smart and Sustainable Cities –
Nature-Based Solutions”

Надзором и контролом над наведеним мерама, односно активностима, констатовано је да су све
услуге извршене на задовољавајући начин, а да предвиђени ризици нису наступили.
 Заштита природних вредности, биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и
аутохтоних екосистема; припрему стручних основа и учешће у изради аката о управљању, односно
утврђивању режима заштите и коришћења јавних и заштићених природних добара. Укупно је
заштићено 21 природно добро на територији града на основу 21 решења.
 Давање сагласности на планове заштите и развоја и друге акте управљача заштићеним природним
добрима, праћење и надзор над њиховом реализацијом. Дата је 21 сагласност на Програме
управљања у 2019. години.
 Праћење стања и квалитета, заштите, одржавања и коришћења јавних зелених површина, односно
доношења и спровођења појединачних програма и пројеката подизања, уређења или обнове јавних
зелених површина (урбани џепови). Није дошло до реализације овог пројекта јер нису достављени
предлози јавних зелених површина који би били предмет реконструкције и уређења.
 Успостављање и ажурирање катастра јавних зелених површина.
 Доношење и спровођење планова пошумљавања и уређења система зелених површина Београда.
 Сарадња са надлежним органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске
и општинске управе, стручним институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне
средине.

В) СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У наведеним документима нема мера и активности из надлежности Сектора.

Г) СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ НАБАВКИ
У наведеним документима нема мера и активности из надлежности Сектора.

Д) СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Стратегија развоја града Београда и Локални план управљања отпадом
Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда“,
број 28/11) http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1462700-lokalni-plan-upravljanja-otpadom-grada-beograda2011-2020/
1. -Реализација уговора јавно-приватног партнерства града Београда за пружање услуга
третмана и одлагања комуналног отпада.
Уговор број V-01-401.1-41/17 закључен је са изабраним понуђачем 29.09.2017. године, након
доношења Решења Скупштине града Београда о давању сагласности на коначни нацрт уговора број 501540/2017-С од 26.09.2017. Уговор је закључен на период од 25 година и реализација уговора је у току, а
сходно одредбама уговора, Секретаријат – Сектор за управљање отпадом активно учествује у свим фазама
реализације уговора, почев од организовања састанака, консултација, координација са свим учесницима у
пројекту (на нивоу градске управе, различитих Јавно комуналних предузећа, других јавних предузећа,
различитих министарстава), различитих прибављања дозвола, решавања имовинско-правних питања,
финансијских питања, преко изградње постројења, као и пружања услуге третмана и одлагања комуналног
отпада.
2. Прикупљање и обрада података, руковођење и координација послова на изради,
организацији и спровођењу Локалног плана управљања отпадом и појединачних програма, планова
и пројеката у области управљања отпадом – изворни послови
 Израда Локалног плана управљања отпадом града Београда 2021.-2030. – изворни послови.
Законом о управљању отпадом, прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси
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локални план управљања отпадом којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији
у складу са Националном стратегијом. Локални план се доноси за период од 10 година, а поново се
разматра сваких пет година и по потреби ревидира и доноси за наредних 10 година.
У циљу израде Локалног плана управљања отпадом града Београда 2021.-2030. формирано је стручно
радно тело за праћење израде плана, одржано је низ састанака, припремљен је пројектни задатак за израду
плана. Поред тога, припремљена је конкурсна документација за поступак јавне набавке у циљу избора
најповољнијег понуђача за израду Локалног плана.
 Израда Плана детаљне регулације за изградњу надземних водова 110 KV ради прикључења
постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу. Скупштина Града Београда на седници
одржаној 25.09.2018. године, донела је „Одлуку о изради плана детаљне регулације за изградњу
водова 110 kV ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, градске
општине Палилула, Звездара и Гроцка“ („Службени лист града Београда“, бр. 88/18). За израду
плана надлежан је ЈУП „Урбанистички завод Београда“, са којим је Секретаријат закључио уговор
број V-01-401.1-61/18 од 12.10.2018. године, као и Анекса уговора, чија је реализација у току.
Секретаријат предузима активности на праћењу реализације уговора, и у току је јавни увид ПДР-а,
чије усвајање се очекује у другој половини 2019. г.
 Израда Плана детаљне регулације за изградњу вода 35 KV од ТС 35/10 KV Винча до подручја
санитарне депоније Винча ГО Гроцка. Скупштина Града Београда на седници одржаној
25.09.2018. године, донела је „Одлуку о изради плана детаљне регулације за изградњу вода 35 KV
од ТС 35/10 KV Винча до подручја санитарне депоније Винча, ГО Гроцка“ („Службени лист града
Београда“, бр. 88/18). За израду плана надлежан је ЈУП „Урбанистички завод Београда“, са којим је
Секретаријат закључио уговор број V-01-401.1-63/18 од 01.11.2018. године, чија је реализација у
току Секретаријат предузима активности на праћењу реализације уговора, и у току је јавни увид
ПДР-а, чије усвајање се очекује у другој половини 2019. г.
 Израда Плана детаљне регилације центра за управљање комуналним отпадом – трансфер
станице у Младеновцу. Решењем Градоначелника града Београда број 501-4180/16-Г од 17.06.
2016. године, за чију реализацију је задужен Секретаријат за заштиту животне средине, одређене су
локације центара за сакупљање отпада – рециклажних центара и трансфер станица на територији
града Београда, за које је потребно урадити техничку документацију. Покренут је поступак за
израду Плана детаљне регулације локације поред пута Младеновац-Дубона, на којој је предвиђена
изградња и опремање центра за управљање комуналним отпадом - трансфер станице у Младеновцу.
План детаљне регулације је поверен Јавно урбанистичком предузећу „Урбанистички завод
Београда“ које има искључиво право обављања претежне делатности урбанистичког и просторног
планирања градова, насеља и простора за потребе града Београда. Секретаријат спроводи
активности са представницима ГО Младеновац, у циљу израде геодетског елабората и идејног
решења за трансфер станицу,
 Израда пројектно техничке документације за изградњу и опремање трансфер станице на
територији ГО Младеновац - Локалним планом предвиђена је изградња трансфер станице у
Младеновцу обзиром да се изградњом исте, смањују трошкове транспорта отпада. Решењем
Градоначелника града Београда број 501-4180/16-Г од 17.06. 2016. године, за чију реализацију је
задужен Секретаријат за заштиту животне средине, одређене су локације центара за сакупљање
отпада – рециклажних центара и трансфер станица на територији града Београда, за које је потребно
урадити техничку документацију. Предузете су активности у циљу израде Пројектног задатка за
израду техничке документације, као и израду конкурсне документације, како би се покренуо
поступак јавне набавке у циљу израде техничке документације.
Континуирано уклањање дивљих депонија
Секретаријат је са ЈКП „Градска чистоћа“ закључио уговор уговор број V-01-401.1-55/19 од
24.05.2019. године, чији предмет је Санација одлагалишта отпада на територији града Београда,. У складу
са достављеним динамичким планом врши се уклањање дивљих депонија од стране ЈКП Градска чистоћа.
Настављено је континуирано предузимање мера на уклањању тзв. дивљих депонија односно санацији
одлагалишта отпада на територији града Београда у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“, која има искључиво
право обављања комуналне делатности управљања комуналним отпадом, сходно Одлуци о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ („Службени лист града Београда“, бр.
51/2012, 10/2013, 54/2013, 82/2014 и 57/16).
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Проширење обухвата организованог сакупљања отпада
Прикупљени су подаци о количинама отпада који настаје на територији града Припремљен план
територијалног проширења активности ЈКП и у току је израда Плана постављања подземних контејнера за
селекцију отпада и рециклажу, као и постављање контејнера за мешани комунални отпада у одређеним
деловима градских општина. Обухватање читаве територије града Београда је континуиран процес и зависи
и од средстава која је потребно обезбедити за набавку посуда за одлагање рециклабилног отпада. У току је
набавка опреме и механизације за ЈКП Градска чистоћа“ у циљу унапређења система управљања отпадом, и
то: набавка комбиноване мултифункционалне машине; набавка камиона за пражњење подземних
контејнера за рециклабилни отпад; набавка камиона за бочни утовар; набавка камиона за сакупљање
рециклабилног отпада носивости до 12 m3; набавка рециклажних звона за стакло; набавка контејнера
запремине 3,2 m3; набавка аброл контејнера; набавка пресе за балирање капацитета 100 тона; набавка
виљушкара до три тоне са хватаљкама за бале; набавка грајфера са сајлом за пражњење звона; набавка
возила за сакупљање рециклабилног отпада; набавка контејнера;

Заменик начелника
Градске управе града Београда
секретар Секретаријата
за заштиту животне средине
Ивана Вилотијевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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I ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Органограм
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Секретаријат обавља послове који су му законским и другим прописима стављени у делокруг, а
односе се на послове инспекцијског надзора у комуналној области, области превоза у друмском саобраћају,
одржавања и заштите улицa и путева, дела трговине и туризма, заштите животне средине, заштите вода,
изградње објеката и просторног планирања и урбанизма на територији града Београда.
Послове инспекцијског надзора из изворне надлежности Града Београда обављају комунална,
инспекција друмског саобраћаја и инспекција за путеве, које врше и део поверених послова, док поверене
послове инспекцијског надзора обављају инспекција за заштиту животне средине, грађевинска,
урбанистичка, водна и туристичка инспекција.
Секретаријат одлучује по жалбама изјављеним на одлуке комуналних инспекција градских општина и
обавља поверене послове другостепеног управног органа у поступку по жалбама и ванредним правним
средствима против аката општинских органа управе надлежних за грађевинске послове.
У Секретаријату за инспекцијске послове систематизовано је 422 радних места, попуњено је 235, а по
основу уговора о привремено повременим пословима, ангажовано је 7 запослених.
Образовна структура
Запослени

Ангажовани по уговору

Укупно

235

7

ВСС

220

1

ВШС

4

0

ССС

11

6

Број инспектора
Инспектори

Број инспектора

Брoj запослених на пословима
подршке инспекцијском надзору
2

Комунални

71

За путеве

12

0

Друмског саобраћаја

13

0

8

1

26

0

3

0

43

0

3

0

182

3

Туристички
За заштиту животне средине
Водни
Грађевински
Урбанистички
Укупно

Послове инспекцијског надзора обављало је укупно 182 инспектора, од којих је 3 запослено на
пословима подршке (10 комуналних инспектора ради и на спровођењу административног извршења
решења инспектора Секретаријата - осим решења грађевинске инспекције), 6 запослених извршава послове
везано за административно извршење решења грађевинских инспектора, док 1 запослени обавља
аналитичке и стручно-оперативне послове везано за Сектор за грађевински и урбанистички инспекцијски
надзор.
Нормативне, управно-надзорне и управно правне и аналитичке послове обавља 26 дипломираних
правника.
Економско-финансијске послове и послове спровођења набавки обавља 4 извршилаца, док стручно
техничке и административне послове за Комисију за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности града Београда и послове везане за односе са јавношћу, обавља 3 извршилаца.
Административно - канцеларијске послове обавља 5 запослених, а послове везане за поступање са
одузетим предметима и праћење трошкова извршења, обављаја 4 извршилаца.
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Запослени у СЗИП у 2017, 2018. и 2019. г.-преглед
ред. бр.

2017.

Организ. jeдиница

Попуњено

ВСС

ВШС

ССС

1.

Заменик начелника - секретар

1

1

2.

Подсекретар

1

1

3.

Адм.-технички секретар

1

4.

Сектор за комунални инспекцијски надзор

29

29

5.

Сектор за саобраћајни инспекцијски надзор

24

24

6.

Сектор за инспекцијски надзор над трговином и туризмом

26

26

7.

Сектор за заштиту животне средине и водни инспекцијски
надзор

26

26

8.

Сектор за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор

29

26

1

9.

Сектор за дежурни инспекцијски надзор и хитне
интервенције

18

16

2

10.

Сектор за извршни поступак и инспекцијски надзор

13

12

1

11.

Сектор за нормативне и управно - надзорне послове

21

15

6

1

2

12
13.

Сектор за другостепени управни поступак из грађевинске
области и области грађевинске инспекције

8

8

14.

Одељење за финансије и јавне набавке

3

2

15.

Сектор за координацију инспекцијског надзора и односе са
јавношћу

3

3

203

189

УКУПНО

1

4

10

Запослени у СЗИП у 2017, 2018. и 2019. г.-преглед (наставак)
ред. бр.

2018.

Организ. jeдиница

Попуњено

ВСС

ВШС

1.

Заменик начелника - секретар

1

1

2.

Подсекретар

1

1

3.

Адм.-технички секретар

1

4.

Сектор за комунални инспекцијски надзор

29

29

5.

Сектор за саобраћајни инспекцијски надзор

23

23

6.

Сектор за инспекцијски надзор над трговином и туризмом

25

25

7.

Сектор за заштиту животне средине и водни инспекцијски
надзор

26

26

8.

Сектор за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор

55

51

1

9.

Сектор за дежурни инспекцијски надзор и хитне
интервенције

20

19

1

10.

Сектор за извршни поступак и инспекцијски надзор

16

14

1

11.

Сектор за нормативне и управно - надзорне послове

12

12

12

Сектор за правне, аналитичке и административне послове

8

3

13.

Сектор за другостепени управни поступак из грађевинске
области

8

8

14.

Одељење за финансије и јавне набавке

3

2

15.

Сектор за координацију инспекцијског надзора и односе са
јавношћу

3

3

231

217

УКУПНО

174

ССС

1

3

1
5

1

4

10

Запослени у СЗИП у 2017, 2018. и 2019. г.-преглед (наставак)
ред. бр.

2019.

Организ. jeдиница

Попуњено

ВСС

ВШС

1.

Заменик начелника - секретар

1

1

2.

Подсекретар

1

1

3.

Адм.-технички секретар

1

4.

Сектор за комунални инспекцијски надзор

28

28

5.

Сектор за саобраћајни инспекцијски надзор

24

24

6.

Сектор за инспекцијски надзор над трговином и туризмом

27

27

7.

Сектор за заштиту животне средине и водни инспекцијски
надзор

28

28

8.

Сектор за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор

55

51

1

9.

Сектор за дежурни инспекцијски надзор и хитне
интервенције

20

19

1

10.

Сектор за извршни поступак и инспекцијски надзор

15

13

1

11.

Сектор за нормативне и управно - надзорне послове

12

12

12

Сектор за правне, аналитичке и административне послове

9

3

13.

Сектор за другостепени управни поступак из грађевинске
области

7

7

14.

Одељење за финансије и јавне набавке

3

3

15.

Сектор за координацију инспекцијског надзора и односе са
јавношћу

4

3

1

235

220

4

УКУПНО

ССС

1

3

1
6

11

Систематизовано је 422 радна места, попуњено је 235.
2017. – (8 запослених по уговоро о привремено-повременим пословима: 5 ВСС, 1 ВШС и 2 ССС)
2018. – (6 запослених по уговоро о привремено-повременим пословима: 1 ВСС и 5 ССС)
2019. – (7 запослених по уговоро о привремено-повременим пословима: 6 ССС и 1 ВСС)
Инспекције Секретаријата користе 9 службених аутомобила, већина запослених поседује рачунар.
Заокружена је израда информационог система у складу са одредбама Закона о инспекцијском
надзору, обезбеђен је приступ програму писарнице, веб сервисима порталу е-управе на коме су постаљене 2
електронске услуге Секретаријата, као и апликацији „Београдски позивни центар“.

II ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
Пословни процеси у Секретаријату за инспекцијске послове

I – СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Шифра 02
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комунални инспекцијски надзор
1. Инспекцијски надзор
Одељење надзора комуналних инспекција градских општина
Одсек надзора комуналних инспекција градских општина
1. Инспекцијски надзор
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II – СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДОР
Шифра 06
Одељење за превоз у друмском саобраћају
1. Инспекцијски надзор
Одељење за улице и путеве
1. Инспекцијски надзор

III – СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ТРГОВИНОМ И ТУРИЗМОМ
Шифра 13
Одељење за инспекцијски надзор над трговином
Одсек надзора легалне трговине
Одсек надзора нелегалне трговине
1. Инспекцијски надзор
Одељење за туристичку инспекцију
Одсек за туристичку инспекцију
1. Инспекцијски надзор

IV – СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВОДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Шифра 5
Одељење за заштиту од буке у животној средини, нејонизујућег зрачења и контролу хемикалија
1. Инспекцијски надзор
Одељење за контролу услова и мера заштите животне средине, заштиту ваздуха и контролу
квалитета отпадних вода
1. Инспекцијски надзор
Одељење за заштиту природних добара и управљање отпадом
1. Инспекцијски надзор
Одељење за водну инспекцију
1. Инспекцијски надзор

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

VI – СЕКТОР ЗА ДЕЖУРНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Шифра 11
Одељење за дежурни инспекцијски надзор и хитне интервенције
Одсек за дежурни инспекцијски надзор
Одсек за хитне интервенције
1. Инспекцијски надзор за путеве
2. Инспекцијски надзор за комунално
3. Инспекцијски надзор за екологију
4. Инспекцијски надзор за грађевину

VII – СЕКТОР ЗА ИЗВРШНИ ПОСТУПАК И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Шифра 12
Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор
Одсек за поступање са одузетим предметима
1. Инспекцијски надзор
2. Контрола уплата прекршајних налога
3. Вођење евиденције одузетих и нађених предмета

VIII - СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ И УПРАВНО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ
Шифра 10
Одељење за нормативне и управно-надзорне послове
1. Израда нацрта другостепене одлука по жалби на одлуку комуналне инспекције градске општине
2. Израда нацрта одговора на тужбу поднету Управном суду против другостепене одлуке
Секретаријата донете по жалби на одлуку комуналне инспекције градске општине
3. Израда акта о прослеђивању жалбе изјављене против одлуке комуналне инспекције градске
општине а која је предата непосредно другостепеном органу
4. Израда нацрта захтева за достављање извештаја по жалби због ћутања администрације изјављеној
због недоношења одлуке од стране комуналне инспекције градске општине
5. Израда нацрта акта о прослеђивању пријаве надлежном органу и нацрта одговора по пријави
6. Нормативни послови – нацрт иницијативе за измену прописа
Одељење за управнo-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор
1. Израда нацрта аката у управном поступку за комунални и саобрачајни инспекцијски надзор
(решење и закључци)
2. Процес израде захтева за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредни преступ,
кривичне пријаве, пријаве Суду части
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3. Разматрање жалбе изјављене на управна акта
4. Жалба на решење прекршајног суда
5. Одговор на тужбу за накнаду штете
6. Нормативни послови - нацрт иницијативе за измену прописа
7. Стручна обука инспектора
8. Израда нацрта акта о прослеђивању пријаве надлежном органу и нацрта одговора по пријави
Одељење за управнo-правне послове за заштиту животне средине и водну инспекцију
1. Израда нацрта аката у управном поступку за инспекцију заштите животне средине, водну и
санитарну инспекцију (решења и закључци)
2. Процес израде захтева за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредни преступ,
кривичне пријаве, пријаве Суду части
3. Поступак по пријему жалбе изјављене на управна акта
4. Жалба на решења прекршајног суда
5. Поступак по пријему тужбе
6. Нормативни послови
7. Стручна обука инспектора
8. Обрада пријава и других прописа
Одељење за управнo-правне послове за инспекцијски надзор над трговином и туризмом
1. Израда нацрта аката у управном поступку за инспекцију заштите животне средине, водну и
санитарну инспекцију (решења и закључци)
2. Процес израде захтева за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредни преступ,
кривичне пријаве, пријаве Суду части
3. Поступак по пријему жалбе изјављене на управна акта
4. Жалба на решења прекршајног суда
5. Поступак по пријему тужбе
6. Нормативни послови
7. Стручна обука инспектора
8. Обрада пријава и других прописа
Одељење за правне и административне послове
1. Израда нацтра одговора на захтев за приступ информацији од јавног значаја
2. Административно-канцеларијски послови
3. Израда нацрта налога за прерасподелу радног времена
4. Израда нацрта решења о годишњем одмору и нацрта решења о плаћеном одсуству са рада
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IX- СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, АНАЛИТИЧКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОЕ
Шифра 01
1. Израда нацрта налога за прерасподелу радног времена
2. Израда нацрта решења о годишњем одмору
3. Израда нацрта решења о плаћеном одсуству са рада
4. Израда нацрта одговора на захтев за приступ инфомацији од јавног значаја
5. Административно – канцеларијски послови

X - СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЛАСТИ
Шифра 17
Одељeње за другостепени управни поступак из грађевинске области I и II
1. Израда другостепених одлука по жалбама на одлуке грађевинских одељења градских општина
2. Израда решења по предлозима за понављање поступка
3. Израда решења на захтев странке о по службеној дужности за поништавање коначног решења
4. Израда решења по захтеву и по основу службеног надзора укудање и поништавање коначног
решења
5. Израда решења на препоруку Заштитника грађана за поништавање, укидање или мењање
правоснажног решења
6. Израда одговора на тужбе поднете Управном суду Републике Србије са седиштем у Београду
7. Израда решења по пресудама Управног суда Републике Србије
8. Израда одговора на поднеске грађана и др.
9. Административно-канцеларијски послови

XI - СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ОДНОСЕ СА
ЈАВНОШЋУ
Шифра 01
Одељење за координацију инспекцијског надзора и односе са јавношћу
1. Планирање и координација активности Сектора у Секретаријату и координација са градским
општинама
2. Поступање по притужбама на рад инспекције
3. Креирање и администрација програма „Евиденције инспекцијског надзора“
4. Коришћење веб сервиса и креирање услуга на веб сервисима који су доступни Секретаријату, и по
потреби њихово администрирање
5. Стручни, технички и административни послови који се односе на рад Комисије за координацију
инспекциојсог надзора над пословима из изворне надлежности града Београда
6. Израда информација за медије и одговора по представкама грађана, нарочито на представке из
области надзора више инспекција у оквиру Секретаријата
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XII - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ- Шифра 01
Финансије
1. Припрема Финансијског плана (ФП) Секретаријата за инспекцијске послове
2. Припрема Предлога програма, пројеката и активности за вишегодишње финансирање
Секретаријата за инспекцијске послове
3. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава
4. Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава принудне наплате
5. Припрема тромесечног плана прихода и примања и извршења финансијског плана Секретаријата за
инспекцијске послове
6. Припрема и измена месечних квота Секретаријата за инспекцијске послове
7. Измене ФП Секретаријата за инспекцијске послове обезбеђењем средстава из текуће буџетске
резерве (ТБР)
8. Измене ФП Секретаријата за инспекцијске послове -промене апропријација
9. Повећање ФП Секретаријата за инспекцијске послове за износ остварене донацијеили наменског
трансфера
10. Припрема финансијског извештаја Секретаријата за инспекцијске послове
11. Пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО) Секретаријата за инспекцијске
послове
12. Припрема дописа за повлачење транше домаћег и иностраног зајма/кредита Секретаријата за
инспекцијске послове
Јавне набавке
1. Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се Закон о
јавним набавкама (ЗЈН) не примењује
2. Спровођење поступка јавне набавке
3. Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама (ЗЈН) не примењује
4. Извршење уговора о јавним набавкама
5. Израда тромесечних извештаја о набавкама
6. Вођење евиденција о набавкама
7. Израда аката у поступцима набавки на које се закон не примењује
У секретаријату је заведено 28468 предмета и то: 20186 „жутих“ (од тога 220 предмета на извршењу,
19966 предмета инспекцијског надзора), 51 „црвени“, 406 „плавих“ и 7825 „белих“ предмета од тога 382
предмета извршења решења грађевинске инспекције.
У тренутку саачињавања извештаја архивирано је 10175 предмета, односно 35,74%.
Евидентирани су приходи на име новчаних казни по прекршајним налозима у износу од 1.550.000,00
динара, а по основу новчаних казни изречених у управном поступку, наплаћено је 300.112,63 динара.
По одлукама Прекршајног суда, по захтевима инспектора овог Секретаријата, на уплатни рачун Града
уплаћено је 277.961,27 динара.
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По основу осталих прихода од утужења (минусни захтеви), остварен је приход у износу од
1.616.188,31 динара. По свим основима, у Секретаријату је укупно наплаћено 3.759.512,21 динара.
1. ОБИМ ПОСЛА И РЕАЛИЗАЦИЈА
Бројчани подаци у унутрашњим целинама Секретаријата које обављају инспекцијски надзор, по захтевима
из члана 44. Закона о инспекцијском надзору

40
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4

119

732 1618 2350

2386 113

408

6

147 6263 3304 9567

Превентивно деловање

бр. превентивних
контрола

7

на захтев странке

10

УКУПНО

Изворни укупно

Поверени укупно

Туристичка
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Урбанистичка

156 2048

Грађевинска

846

14

Водна

88

26

Инспекција за
заштиту животне
средине

3369

Инспекција за путеве

718 1067

Инспекцја друмског
саобраћаја-поверени

Инспекцја друмског
саобраћаја-изворни

Комунала поверени

остварење
плана

број редовних
инспекцијских
надзора
број ванредних
инспекцијских
надзора

Комунална изворни

Информације/подаци

0

17

17

2

0

2

2

4

47

28

75

47

22

број издатих
препорука
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корективно деловање
инспекције
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ризик
средњи
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ризик
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ризик

број налога кроз
записник
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број донетих
решења
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број контролних листи по
којима је утврђен:

Ниво усклађености пословања
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6
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3
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62 1086
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250

УКУПНО
232

3

0

30

30

2

6

0

8

8

0

0

0

0

31

31

0

99

99

0

32

32

0

37

37

0

26

26

0

18

18

0

31

31

27

заплена робе и др.
предмета

74

отклањање
других
незаконитости

4
25

26

захтеви за покрет.
ПП

30

прекршајни
налози

25

ниво координације са
дугим инспекцијама

прослеђено
надлежним орг.

3

број извршених
мера

31

број прослеђења
дугим надлежним 1036
органима

28

6

4

3

1
10

305

број заједничких
инспекcијских
надзора

законитост управних аката

број жалби које је
усвојио I орган

232

27

забрана
обавља.делатн.

12

Поверени укупно

9

нал.приб. јавне
сагласности

број изјављених
жалби

0

Изворни укупно

Туристичка

10

Урбанистичка

6

Грађевинска

надзор над нерегистрованим субјектима

нал. уписа у
посебни регистар

31

Водна

нал.уписа у
основни рег.

Инспекција за
заштиту животне
средине

176

Инспекција за путеве

бр нерегестров.
субјекта

Инспекцја друмског
саобраћаја-поверени

Инспекцја друмског
саобраћаја-изворни

Комунала поверени

Комунална изворни

Информације/подаци

1

2

2

5

112

61

2

5

3

122

1

број одбачених
жалби

1

34 1341

174 1515

75

0
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14

131
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3

0

3
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1

1

11
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поступање II органа
број жалби
прослеђених
другостепеном
органу

10

1
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1

4

3

122

1

УКУПНО

Поверени укупно

Изворни укупно

Туристичка

Урбанистичка

Грађевинска

6

1

7

1

0

1

број нерешених
жалби

0

0

0

број покренутих
управних спорова

0

0

0

број усвојених
тужби

0

0

0

број одбијених
тужби

0

0

0

2

3

5

1

0

1

1

1

3

4

број усвојених
жалби

1

Водна

број одбијених
жалби

Инспекција за
заштиту животне
средине

Инспекција за путеве

Инспекцја друмског
саобраћаја-поверени

Инспекцја друмског
саобраћаја-изворни

Комунала поверени

Комунална изворни

Информације/подаци

1

притужбе на рад
инспектора

број примљених
притужби

2

број усвојених
притужби

1

број одбијених
притужби

1

1

1

1

1

1

прекршајни налози
захтеви суду

бр издатих

226

34

3

39

260

42

302

бр. плаћених
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3

33

156

36

192

1

3

1

4

6

104

6
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6

3

186

189
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8

0

18
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3
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1
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0

6

6

бр. делимично
плаћених
бр. захтева за
принудну наплату
бр захтева за
покр. ПП
бр. пријава за
привредни
преступ
бр. кривичних
пријава
бр. захтева суду
части

3
100

4
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одговорни
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4

0

0
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0
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одбацивање)

1

183

Планови инспекцијског надзора Секретаријата за инспекцијске послове, за 2019. г., који су објављени
на
сајту
Комисије
за
координацију
инспекцијског
надзора
на
адреси:
https://portal.beograd.gov.rs/komisija/Planovi.html, због великог броја пријава, у мањем делу нису остварени.
Током 2019. године, у свим областима инспекцијског надзора, извршен је 2350 редовних
инспекцијских надзора и 9567 ванредних инспекцијских надзора.
Донетo је 3539 корективних мера, од тога 470 налога кроз записник, 2819 решења и 250 закључака о
уклањању очигледно напуштене робе.
2. ЗАКОНИТОСТ УПРАВНИХ АКАТА ДОНЕТИХ У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
На првостепене одлуке Секретаријата, изјављено је 145 жалби. Од овог броја, првостепени орган је
усвојио 3 жалбе, док је 1 одбацио. Другостепени органи су од 141 прослеђене жалбе одбили 5, 1 жалба је
усвојено, док је 135 другостепених поступака у току.
3. ПОСТУПАЊЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ
ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА, ПРИЈАВАМА ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП И КРИВИЧНИМ
ПРИЈАВАМА СЕКРЕТАРИЈАТА И ПОДАЦИ О ИЗДАТИМ ПРЕКРШАЈНИМ НАЛОЗИМА
У Секретаријату за инспекцијске послове у извештајном периоду поднето је 189 захтев за покретање
прекршајног поступка, 6 захтева за покретање поступка пред судом части Привредне коморе Београда, 99
кривичних пријава и 18 пријава за приредни преступ. Прекршајни суд је одлучио по 10 захтева, 1 поступак
је прекинут, у 4 случаја је лице ослобођено од одговорности, 4 возила су трајно одузета, а у 1 случају је
одређена новчана казна у износу од 50.000,00 динара.
У Секретаријату је издатo 302 прекршајних налога. Од укупног броја издатих прекршајних налога,
плаћено је 192, 4 је делимично плаћено, док 110 није плаћено. Покренут је поступак принудне наплате пред
прекршајним судом за делимично плаћене и неплаћене налоге, те се у наредном периоду очекује да део
ових налога буде плаћен.
4. КОНТРОЛА НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА
Секретаријат за инспекцијске послове је свакодневно вршио инспекцијски надзор над радом
нерегистрованих субјеката.
Током вршења инспекцијских надзора, утврђено је 232 нерегистрованих субјеката, према којима су
предузете следеће мере: налагање уписа у основни регистар- 30, налагање уписа у посебни регистар– 8,
забрана обаваљања делатности или вршења активности – 31, заплена робе, или других предмета – 99,
налагање отклањања других незаконитости – 32; поднето је 37 захтева за покретање прекршајног постпка,
издато је 26 прекршајних налога, а поступање према 31 нерегистрованом субјекту је уступљено надлежном
органу.
5. СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Сходно овлашћењима из члана 15. и члана 20. Одлуке о комуналној инспекцији („Сл. лист града
Београда”, бр. 18/92, 19/92 - испр., 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005, 29/2014, 19/2017 и 26/2019),
Секретаријат за инспекцијске послове решава по жалбама изјављеним на решења комуналних инспектора
градске општине, комунална инспекција града комуналној инспекцији градске општине издаје инструкције
за извршавање послова за које су законом и другим прописима овлашћени и за примењивање закона и
других прописа, тражи извештаје, податке и обавештења о извршавању закона и других прописа,
непосредно остварује надзор над њиховим радом и врши друга овлашћења у складу са овом одлуком.
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Извештај о раду комуналних инспекције ГО за период 01.01.–30.06.2019. г.
ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНИХ ИНСПЕКЦИЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗА 2019.
ГОДИНУ (члан 44. Закона о инспекцијском надзору)
ред.
број

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ

УКУПНО

1

2

3

1и2

3

Превентивно деловање

Ниво усклађености
пословања

СЛУЖБЕНЕ САВЕТОДАВНЕ
ПОСЕТЕ

укупно број посета

6512

на захтев странке

1266

без захтева странке

2559

број издатих препорука

1761

број поступања по препорукама
број покренутих инспекцијских
надзора због непоступања по
препорукама
критичан ризик

1140

висок розик
број контролних листи по којима
средњи ризик
је утврђен:
низак ризик
незнатан ризик

4

Број откривених и
отклоњених
неправилности

Остварење (месечно)
плана контрола

543

број субјеката који су отклонили неправилност

1491

број управних мера

решења

3072

налога кроз записник

1387

број захтева за покретање прекр.
поступка
број прекршајних налога

Број утврђених нерегистрованих
субјеката
Број утврђених нерегистрованих субјеката који су се уписали у
прописани регистар

6
2366
26516165
226027
361
46

Број редовних инспекцијских надзора

3076

Број ванредних инспекцијских надзора

5144

Број допунских инспекцијских надзора

108

Број прослеђених дописа другим инспекцијама и МУП

8

Ниво координације са
другим инспекцијама

9

Материјални, технички и кадровски ресурси

11

450

3018

Број редовних инспекцијских надзора који нису извршени

10

926

број субјеката код којих је откривена неправилност

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су престали са радом

7

275

4272

укупан износ казни по издатим
прекршајним налозима

Нерегистровани
субјекти

422

број контрола извршења

број казнених мера

5

992

Број контрола са другим инспекцијам (којим-текстуални прилог)

8
1716
23

Придржавање рокова прописаних за поступање

Законитост управних
аката у 2018. години

Број примљених жалби

73

Број другостепених поступака којима је поништено првостепено
решење

20

Број покренутих управних спорова

3

Број изгубљених управних спорова

4

185

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНИХ ИНСПЕКЦИЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗА 2019.
ГОДИНУ (члан 44. Закона о инспекцијском надзору)
ред.
број

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ

УКУПНО

1

2

3

12

Број примљених притужби

Притужбе на рад
инспектора у 2018.
години

13

Број извршених контрола рада инспектора (унутрашња контрола)

0

Исход поступка (текстуално образложење- прилог)

0

13

Стручна усавршавања

0

14

Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа

0

15

Мере у вези ажурности података у информационом систему

0

16

Извештај
ЈЛСтекстуално
образложе
ње

Стање у области извршавања поверених послова

у току

5105

окончан

1663

осуђујућа пресуда
по захтевима
17

Исходи поступања

54

ослобађајућа пресуда

110

захтев одбачен

165

поступак обустављен

398

застарелост

241

смрт физичког лица, престанак
постојања правног лица
по прекршајним налозима

41

плаћен

601

покренут поступак принудне
наплате

331

Извештај о раду комуналних инспекције ГО за период 01.01.–30.06.2019. г, (наставак)
ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 2019
Стари
град

Врачар

1

2

Звездара Вождовац Чукарица Палилула
3

4

5

6

Нови
Београд

Земун

Савски
венац

Раковица

7

8

9

10

1525

107

1396

0

163

96

201

0

0

0

268

0

681

0

143

68

0

0

15

0

905

0

715

0

37

112

0

79

10

0

199

55

717

14

50

0

500

0

2

0

153

69

717

0

34

0

0

0

0

0

884

16

0

28

50

0

0

0

0

0

17

130

0

73

41

0

27

0

72

0

32

34

5

19

6

0

124

0

6

0

138

11

22

183

47

1

451

0

9

3

233

21

81

9

12

2

80

0

0

12

464

16

20

0

19

0

0

0

15

3

448

180

339

0
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612

180

162

52

80

293

99

169

262

92

481

134

473

50

129

199

81

189

9

56

116

28

72

27

80
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ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 2019
Стари
град

Врачар

1

2

Звездара Вождовац Чукарица Палилула
3

4

5

6

Нови
Београд

Земун

Савски
венац

Раковица

7

8

9

10

588

117

119

107

110

183

168

228

82

96

198

15

149

15

97

101

8

431

27

38

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

348

117

20

126

12

12

701

37

2

22

8797500

1805000

550005

1870000

505000

40160

3375000

1100000

55000

255000

107

132

225162

269

7

1

192

115

39

0

13

37

56

0

1

1

253

0

0

0

34

2

0

0

0

0

8

0

0

0

49

132

192

163

31

35

629

104

186

49

0

117

639

141

158

705

1245

714

35

281

0

42

0

0

15

0

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

3

5

75

156

6

56

97

198

205

13

186

16

0

0

0

1

0

0

0

0

0

32

10

0

1

0

4

15

0

2

4

7

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

1

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Извештај Извештај Извештај Извештај
ЈЛСЈЛСЈЛСЈЛСтекстутекстутекстутекстуално
ално
ално
ално
образло- образло- образло- образложење жење жење жење -

Извештај
ЈЛСтекстуално
образложење -

Извештај
Извештај
Извештај
ЈЛСЈЛСЈЛСтекстутекстутексту-ално
ално
ално
образлообразлообразложење жење жење -

Извештај
ЈЛСтекстуално
образложење -

Извештај
ЈЛСтекстуално
образложење -

3588

0

567

0

0

0

0

0

0

622

684

0

386

0

0

0

0

0

0

316

44

1

0

0

0

0

9

0

0

0

104

3

0

0

0

0

3

0

0

0

136

1

0

0

0

0

9

0

0

16

179

5

0

0

2

0

28

0

0

152

232

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

28

17

0

0

5

117

10

0

5

216

9

0

0

0

0

90

0

0

5
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Извештај о раду комуналних инспекције ГО за период 01.01.–30.06.2018. г, (наставак)
ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 2019
Лазаревац

Младеновац

Барајево

Сопот

Гроцка

Сурчин

Обреновац

11

12

13

14

15

16

17

0

59

0

122

541

12

2290

0

20

0

17

54

0

0

0

43

0

105

541

12

0

0

58

0

100

54

12

0

0

89

0

66

0

12

0

0

1

0

13

0

0

0

11

5

0

45

1

0

0

48

1

0

0

0

0

0

24

0

0

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

298

142

0

228

184

42

1138

298

194

0

228

82

34

0

228

143

0

208

31

24

0

178

142

0

32

298

10

614

128

32

0

144

2

2

0

0

1

0

0

0

0

0

55

0

0

58

22

22

812

352000

0

0

465000

1830000

94000

5422500

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

366

13

0

157

2

0

968

15

243

0

175

504

0

172

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

15

0

10

107

10

558

0

0

0

0

0

6

0

0

1

0

0

2

0

2

1

0

0

0

4

4

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 2019
Лазаревац

Младеновац

Барајево

Сопот

Гроцка

Сурчин

Обреновац

11

12

13

14

15

16

17

Извештај ЈЛС- Извештај ЈЛСтекстуално
текстуално
образложење - образложење -

Извештај ЈЛС- Извештај ЈЛС- Извештај ЈЛС- Извештај ЈЛС- Извештај ЈЛСтекстуално
текстуално
текстуално
текстуално
текстуално
образложење - образложење - образложење - образложење - образложење -

0

328

0

0

0

0

0

0

257

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

38

0

0

0

56

22

22

187

0

1

0

8

2

0

0

6. ПРЕВЕНТИВНЕ КОНТРОЛЕ, ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ, ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ И
САВЕТОДАВНЕ ПОДРШКЕ
Превентивно деловање инспекција обезбеђено је кроз објављивање важећих прописа, планова
инспекцијског надзора и контролних листа, обавештавање јавности о променама прописа и правима и
обавезама за надзиране субјекте који из њих произлазе; обавештавање јавности о сазнањима инспекције о
постојању озбиљног ризика по живот или здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или
биљни или животињски свет, пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту.
Листа прописа над чијом применом надзор врше инспекције у оквиру Секретаријата за инспекцијске
послове објављена је на сајту града Београда и на сату Комисије за координацију инспекцијског надзора
над пословима из изворне надлежности града Београда. На сајту Комисије објављене су и контролне листе
које су инспектори обавезни да користе приликом вршења редовног инспекцијског надзора.
Током прве половине 2019. г. извршено је 17 превентивних контрола и 77 саветодавних посета.
7. МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ РАДИ УЈЕДНАЧАВАЊА ПРАКСЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Одредбама Закона о инспекцијском надзору, прописана је обавеза инспекција да приликом обављања
редовног инспекцијског надзора, примењује контролне листе, чиме је осим предвидљивости инспекцијског
надзора, обезбеђена и уједначена пракса инспекцијског назора. Различита пракса инспекцијског надзора
уочена је приликом вршења ванредних инспекцијских надзора, где коришћење контролних листа није
обавезно. Појачана сарадња, размена података и информација између инспекција, ради уједначавања праксе
инспекцијског надзора, су приоритетни задаци овог Секретаријата.
Планом комуналне инспекције Секретаријата предвиђени су редовни састанци са комуналним
инспекцијама градских општина, што ће допринети уједначавању праксе градске и општинских
комуналних инспекција.
8. КООРДИНАЦИЈА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА СА ИНСПЕКЦИЈСКИМ НАДЗОРОМ
КОГА ВРШЕ ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Секретаријат за инспекцијске послове обавља изворне и поверене послове инспекцијског надзора.
Сходно одредбама Закона о инспекцијском надзору, Секретаријат је дао мишљење на планове
инспекцијског надзора комуналних инспекција градских општина. Инспекције Секретаријата, које обаљају
поверене послове, планове инспекцијског надзора за 2019. г. су доставиле надлежним министарствима ради
усаглашавања и добијања мишљења, што претходи усвајању плана.
Секретаријат за инспекцијске послове организује редовне састанке ради планирања и организовања
акција које захтевају учешће више инспекција, сарадњу са Комуналном полицијом и Министарством
унутрашњих послова. Остварена је редовна сарадња са комуналним инспекцијама градских општина,
тржишном, републичком инспекцијом за заштиту животне средине, републичком туристичком
189

инспекцијом, ради контроле комуналног реда и вршења надзора над радом нерегистрованих субјеката.
Извршено је 138 заједничких инспекцијских надзора.
9. ПРИТУЖБЕ НА РАД ИНСПЕКЦИЈЕ
У 2019. г. примљено је 5 притужби на рад инспекције - 1 на рад водне инспекције, 2 на рад
инспекције за друмски саобраћај, 1 на рад туристичке инспекције и 1 на рад грађевинске инспекције.
Притужбе су размотрне од стране руководиоца, након чега су о исходу поступка обавештени подносици.
Све притужбе су одбијене, а на обавештења о притужбама уложено је 2 приговора. Један приговор на
одговор је одбијен као неоснован, а други је усвојен.
Примљен је 1 приговор на одлуку по притужби на рад инспекције градске општине Нови Београд
који је одбијен као неоснован.
10. ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗМЕНЕ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА
Узето је учешће у раду радне групе образоване за израду измена Закона о заштити од буке у животној
средини и на изради радног текста закона; учешће у расправи поводом предлога нацрта Закона о трговини а
примедбе/сугестије на предлог нацрта Закона о трговини упућене су Министарству трговине, туризма и
телекомуникација; учешће у изради Одлуке о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију
речних агрегата на водном земљишту на територији града Београда; сачињен је текст нацрта Одлуке о
управљању отпадом; учешће у доношењу измена Одлуке о комуналном реду, Одлуке о јавним
паркиралиштима, Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда, Одлуке о
постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда, Одлуке о
комуналној инспекцији, Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда.

ПОКАЗАТЕЉИ ПО ИНСПЕКЦИЈАМА И УНУТРАШЊИМ
ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
А) СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Комунални инспектори Сектора за комунални инспекцијски надзор су у овом извештајном периоду
извршили 2565 прегледа, од којих су 249 редовни инспекцијски надзор: Одлука о комуналном реду 229,
Пречишћавање и дистрибуција воде 3, Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина 5,
постављање пловила 1, подизање, изградња и одржавање споменика и скулптуралних дела 1 и Уређење и
одржавање гробаља 10. Ванредних инспекцијских надзора по пријавама је извршено 1607 (Јавна расвета
161, Комунални ред 285, Кућни ред 56, Одржавање чистоће 106, Одлука о комуналној инспекцији 19,
Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода 135, Пречишћавање и дистрибуција воде 196,
Оглашавање 22, Плаћање комуналних услуга 20, Постављање пловила 41, Снабдевање топлотном
енергијом 109, Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина 387, Уређење и
одржавање гробља и сахрањивање 3, Закон о становању 28, Држање домаћих животиња 6, Привремени
објекти 5, Радно време занатства и трговине 1, Употреба имена, грба и заставе града 1, Баште
угоститељских објеката 11, Ада Циганлија и Ада Међица 10, Тезге и покретни објекти 3, Јавна
паркиралишта 2.
Сачињено је 1927 записника, донето је 329 решења, 101 налог кроз записник, 104 решења о
извршењу, изречене су 4 новчане казне, издато је 17 прекршајних налога у укупном износу од
265.000,00динара, поднета је једна кривична пријава надлежном суду, надлежним органима је прослеђено
618 поднесака и сачињено је 2178 осталих аката.
Изјављено је 12 жалби, од којих су 2 усвојене од стране првостепеног органа, а остале су прослеђене
другостепеном органу.
Попуњена је 71 контролна листа у којима је у 3 утврђен критичан ризик, у 6 висок, у 141 средњи у 20
низак и 183 незнатан ризик.

Б) СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР -изворни и поверени послови
Одељење за улице и путеве
У току периода јануара-јун 2019. год.вршен је ванредни и редовни инспекцијски надзор из области
заштите и одржавања: улица, општинских и некатегорисаних путева на 17 градских општина на територији
града Београда; контрола заузећа у профилу саобраћајница у виду препрека, стубића, рампи; контрола у
зонама градилишта ради утврђивања заузећа тротоара и коловоза око њих. Вршен надзор враћања
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раскопаних површина за потребе прикључења објеката на комуналну инфраструктуру за које су
инвеститори прибављали дозволе надлежног органа; надзор из области заштите саобраћајница на траси
„Београдског маратона“ и траси Београске Литије; хитни надзори због провала, хитник кварова,
раскопавања и заузећа улица; контрола чишћења снега према плану оперативне службе ЈКП „Београд пут“-а.
Највећи број ванредних инспекцијских надзора извршен на територији општина Чукарица (286),
Нови Београд и Звездара (228),и Земун (200) док је од рубних општина највећи број ванредних надзора
извршен на територији општине Гроцка (100).
Применом контролних листа у редовним инспекцијским надзорима утврђен је низак ризик у 43%
надзора, висок степен ризика у 43% и критичан у 14 % редовних инспекцијских надзора.
Планиране активности предвиђене планом инспекцијског надзора суделимично извршене због
великог броја представки грађана по којима се врше ванредни инспекцијски надзори.
Формиран је 2571 предмет класификације Х-08 бр 347 и 9 предметa класификације х-06 347.
Примљена су у рад 3 „белa“ предмета класификације Х-01-07. Извршено је 1970 инспекцијских надзора,
сачињено 3224 записника. Урађено је 300 прослеђења, 386 службена белешка, 370 дописа.Изјављене су 2
жалбе против донетих управних мера. 1 жалба је усвојена од стране првостепеног органа а 1 жалба је
одбијене од стране другостепеног органа.
Инспектори за путеве донели су 669 решења, 22 решења кроз записник, 624 решења о извршењу.
Поднето је 3 захтева за покретање прекршајног поступка.
Одељење за превоз у друмском саобраћају
Извршено је 26 редовних и 1002 ванредних инспекцијских надзора. Донето је 112 решењa, поднето је
118 захтева за покретање прекршајног поступка, 10 пријава за привредни преступ, 3 кривичне пријаве, 6
пријава Суду части; издато је 37 прекршајних налога. Попуњено је 120 контролних листа са следећим
ризицима: незнатан 4, низак 107, средњи 6, висок 3 односно, утврђено је да је 3,33% надзираних субјеката
усклађено са прописима.
Изворни послови:
Јавни линијски превоз-терминуси: 846 ванредних надзора, 12 решења, 34 прекршајна налога.
Попуњено је 95 контролних листа са следећим ризицима: незнатан 1, низак 94 односно, утврђено је
да је 1% надзираних субјеката усклађено са прописима.
Поверени послови:
Извршено је 26 редовних и 156 ванредних инспекцијских надзора. Донето је 100 решењa, поднето је
118 захтева за покретање прекршајног поступка, 10 пријава за привредни преступ, 3 кривичне пријаве, 6
пријава Суду части, 3 прекршајна налога.
Попуњено је 25 контролних листа са следећим ризицима: незнатан 3, низак 13, средњи 6, висок 3
односно, утврђено је да је 12% надзираних субјеката усклађено са прописима.

В) СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ТРГОВИНОМ И ТУРИЗМОМ
Одељење за надзор над трговином –изворни и поверени послови
Комунални инспектори Одељења за надзор над трговином, извршили су 1158 редовна инспекцијска
надзора и 88 ванредних инспекцијских надзора.
Вршећи поверене послове, извршили су 1067 редовних инспекцијских надзора и 88 ванредних
инспекцијских надзора. Вршећи изворне послове извршили су 91 редовни инспекцијски надзор. Донето је
144 решењa (11 решења са којима се налаже отклањање незаконитости код регистрованих субјеката и 133
решења уручена нерегистрованим субјектима), издато је 38 прекршајна налога са укупном запрећеном
казном у износу од 570.000,00 динара, поднето је 50 захтева за покретање прекршајног поступака,
Прекршајном суду у Београду. Донето је 250 закључака о уклањању очигледно напуштене робе.
У току извештајног периода је утврђено 176 нерегистрованих субјеката којима према којима су
предузете следеће мере: налагање уписа у основни регистар- 27, налагање уписа у посебни регистар– 2,
забрана обаваљања делатности или вршења активности – 27, заплена робе, или других предмета– 74;
поднето је 30 захтева за покретање прекршајног постпка, издато је 25 прекршајних налоа, а поступање
према 3 нерегистрована субјекта је уступљено надлежном органу.
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Одељење за туристичку инспекцију - поверени послови
Извршено је укупно 266 инспекцијска надзора (119 редовних и 147 ванредних).
Извршена је редовна контрола исуњености минимално техничких услова и обављања делатности код
78 објеката за пружање услуге смештаја у домаћој радиности и код 5 хостела, контрола наплате и уплате
боравишне таксе у 62 објекта и контрола радног времена у 22 објекта. Написано је укупно 364 записника,
донето је 17 решења (9 наређујућих и 8 забрањујућих), од којих је 12 извршено и то 9 добровољним
чињењем, а 3 добровољним нечињењем. Кроз записник су изречене 2 мере за отклањање уочених
незаконитости, које су отклоњене у заданом року. Поднето је 29 захтева за покретање прекршајног
поступка против привредних субјеката код којих су уочене незаконитости у пословању. Издато је 39
прекршајних налога са прописаним казнама у укупном износу од 1.106.000.00 динара. Другим
инспекцијама је прослеђено 34 предмета.
Коришћено је 154 контролних листа при чему су утврђени следећи ризици: критичан-5, висок-30,
средњи-15, низак -2, незнатан -102, односно са прописима је усклађено 66% надзираних субјеката.
У поступку вршења инспекцијског надзора затечено је 9 нерегистрованих субјеката (издата су 4
забрањујућа решења од којих су 2 извршена добровољним чињењем, 1 добровољним нечињењем, а 1 је у
року), од којих је 5 прослеђено надлежним органима на поступање.
Туристичка инспекција учествује у акциjи успостављаља комуналног реда у Цетињској улици од
15.05.2016. године заједно са еколошком инспекцијом и комуналном полицијом, уз повремено ангажовање
и других инспекција и полицијских службеника МУП. Резултати вишегодишњег дежурства на овој
локацији су очигледни, сви угоститељски објекти су ускладили своје радно време са Одлуком о радном
времену угоститељских објеката на територији града Београда.
У претходном периоду, донет је Закон о угоститељству („Сл. Гласник РС“ бр.17/2019 од 14.03.2019.
године), па је извршено 10 превентивних инспекцијских надзора у циљу обавештавања надзираних
субјеката о новинама у закону, такође су свакодневно, у непосредном контакту и телефонским путем
даване информације заинтересованим грађанима и привредним субјектима.

Г) СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВОДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР поверени послови
Одељење за заштиту од буке у животној средини, нејонизујућег зрачења и контролу хемикалија
У одељењу је примљено 762 управна предмета и 31 вануправни предмет, кроз записник је наложено
179 мера, извршено је службене саветодавне посета на захтев странке 8 и издато је 8 препорука,
поступљено је по препорукама, донето је 48 решења о мерењу буке у животној средини, 9 решења о мерењу
нивоа зрачења, 106 решења о забрани емитовања инсталираних извора буке преко граничних вредности
којим се обезбеђује дозвољени ниво буке сходно законској регулативи, 2 решења о забрани употребе
базних станица мобилних оператера, 222 поступака је записнички окончано, извршено је 257 наложених
мера, другим надлежним органима прослеђено је 30 поднесака, поднета су 4 захтева за покретање
прекршајног поступка, по решењима Секретаријата за заштиту животне средине извршено је 11 надзора
над манифестацијама на отвореном простору(концерти на отвореном), инспектори овог оделења
учествовали су 8 пута у заједничкој акцији са туристичком инспекцијом и комуналном полицијом у
контроли одлуке о радном времену у делу града улица Цетињска, Скадарска и Зетска, у организацији и на
позив Националне академије за јавну управу на тему ефикасни рад инспекције учешће је узело 7
инспектора и начелник одељења, инспектор-начелник оделења и један инспектор су током јуна месеца
порисуствовали симпозијуму о примена прописа инспекцијских надзора у животној средини а у
организацији Министарства за заштиту животне средине.
У току назначеног периода инспектори овог оделења су извршили 35 инспекцијских надзора по
Закону о отпаду и водама на територији ГО Сопот и Лазаревац.
Одељење за заштиту природних добара и управљање отпадом
Извршено је 87 редовних и 223 ванредних инспекцијских надзора. Сачињен је 291 записник, донето
је 67 решења и 73 налога кроз записник, решен 51 захтев за издавање извештаја о испуњености услова и
захтева утврђених прописима о заштити животне средине за енергетске објекте и остале уређаје,
инсталације или постројења која се користе за обављање енергетске делатности.
Попуњено је 128 контролних листа са следећим ризицима: незнатан 15, низак 93 средњи 18, висок 1,
критичан 1, односно 84,33% надзираних субјеката послује у складу са прописима.
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У току је контрола извршења наложених мера.
Предмети су решавани у законском року у 95% случајева, а 5% није решено у законском року због
отежаног утврђивања одговорног лица, због годишњих одмора привредних субјеката и сл.
Поднето је 7 захтева за покретање прекршајног поступка.
Достављено је 10 одлука Прекршајног суда. Прекршајни суд је изрекао 5 казни, по 4 захтева је
обустављен поступак због застарелости, а 1 одлука је ослобађајућа.
Извршено је 12 службених саветодавних посета код произвођача отпада који генеришу отпад са
карактеристикама секундарних сировина, издато 7 препорука, поступљено по 6.
Четири инспектора су учествовала у 18 заједничких инспекцијских надзора угоститељских објеката, у
ноћном режиму рада у Цетињској.
Обрађено је 96 белих предмета.
Одељење за контролу услова и мера заштите животне средине, заштиту ваздуха и контролу
квалитета отпадних вода
Извршено је 92 редовних и 245 ванредних инспекцијских надзора. Донето је 34 решења и 57 налога
кроз записник. Сачињено је 340 записника, 157 обавештења и 140 службених белешки.
Попуњено је 149 контролних листи са следећим ризицима: незнатан 14, низак 127, средњи 8, односно
94,63% надзираних субјеката послује у складу са прописима. Предмети су решавани у законском року.
Пет инспектора су учествовала у заједничком инспекцијском надзору угоститељских објеката у
ноћном режиму рада у Цетињској.
Извршено је 10 службених саветодавних посета. Обрађено је 60 белих предмета.
Водна инспекција –поверени послови
У одељењу је примљено 113 представки и отворено је 40 редовних инспекцијских надзора. Редовне
инспекцијске контроле су вршене у следећим областима: документација за одбрану од поплава- 1, канали за
одводњавање- 4, индустријски објекти- 5, складиште за нафту-3, водни објекти за заштиту од поплаве,
ерозије и бујица-13, водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода-3, водна акта и водна
књига-1, водна дозвола за бране са акумулацијом-2, водне дозволе- 6, водни објекти за коришћење вода-1,
водозахвати- 1.
Ванредне инспекцијске контроле вршене су у следећим областима: експлоатација и депоновање
речног наноса-2, канали за одводњавање-10, надзор над изградњом и реконструкцијом на водном
земљишту-1, радови на водном земљишту који могу утицати на стабилност водних објеката-1, водни
објекти за заштиту од поплаве, ерозије и бујица 57, водна акта и водна књига-1, водне дозволе- 3,
водозахвати- 1, индустријска постројења-2, остало- 27, водни објекти за заштиту од штетног дејства
унутрашњих вода-8.
Предмети су решавани у законским роковима. Донетa су 22 решења.Уложене су 3 жалбе на решења
водног инспектора и прослеђене су другостепеном органу. Ниједна још није решена.

Д) СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРповерени послови
Одељење за грађевинску инспекцију I, II, III I IV
По извештају са писарнице, заведено по нашим класификацијама, за период од 01.01.2019. до
30.06.2019. године:-354 – 383; 356 – 1814; 354.61 – 5441; 356.4 – 4655; 356.11 – 642; 354.11 – 49.
Урађено je 1589 управних и других акта и то: решења 631, информација 123; дописa 482; прекршајне
пријаве - 6; кривичне пријаве 95; пријава за привредни преступ -8; жалбе -122, одговора на жалбу 122.
Одељење за урбанистичку инспекцију
У извештајном периоду формирано је 90 нових предмета, од којих 6 предмета класификације 350.1 –
(по захтеву странке), 5 предмета класификације 350.2 – (редовна контрола према годишњем плану), од
којих 4 предмета из редовне контроле по градским општинама и 1 превентивни преглед локацијских
услова, 79 предмета класификације 350.07- (превентивно деловање), од којих: 7 превентивних контрола
према годишњем плану инспекцијског надзора, 4 саветодавне посете по службеној дужности, 2 саветодавне
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посете по захтеву и 1 праћење промена стања у простору по захтеву, 63 предмета по захтеву инспекције за
заштиту животне средине.
Извршено је укупно 259 прегледа: 38 прегледа локацијских услова, 4 прегледа урбанистичког
пројекта, 20 прегледа идејног решења, 74 увида у евиденције имаоца јавних овлашћења, 45 увида у планску
документацију за одељење и 78 увида у планску документацију за друге органе.
Извршене су 4 редовне контроле и 4 службене саветодавне посете у ГО Барајево, ГО Гроцка, ГО
Лазаревац и ГО Младеновац, планиране годишњим планом, којом приликом је у ГО Гроцка извршен
заједнички инспекцијски надзор са инспекторима репибличке урбанистичке инспекције.
Урађена су 4 записника и укупно 285 аката, од којих: 4 налога, 26 контролних листи, 57 обавештења,
85 службених белешки од којих су: 7 службених белеши о саветодавној посети, 7 службених белешки о
превентивном надзору, 63 службених белешки – захтева за формирање предмета, 8 службених белешки о
мање сложеним радњама; 69 извештаја о увиду у планску документацију за потребе Инспекције за заштиту
животне средине и других субјеката и 25 извештаја о раду инспектора и одељења, као и 19 евиденција о
инспекцијском надзору.
Урбанистички инспектор је током учешћа у раду комисије за категоризацију туристичких објеката
сачинио 26 извештаја.
Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију
У Одељењу је примљено 889 предмета.
Урађено je 1589 управних и других акта и то: решења 631; информација 123; дописa 482; прекршајне
пријаве - 6; кривичне пријаве 95; пријава за привредни преступ -8; жалбе -122, одговора на жалбу 122.
Одељење за студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове
Пријем пријава грађана- 500, карнет и бус плус за Сектор, прикупљање података потребних за
утврђивање дужине годишњег одмора за цео Сектор, прикупљање података за информације од јавног
значаја – 9, ФУК, попис опреме, сарадња са другим Секторима свакодневно, ажурирање и прикупље
података за потребе Сектора и друго по налогу руководиоца.
Одељење за извршење грађевинских решења
У извештајном периоду извршено је 528 контролних обилазака градилишта, сачињено је 387
извештаја-записника са терена, обрађено је и урађено 418 других дописа и аката, као и 501 нови предмет,
добијено је и 249 закључака о дозволи извршења,и решења о извршењу, као и 155 решења о затварању
градилишта. Укупно затворена градилишта, са контролом и обновом траке 288 градилишта. Примљено је и
обрађено 11 дописа од Јавног Правобранилаштва. Добијено је и обрађено 58 представки и захтева за
спровођење извршења,и др.
У поменутом периоду порушена су,административним путем преко другог лица, 4 објекта укупне
површине око 11000 м2; док је у једном случају извршеник сам порушио објекат површине око 2000 м2.

Ђ) СЕКТОР ЗА ДЕЖУРНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕизворни и поверени послови
(комунална, инспекција за путеве, инспекција за заштиту животне средине и грађевинска инспекција)
Инспектори Сектора за дежурни инспекцијски надзор извршили су 1236 ванредних инспекцијских
надзора (комунални инспекција1066, инспекција за.заштиту животне средине 68, инспекција за путеве 92,
грађевинска инспекција 37).
Комунална инспекција-изворни и поверени послови
Вршен је рад по пријавама, кварови на водоводној и канализационој мрежи, стабла склона паду,
стабла на мрежи комуналних предузећа, исправност стубова јавне расвете, дежурство ОТЦ, контрола
сливника кишне канализације, поклопци на шахтовима.
Донето је 20 решења, 21 налога кроз записник. Попуњено је 30 контролних листа; ризик незнатан 22;
ризик низак7; средњи ризик 1. Издато 6 прекршајних налога на 230.000,00 динара, плаћено 4 укупно
85.000,00 динара, а два прекршајна налога на износ од 60.000,00 динара није уплаћено.
Инспекција за путеве-изворни послови
Вршен је рад по пријавама, донето је 1 решење и 13 налога кроз записник.
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Инспекција за заштиту животне средине-поверени послове
Вршен је рад по пријавама, донето је 1 решење, 13 налога кроз записник.
Грађевинска инспекција–поверени послови
Вршена је контрола грађевинских објеката по хитним пријавама, падање фасаде, урушавање објеката.

E) СЕКТОР ЗА ИЗВРШНИ ПОСТУПАК И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Извршено је 378 редовних и 696 ванредних инспекцијских надзора. Непрописно паркирана возила су
уклањана преко ЈКП „Паркинг сервис“.
Попуњене су 1073 контролне листе при чему су утврђени следећи ризици: незнатан 4, низак 169,
средњи 883, висок 1. Донето је 594 решења, издато је 169 прекршајних налога, плаћено је 100, а неплаћених
67, делимично плаћен 2.
У Сектору се врши обрада прекршајних налога за Секретаријат, а Одсек за поступање са одузетим
предметима је вршио пријем, складиштење и чување одузете робе у магацину.

Ж) СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ И УПРАВНО - НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ
I ОБИМ ПОСЛА И РЕАЛИЗАЦИЈА:
Правни послови (управни и вануправни):
У извештајном периоду Сектор за нормативне и управно - надзорне послове примио је 270 нових
предметa, управних предмета – 266 (класификација 355.4) и вануправних предмета – 4 (класификација 031).
У извештајном периоду Сектор за нормативне и управно - надзорне послове израдио је 1519
првостепених управних аката, 265 другостепених управних аката, 140 захтева за покретање прекршајног
поступка, 11 одговорa на тужбу поднету Управном суду, 6 одговора на тужбу поднету редовном суду, 2
жалбe на пресуду прекршајног суда, 31 одговор на жалбе изјављене на првостепене одлуке, 3 кривичнe
пријава, 10 пријава за привредни преступ, 3 закључка о признавању својства странке, 1 образац закључка о
извођењу доказа мерења нивоа буке, 4 обрасца решења и 1 образац записника о инспекцијском надзору, 1
опомена за уплату боравишне таксе, 1 мишљење Начелнику градске управе града Београда по поднетом
захтеву за изузеће комуналног инспектора, 1 мишљење Агенцији за борбу против корупције о поступању
инспектора друмског саобраћаја, 1 допис Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у
вези са применом Закона о превозу путника у друмском саобраћају у инспекцијском надзору удружења
CAR GO, 1 предлог решења Градоначелника о образовању Оперативног тима, 1 примедбе/сугестије на
предлог нацрта Закона о трговини упућене Министарству трговине, туризма и телекомуникација, 1 решење
о образовању Комисије за оцену оправданости захтева за уступање, без накнаде, воћа и поврћа одузетог у
поступку инспекцијског надзора применом Закона о трговини, 1 предлог закључка Градоначелника о
уступању одузете робе у хуманитарне сврхе, 4 акта упућена Градском правобранилаштву у вези судског
извршења новчаних казни у управном поступку и трошкова извршења насталих у извршењу инспекцијских
решења преко другог лица, 2 записника о управном надзору извршеном над радом комуналне инспекције
градске општине Лазаревац и Стари град, 86 примедбе на вођење поступка инспекцијског надзора на
основу списа предмета достављених на обраду, 455 других аката и 455 извештаја о раду.
II АКТИВНОСТИ:
У извештајном периоду, Сектор за нормативне и управно-надзорне послове вршио је следеће
активности:
 учествовао на састанку одржаном у Кабинету градоначелника поводом израде нацрта Закона о
заштити од буке у животној средини;
 учествовао у раду радне групе образоване за израду измена Закона о заштити од буке у животној
средини и на изради радног текста закона;
 сачинио предлог решења Градоначелника о образовању Оперативног тима;
 учествовао на расправи одржаној у Привредној комори Србије поводом предлога нацрта Закона о
трговини;
 сачинио примедбе/сугестије на предлог нацрта Закона о трговини и упутио их Министарству
трговине, туризма и телекомуникација;
 учествовао у раду радне групе образоване за израду Одлуке о постављању и уклањању објеката за
депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији града Београда;
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учествовао у раду радне групе образоване за израду измене Одлуке о комуналном реду;
учествовао у раду радне групе образоване за израду измене Одлуке о јавним паркиралиштима;
чествовао на састанку одржаном поводом измена одлука о привременим објектима и Одлуке о
комуналној инспекцији;
разматрао текст нацрта измене Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији
града Београда, Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда, Одлуке
о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда и
сачинио примедбе на текст нацрта;
сачинио примедбе на нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду;
израдио нацрт Одлуке о допуни Одлуке о комуналној инспекцији;
израдио текст нацрта Одлуке о управљању отпадом;
израдио обрасце решења и записника о инспекцијском надзору Сектора за извршни поступак у вези
са чл.23. Одлуке о комуналном реду;
израдио 1 образац закључка о извођењу доказа мерења нивоа буке;
сачинио уводне одредбе предлога уговора који се закључује са ЈВП"Србијаводе";
учествовао на обуци у организацији Сталне конференције градова и општина у вези са применом
Закона о становању и одржавању зграда;
учествовао на састанку организованом у Кабинету градоначелника поводом израде Нацрта одлуке о
комуналној полицији;
учествовао на састанку организованом у Министарству државне управе и локалне самоуправе
поводом разматрања одређених одредби радног текста Закона о главном граду;
учествовао у раду радне групе образоване за израду Одлуке о постављању плутајућих објеката на
водном земљишту на територији града Београда;
сачинио предлог закључка Градоначелника о уступању одузете робе у хуманитарне сврхе;
сачинио Решење о образовању Комисије за оцену оправданости захтева за уступање, без накнаде,
воћа и поврћа одузетог у поступку инспекцијског надзора применом Закона о трговини;
учествовао у изради 3 модела уговора (набавка услуге - рачунар, уступање канцеларије за
инспекторе на пијаци, уговор са ЈКП „Паркинг сервис“ о смештају и чувању возила одузетих у
инспекцијској контроли);
учествовао у раду конкурсне комисије за пријем запослених;
учествовао у раду Комисије за попис имовине Секретаријата за инспекцијске послове.
III УПРАВНИ СПОРОВИ НА ДРУГОСТЕПЕНЕ ОДЛУКЕ:
У извештајном периоду примљенe су 11 тужби на другостепене одлуке.

Управни суд је доставио укупно 48 одлука, од тога 7 пресуда којима се усваја тужба и поништавају
другостепене одлуке, 36 пресуда којима се одбија тужба на другостепене одлуке, 4 решења којим се
обуставља поступак пред управним судом, 1 решење којим се тужба одбацује.

З) СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, АНАЛИТИЧКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
I Обим посла и реализација:
У извештајном периоду, Сектор за правне, аналитичке и административне послове примио је 797
предмета и то: (класификација 130) - 72 предмета; (класификација 131) - 573 предмета; (класификација 132)
- 47 предмета; (класификација 163) - 3 предмета; (класификација 07) - 1 предмет; (класификација 031) - 53
предмета; (класификација 031.1) - 48 предмета.
По примљеним предметима израђено је 633 решења (573 за коришћење годишњег одмора, 12 за
измену решења за коришћење годишњег одмора, 47 за плаћено одсуство са рада и 1 о овлашћењу за
потписивање аката); 72 налога за рад ноћу, на дан државног празника и на дан недељног одмора
запосленог; 3 обавештење са извештајима о повреди на раду; 48 одговора на информације од јавног значаја
и 53 других аката.
У Сектору су обављени административно-канцеларијски послови за потребе Секретаријата за
инспекцијске послове и то: завођење нових предмета – 36812 отпремање поште и упис података – 19239;
архивирање предмета – 24777; допуне (накнадни прилози, доставнице) – 17286; упис предмета за правну
службу – 4910; упис решења судији за прекршаје – 324; дописи – 370; израда извештаја – 221; израда табела
- 54.
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II Активности:
У извештајном периоду, Сектор за правне, аналитичке и административне послове вршио је следеће
активности:
 аналитичка обрада, израда и ажурирање свих врста евиденција о запосленима у Секретаријату за
инспекцијске послове у складу са организацијом и проширеним надлежностима, после ступања на
снагу измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних места у ГУ;
 обрада комплетних података за 12 новозапослених у Секретаријату за инспекцијске послове, који су
у извештајном периоду ступили на рад;
 организовање израде радних циљева за запослене у секретаријату и обједињавање истих;
 организовање поступка и обједињавање оцена запослених у секретаријату;
 израда пословних процеса и процене ризика за запослене у сектору (ФУК мапе);
 израда предлога потреба за попуњавање упражњених радних места;
 израда захтева за сагласност за трајни премештај и предлога за премештај запослених;
 израда иницијативе за покретање дисциплинског поступка;
 израда овлашћења за потписивање аката;
 израда пријава за полагање испита за инспекторе;
 израда захтева за издавање недостајућих идентификационих картица за запослене и захтева за
оглашавање неважећим службених легитимација инспектора;
 организовање поступака за издавање нових службених легитимација инспектора у секретаријату,
њихово попуњавање и издавање;
 израда Плана коришћења преосталог дела годишњих одмора за 2018. годину и Плана коришћења
годишњих одмора за 2019. годину у секретаријату;
 израда нове обједињене Евиденција присуства на раду запослених у Секретаријату за инспекцијске
послове и Евиденције присуства на раду лица ангажованих по привременим и повременим
пословима, у складу са инструкцијом Секретаријата за финансије за припрему и доставу
документације за обрачун и исплату зарада;
 израда месечних извештаја ангажованих лица о извршењу послова по ПП уговорима;
 Обједињавање података и требовање БУС плус на месечном нивоу за запослене у Секретаријату за
инспекцијске послове;
 Обједињавање потреба и требовање канцеларијског материјала за потребе Секретаријата за
инспекцијске послове.

И) СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЛАСТИ
У Сектору за другостепени управни поступак из грађевинске области примљено је укупно 140 нових
предмета, од тога 140 у Оделењима за другостепени управни поступак: управних предмета класификација:
351.1 - 64 предметa, 360.1 - 19 предмета, 356.2 - 47 предмета и 354.7 - 10 предмета и вануправних предмета
- 07 - 12 предмета; 36 - 2 предмета; Сектор за другостепени управни поступак израдио je 140 решења,
одговора на тужбе поднете Управном суду - 65, одговори, прослеђивање и остало (дописи, извештаји,
обавештења, информације од јавног значаја, информације о предметима) - 343.

Ј) СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ОДНОСЕ СА
ЈАВНОШЋУ
Током 2019. године, обављени су стручни и административни послови за потребе Комисије за
координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда (припрема
материјала за 13. и 14. седницу, објављивање докумената, сачињавање записника, урађен је извештај о раду
Комисије за координацију инспекцијског надзора). Редовно су ажурирани сајтови Комисије и Града, као и
Информатор о организацији рада органа града Београда, у делу који се односи на Секретаријат за
инспекцијске послове.
Формирано је 56 предмета: X-01-03-2 предмета, X-01-031- 7 предмета; X-01-07-5 предмета; X-01037.1- 6 предмета/притужби (5 притужби, 1 приговор на одговор по притужби комуналне инспекције ГО);
Х-01-037-36 предмета (25 новинарских питања, 9 саопштења/најава, 2 одговора нa питања грађана); на
електронску адресу Секретаријата примљено је 3448 представки, док је 282 пријава примљено преко
портала еУправе, које су достављене надлежним органима унутар и ван Секретаријата. Прослеђено је 572
обавештења о поступању подносиоцима (преко портала еУправе и електронске адресе Секретаријата).
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Припремљено је 25 одговора на питања новинара, 2 одговора на питања грађана и 9 саопштење/најава
за медије. У сарадњи са надлежним Секторима, припремљени су одговори на 6 притужби на рад инспекције
(водна инспекција 1, инспекција друмског саобраћаја 2, дежурна грађевинска инспекција 1, туристичка
инспекција 1, приговор на одлуку градске општине по притужби 1).
Програм за електронску евиденцију је редовно администриран у складу са потребама.

К) ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ





















У одељењу за финансије и јавне набавке су спроведене следеће активности:
доношење финансијског плана Секретаријата за 2019. годину и годишњег плана јавних набавки и
Списка набавки на које се закон не примењује Секретаријата за инспекцијске послове;
припрема елемената за дневна, месечна и годишња извештавања, усаглашавање стања средстава на
апропријацијама по економским класификација са књиговодственим стањем;
достављање извршења и остварења финансијског плана и извршења и остварења прихода;
припрема плана и реализације месечних и кварталних квота;
припрема плана и реализације месечних прихода по седмицама;
сарадња са организационим јединицама Градске управе у вези обављања послова везаних за
финансије и јавне набавке; прикупљање докумената и припрема за плаћање, израда наредби за
књижење обавеза, израда захтева за плаћање и решења о распореду средстава;
припрема документације за материјално-финансијско пословања у смислу наменског и законитог
коришћења буџетских средстава, као и комуникација о овлашћеним државним ревзорима, након
чега је добијен нацрт Извештаја Државне ревизорске институције, са констатацијом да нису
утврђене неправилности, односно без примедби;
у складу са чланом 7. став 1. и став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама (по основу искључивог
права) и спроведене процедуре у складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне
набавке органзационих јединица Градске управе града Београда (''Службени лист града Београда'',
бр. 8/15, 58/15 и 8/19), закључени су уговори у предмету управног извршења решења Инспекције са
јавним предузећима ЈКП „Зеленило- Београд“, ЈКП„Паркинг сервис; ЈВП „Београдводе“; ЕПС
Дистрибуција доо Београд“ и ЈКП „Београд пут“ Београд.
спроведен је поступак набавке „Процена вредности одузетих возила у контроли такси превоза у
поступку јавне продаје возила'';
у току је спровођење поступка две јавне набавке мале вредности, услуга, ''Мерење буке у животној
средини по налогу инспектора'' и ''Уклањање ствари, по налогу овлашћеног инспектора и смештај и
чување уклоњених ствари''.
закљечено је 7 појединачних уговора у предмету јавне набавке, на основу претходно закљученог
Оквирног споразума – Извођење радова на уклањању бесправно изграђених објеката и делова
објеката и на обезбеђењу започетих и обустављених грађевинских радова на територији града
Београда (ЈН 1/18);
На основу Уговора о уступању Оквирног споразума број XI 404-254/2016 од 17.03.2017. године,
Уговорне стране: ГО Савски венац, Секретаријат за инспекцијске послове и Група понуђача ''Јадран
доо’’ Београд, носилац посла закључен је један појединачни Уговор;
сачињен је модел уговора са ЈВП „Србијаводе'' Београд;
Спроведена је процедура ради доношења закључка о обезбеђењу финансијских средстава Градским
општинама града Београда за трошкове административног извршења решења комуналних
инспектора за 2018. годину (јануар 2019);
Припрема и предлог измене Финансијског плана у вези одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Београда за 2019. годину (Ребаланс II);
У периоду од 01.01.2019.- 30.06.2019. године урађено је:
33 наредбе за књижење обавеза; 30 захтев за плаћање обавеза; 30 решење о распореду новчаних
средстава; укупан број дописа и осталих аката 98.

Обрађено 177 предмета, 33 на класификацији 401.2, 29 предмет на класификацији 400, 6 предмета
класификација 404, 15 предмета 401.1, 91 минусних захтева, закључака о преносу-трансфер средстава
градским општинама 1, акти, обрасци и извештаји за јавне набавке 36.
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III ПРАВНИ ОСНОВ
ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА (нови и измењени прописи)







Закони:
Закон о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'' бр. 68/15, 41/18, 44/18 –
др. закон, 83/18, 31/19)
Закон о превозу терета у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'' бр. 68/15, 41/18)
Закон о туризму (''Службени гласник РС'' бр. 36/09, 88/10, 99/11-др.закон, 93/12, 84/15, 83/18 - др.
закон, 17/19 - др. закон)
Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС54/13, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19)
Закон о угоститељству (''Службени гласник РС'' бр. 17/19)
Закон о главном граду (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.
закон, 37/2019);

Уредбе, наредбе и стратегије:
 Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину ("Службени
гласник РС" бр. 14/19)










Одлуке:
Одлука о комуналној инспекцији (''Службени лист града Београда'' бр. 18/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94,
2/95, 6/99, 11/05, 29/14, 19/17, 26/19)
Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (''Службени лист
града Београда'' бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19)
Одлука о комуналном реду (''Службени лист града Београда'' бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15,
11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19)
Одлука о јавним паркиралиштима (''Службени лист града Београда'' бр. 12/10 - пречишћен текст,
37/11, 42/11, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19)
Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда (''Службени лист града
Београда'' бр. 17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19)
Одлука о постављању тезги и других покретних привремних објеката на територији града Београда
(''Службени лист града Београда'' бр. 17/15, 43/15, 71/15, 26/19)
Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда (''Службени лист
града Београда'' бр. 10/11, 51/11, 10/14, 19/17)
Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда (''Службени лист
града Београда'' бр. 11/14, 25/14 - испр, 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 118/18, 10/19, 26/19)
Одлука о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном
земљишту на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 26/2019

IV СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
„Моделима административних поступака на локалном нивоу“ није обухваћен инспекцијски надзор и
поступање по службеној дужности.

V РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Секретаријат је сачинио ЗПСЕ обрасце на основу којих је требало да буде омогућена размена,
односно прибаљање података у складу са Уредбом о прибаљању и уступању података о чињеницама о
којима се води службена евиденција („Сл. гласник РС“, бр. 56/17). Секретаријату је одобрено прибављање
података од РГЗ-а, за изворне послове.
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VI ПРЕДВИДИВОСТ
Секретаријат за инспекцијске послове у поступку израде и доношења управних аката, како
првостепених тако и другостепених, води рачуна о обавези успостављеној у члану 141. став 4. Закона о
општем управном поступку тако што се у оквиру одељења које припрема управна акта прате већ заузети
ставови у истим или сличним управним стварима са циљем да се од истих не одступа, при чему се
уважавају и ставови Управног суда изражени кроз пресуде тог суда.

VII ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА
Стратегијом развоја града Београда до 2021. године планирано је мапирање свих локација на којима
су изведени привремени или нелегални објекти који својом формом и садржајем умањују и обезвређују
јавни градски простор и уклањање ових објеката. Прилог 2 уз Стратегију-Акциони план, стр. 21
(http://www.beograd.rs/02437CF7-37B4-427C-B667-C01347A1C5BC/FinalDownload/DownloadIdFFF43E625129F99B40C4B01AFA099265/02437CF7-37B4-427C-B667C01347A1C5BC/images/file/8f495140652830fb3c089672a9466f07_8015213843.pdf)
Истим документом, стр. 78, планирано је опредељење већих средстава за потребе инспекцијског
надзора, побољшање техничке опремљености и капацитета инспекције за заштиту животне средине до
2020. г.

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

Заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар
Секретаријата
Соња Божовић, дипл. правник
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
1. Организациона структура (органограм); 2. Број систематизованих радних места, број попуњених,
број ангажованих извршилаца по основу уговора; 3. Образовна структура запослених; 4. Кратак приказ
промена у напред наведеним параметрима у извештајном периоду.
1. Сектор за социјалну, борачко-инвалидску заштиту и надзор,
а) Одељење за другостепене поступке и нормативно-правне послове,
Одсек за другостепене поступке у области социјалне заштите,
Одсек за управно-надзорне послове у области борачко-инвалидске заштите,
Одсек за друге облике материјалне помоћи и подршке,
б) Одељење за инспекцијски надзор;
2. Сектор за остваривање права,
а) Одељење за управно-правне послове,
Одсек за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, неге детета и
посебне неге детета и остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета,
Одсек за остваривање права на новчана давања Града Београда,
Одсек за стручно-оперативне и канцеларијске послове,
б) Одељење за обрачун накнада;
3. Сектор за унапређење положаја Рома,
Одсек за спровођење планова пресељења;
4. Сектор за избеглицe, интерно расељенa лица и миграције,
а) Одељење за унапређење положаја избеглица и интерно расељених лица,
Одсек за стручно-оперативне и канцеларијске послове;
5. Сектор за послове планирања, изградње и праћење делатности установа социјалне заштите,
а) Одељење за праћење и изградњу установа социјалне заштите,
Одсек за послове кадровских и радних односа у оквиру секретаријата;
6. Сектор за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима,
а) Одељење за праћење и развој услуга и других облика подршке и помоћи у области социјалне заштите,
Одсек за послове аналитике, планирања и праћења делатности установа социјалне заштите,
б) Одељење за реализацију конкурса и аналитичко-информативне послове;
7. Сектор за економско-правне послове,
а) Одељење за правне послове и послове јавних набавки,
б) Одељење за финансијско-материјалне послове,
Одсек за материјално-књиговодствене послове.
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Органограм Секретаријата за социјалну заштиту:
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Ознака Секретаријата: XIX
Број унутрашњих јединица Секретаријата:
01 – Кабинет секретара
02 – Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту и надзор
03 – Сектор за остваривање права
04 – Сектор за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима
05 – Сектор за економско-правне послове
06 – Сектор за унапређење положаја Рома
07 – Сектор за избеглице, интерно расељена лица и миграције
08 – Сектор за послове планирања, изградње и праћење делатности установа социјалне заштите
Изменама и допунама Правилника о организацији, систематизацији радних места у Градској управи
града Београда број 110-589/19 – ГВ од 13. јуна 2019. године од два засебна сектора, Сектора за сарадњу са
удружењима и Сектора за развој услуга социјалне заштите, образован је један сектор -Сектор за развој
услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима. Такође, образован је и нови сектор - Сектор за
послове планирања, изградње и праћење делатности установа социјалне заштите.
Звања

Број систематизованих звања

Број запослених

Заменик начелника- секретар

1

1

Подсекретар

1

1

Виши саветник

4 радних места

4службеника

Самостални саветник

22 радна места

14 службеника

Саветник

30 радних места

17 службеника

Млађи саветник

14 радних места

1 службеника

Сарадник

3 радна места

2 службеника

Млађи сарадник

0 радних места

0 службеника

Виши референт

21 радно места

15 службеника

Референт

1 радно места

0 службеника

УКУПНО

97 радних места

2 службеника на положају +54
службеника уговор на неодређено + 2
на одређено

Број систематизованих, број попуњених радних места и број ангажованих извршилаца по основу
уговора по Секторима:
СЕКТОР ЗА СОЦИЈАЛНУ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И НАДЗОР
Број систематизованих радних места

Број попуњених радних места

Број ангажованих извршилаца по
основу уговора

15

9

4

Број систематизованих радних места

Број попуњених радних места

Број ангажованих извршилаца по
основу уговора

37

22

16

СЕКТОР ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
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СЕКТОР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
Број систематизованих радних места

Број попуњених радних места

Број ангажованих извршилаца по
основу уговора

6

3

0

СЕКТОР ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ
Број систематизованих радних места

Број попуњених радних места

Број ангажованих извршилаца по
основу уговора

8

6

0

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Број систематизованих радних места

Број попуњених радних места

Број ангажованих извршилаца по
основу уговора

7

2

0

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА
Број систематизованих радних места

Број попуњених радних места

Број ангажованих извршилаца по
основу уговора

11

4

8

Број систематизованих радних места

Број попуњених радних места

Број ангажованих извршилаца по
основу уговора

9

8

9

Висока стручна спрема:

Виша стручна спрема:

Средња стручна спрема:

40

1
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СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ:

У Секретаријату за социјалну заштиту било је 49 службеника, а у извештајном периоду (прва
половина 2019. године), број је повећан на 54 службеника.

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
У Сектору за социјалну и борачко-инвалидску заштиту - примљено је у рад 343 предмета по
жалби и 60 по ревизији, према подацима из писарнице. Број нерешених предмета из 2018. године износио је
343 предмета по жалби и 30 по ревизији, а што је укупно предмета по жалби и ревизији 776. Од 776
предмета у раду у 2019. години, решено је 370 предмета из области поверених послова, и 112 предмета из
области изворних послова, те извршена 81 ревизија решења о признатом праву, што значи да број
нерешених предмета из 2018. и 2019. године на дан 30.06.2019. износио је 204 предмета по жалби и 9
ревизија, од којег броја су 122 предмета ван рока (од тог броја 40 предмета је на вештачењу код РФ ПИО).
Заостатак који је и даље приметан у 2019. години је последица тога да је дужи временски период у
току 2018. године на предметима радио само један извршилац. Запослењем једног извршиоца и
ангажовањем још једног извршиоца по уговору о привременим и повременим пословима заостатак у
решавању предмета је знатно смањен и у наредном периоду очекује се успостављање пуне ефикасности у
раду Одсека.
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Ближи подаци приказани су у табелама:
Другостепени поступци у области социјалне заштите – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
Предмети пренети из Предмети примљени Укупно у раду 2019.
2018 године
у 2019. години
године
343жалбе и
30 ревизија
Укупно по жалби и
ревизији по
признатом праву

Предмети из 2019.
године поверни
послови

776

370

112 +81 ревизија

Одбијене жалбе

Одбијене жалбе

253

70

343

Решавање по
жалби

Предмети извршених
ревизија о признатом
праву

686

90

686

Предмети из 2019.
Остало нерешено Остало нерешено ван
године изворни
из 2018.и 2019.
рока
послови
204 +9 ревизија

122

Поништено решења Поништено решења
117

42

У Одсеку за борачко-инвалидску заштиту у 2019. години примљено је у рад 165 предмета, број
нерешених предмета из 2018. године износио је 68, што значи да се у извештајном периоду у раду налазило
233 предмета, од ког броја 131 предмет се односио на ревизију решења о признатом праву, док су се 34
предмета налазила на решавању по жалби. У периоду од 01.06. до 30.06.2019. године укупно је извршена
131 ревизија решења и донето 34 решења по жалби. То значи да је остало нерешено укупно 15 предмета, од
чега 9 предмета у поступку ревизије права и 6 предмета у поступку по жалби. У табели испод даје се приказ
кретања предмета:
Одсек за другостепене поступке у области борачко –инвалидске заштите
Предмети пренети
из 2018 године

Предмети примљени у
2019. години (ревизије и
жалбе)

Укупно у раду 2019.
године

Предмети ревизије
права 2019.

Предмети по жалби
2019.

26

1.084

1.110

1.018

92

Укупно по жалби и
ревизији права

Предмети из 2019.
ревизије права

233

131

Остало нерешено
Предмети из 2019. по
Остало нерешено
предмета по жалби из
жалби
ревизија права из 2018.
2018.
34

Број потврђених решења о Број усвојених жалби
праву по ревизији
на решење
84

/

3

Сви решени

Сви решени

16

Број поништено решења о Број одбијених жалби
праву по ревизији
на решење
38

12

Укупан број решених
предмета ревизије права

Укупан број решених
предмета по жалби

122

28

Остало нерешено из
Остало нерешено из 2019.
2018. и 2019. предмета
предмета ревизије права
по жалби
9

6

У Oдсеку за друге облике материјалне помоћи и подршке врше се послови везани за доделу
субвенција на комуналне услуге преко ЈКП „Инфостан технологије“, спроводи се поступак за стицање
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статуса енергетски угроженог купца и поступак, у првом степену, за одређивање особа које могу остварити
право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима (паркинг
карта у форми налепнице).
Други облици материјалне помоћи и подршке
Додела субвенција на комуналне услуге преко ЈКП „ Инфостан технологије“
- ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
Број примљених захтева

Број одобрених субвенција

Број одбијених захтева

Престанак права

594

479

28

87

Број примљених захтева

Стицање статуса енергетски угроженог купца (ЕУК)
– ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
Број решења о признавању Број решења којим је захтев Број решења којим је захтев
статуса ЕУК
одбијен
одбачен

661

554

63

44

Поступак за одређивање особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места
(паркинг карте у форми налепнице) - ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
Број примљених захтева за
Број решења о признавању права на
признавање права на бесплатно
Број решења којима је захтев одбијен
бесплатно паркирање
паркирање
2.370 (28 у раду)

2.242

100

У Сектору, у оквиру пословног процеса: инспекцијски надзор, инспектор социјалне заштите у
извештајном периоду извршио је следеће надзоре:
Инспекцијски надзор - инспектор социјалне заштите - ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
Број редовних
Број ванредних
Број контролних
Број стручних
инспекцијских надзора инспекцијских надзора инспекцијских надзора саветодавних посета
3

/

/

/

Број поступања по
представкама грађана
207

У Сектору су донета решења о додели проширене заштите цивилних инвалида рата и допунског
материјалног обезбеђења учесника НОР-а и чланова њихових породица, с тим да је у јануару 2019. године
било 90 корисника, а до јуна 2019. године број се смањио на 87 корисника. У периоду од 01.01.2019. до
30.06.2019. корисницима права на једнократну новчану помоћ, породицама палих бораца од 1990. године,
није исплаћивана проширена заштита која се обезбеђује на основу Друштвеног договора о јединственим
критеријума за стицање и остваривање права на проширени обим заштите цивилних инвалида рата на
територији града Београда („Сл. лист града Београда“ број 8/84), с обзиром да се исплата исте врши крајем
календарске године.
У Сектору је урађено више нацрта измена аката које доноси Скупштина града, градоначелник и
секретар Секретаријата. Урађена је Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који
плаћају субвенционисану цену комуналних услуга, Споразум о престанку штрајка у Градском центру за
социјални рад у Београду, стављени су предлози на именовање вд. директора, те разрешење и именовање
чланова управних и надзорних одбора установа социјалне заштите чији је оснивач Град.
Напомињемо да запослени у Сектору раде под великим притиском због отежаних услова рада, а то из
разлога што је кадровски капацитет Сектора недовољан за обим послова који се обављајау. Недовољан је
број извршилаца који раде на доношењу решења по захтеву за субвенције о ЕУК и захтева за издавање
инвалидских паркинг карти. Напомињемо да ће повећани притисак бити и крајем године због увођења
управног поступа за решавање по захтеву за плаћање субвенционисане цене комуналних услуга
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У Сектору за остваривање права, везано за поверене послове табеларно се приказује кретање
предмета:
ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ

Остваривање права на
дечији додатак

Остваривање права на
родитељски додатак

поднето
захтева

донето
решења

поднето
захтева

донето
решења

9.368

13.027

10.125

12.012

Остваривање права на
накнаду зараде за време
породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге
детета и остале накнаде по
основу рођења и неге детета
поднето
донето
захтева
решења
8.091

12.885

Остваривање права на
накнаду зараде за време
одсуства са рада ради
посебне неге детета и на
остале накнаде по основу
посебне неге дететa
поднето
донето
захтева
решења
2.535

2.594

У извештајном периоду, за остваривање свих наведених права примљено је укупно 30.119 захтева и
донето укупно 40.518 решења на основу којих је извршена исплата из буџета Републике Србије.
У истом периоду, у Одељењу за обрачун накнада обрађено је укупно 33.688 НЗ-1 образаца (списак за
исплату накнада зарада) за око 8.000 корисника (просечно месечно), утврђено је 12.720 основица за
доношење решења о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге и
посебне неге детета, извршена је рефундација накнада зарада послодавцима и лицима која самостално
обављају делатност у износу од 5.881.527.548,74 динара.
Сходно Уредби о енергетски угроженом купцу, од 01.01.2019. до 30.06.2019. године поднето је 1.026
захтева, а донето 968 решења за кориснике дечијег додатка којима се признаје статус енергетски угроженог
купца.
ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ

Једнократно
новчано давање
породиљи у
износу од 10.000
динара по Одлуци
(„Сл. лист града
Београда“ број
44/17 од
08.07.2017. год.)

Једнократно
новчано давање
незапосленој
породиљи у
износу од 25.000
динара (по
Одлуци „Сл. лист
града Београда“
број 44/17 од
08.07.2017. год.)

Новчано давање
породиљи за
прворођено дете
у износу од
10.000 динара по
Одлуци („Сл.
лист града
Београда“ број
102/17 од
01.01.2018. год.)

донето решења

донето решења

донето решења

9.249

1.345

4.402

Обједињена новчана
давања породиљи (новчано
давање породиљи, новчано
давање незапосленој
породиљи, новчано давање
породиљи за прворођено
дете, новчано давање
породиљи за трећерођено
дете и новчано давање
породиљи за близанце)
(„Сл. лист града Београда“
број 102/17 од 01.01.2018.
године)
поднето
донето решења донето решења
донето решења
захтева
Новчано
Новчано давање
давање
породиљи за
породиљи за
близанце у
трећерођено
износу од по
дете у износу 25.000 динара,
од 30.000
укупно 50.000
динара по
динара по
Одлуци („Сл.
Одлуци („Сл.
лист града
лист града
Београда“ број Београда“ број
64/18 од
123/18 од
10.07.2018.)
01.01.2019.)

1.054

144

9.763

9.249

У 2019. години (до 30.06.2019.) примљено је укупно 9.763 захтева за новчана давања породиљама са
територије града Београда. У том периоду је на основу 9.249 решења из буџета Града Београда исплаћено
укупно 211.135.000,00 динара. С обзиром да до 01.01.2019. године није постојала опција у програму за
близанце, износ који није урачунат посебно по правима по којима су исплаћена средства износи још
2.180.000,00 динара.
У оквиру пословног процеса везаног за изворне послове, остварује се право на новогодишњу новчану
честитку мајкама прворођене девојчице и прворођеног дечака рођених 1. јануара. Мајци прворођеног
дечака рођеног 1. јануара 2019. године је на основу решења исплаћено 300.000 динара, мајци прворођене
девојчице рођене 1. јануара 2019. године исплаћено је 300.000 динара.
Свакодневно се, на захтев странака, издају потврде о извршеним уплатама накнада зарада и уплатама
припадајућих пореза и доприноса за лица на породиљском одсуству која самостално обављају делатност,
ради уписа стажа, код Фонда ПИО, потврде ради овере здравствених књижица, потврде за остваривање
права у предшколским установама, као и потврде о оствареном или неоствареном праву на дечији и
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родитељски додатак, ради остваривања ових права у иностранству. Такође, извршена је овера великог броја
иностраних образаца, потребних за остваривање права на дечији додатак у иностранству.
У Сектору за унапређење положаја Рома, током извештајног периода предузето је више активности
на пројекту „Саградимо дом заједно“ – друга фаза, а на основу Акционог плана за пресељење становника
новоформираних насеља Макиш 1, Макиш 2, Ресник, Јабучки рит и Кијево. Комисија за верификацију
куповине сеоских домаћинстава је током 2019. године, одобрила/верификовала куповину за 7 сеоских
домаћинстава и ове породице ће у наредном периоду бити пресељене у своје нове домове. Одржавани су
редовни оперативни састанци Секртаријата, Делегације ЕУ и представника Унопс-а, у вези даље
имплементације пројекта, као и недељне консултације са корисницима пројекта.
И током 2019. године праћена је реализација Акционог плана расељавања неформалног насеља у
оквиру пројекта изградње приступних путева ка мосту преко реке Саве, преко којег је збринуто 49
породица.
У протеклом периоду запослени у сектору редовно су обилазили шест новоформираних насеља на
територији града Београда и извршили попис истих. У сарадњи са општином Чукарица у новоформираном
насељу Макиш 1 постављена је рампа за инвалиде на мобилној стамбеној јединици. Одржан је низ
састанака са представницима Секретаријата за имовинске и правне послове како би се празни станови на
локацији Јабучки рит, Орловско насеље и Мислођин дали на даље коришћење социјално угроженим
лицима.
Породицама које су расељене крајем 2018. године у оквиру Плана пресељења насеља Винча у
социјалне станове Града Београда, пружена је сва помоћ и заштита у оквиру надлежности Секретаријата.
Запослени су учествовали на регионалним радионицама под називом „Алати за подизање свести
јавности у контексту локализације циљева одрживог развоја“, одржано је више састанака са
представницима немачке организације за међународну сарадњу – ГИЗ, након чега је одржана конференција
и радионица „Сарадњом до одрживог развоја- Агенда 2030“.
Једном недељно одржавани су састанци са представницима новоформираних насеља. Редован пријем
странака, одговори на представке, израда дописа, уговора, анекса уговора као и предлога аката које доносе
градоначелник и Градско веће града Београда који се односе на рад сектора у оквиру својих надлежности.
У Сектору за избеглицe, интерно расељенa лица и миграције су се, у периоду 2019. године,
извршавале активности унутар дефинисаних пословних процеса и то:
Спровођење јавних конкурса за доделу помоћи избеглицама на територији града Београда - Сектор је
у извештајном периоду на основу конкурса Комесаријата за избеглице и миграције РС објавио Јавни позив
за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица, кроз набавку грађевинског материјала за
побољшање услова становања. У току је прегледање пристиглих пријава од стране Комисије за избог
корисника помоћи и испорука грађевинског материјала очекује се у другој половини 2019. године.
Реализацијом овог јавног позива биће збринуто најмање 10 породица избеглица на територији града
Београда, кроз помоћ у виду пакета грађевинског материјала.
Спровођење јавних конкурса за доделу помоћи интерно расељеним лицима на територији града
Београда - Сектор је у извештајном периоду конкурисао на 2 јавна позива Комесаријата за избеглице и
миграције РС. На оба конкурса град Београд је изабран као орган који ће спроводити наведене пројекте и
извршити избор корисника помоћи по истим. Објављено је 3 јавна позива и то: -Јавни позив бр. XIX07.404.1-132/2018 (реализацијом овог позива Град је у првој половини године збринуо 6 породица интерно
расељених лица (24 корисника), које бораве у неформалним колективним на територији града Београда.
Помоћ се састоји у куповини сеоског домаћинства). Након закључења купопродајних уговора, по овом
јавном позиву спроведен је поступак Јавне набавке бр.24/19. У току је испорука грађевинског материјала за
4 изабране породице интерно расењених лица, који је намењен адаптацији купљених кућа, док се у другој
половини године очекује испорука грађевинског материјала за још 2 изабране породице; Јавни позив бр.
XIX-07-401.1-101/2017 – дана 18. јануара 2019. године закључен је Уговор о купопродаји сеоске куће са
окућницом са једним корисником и тако је овим Јавним позивом укупно збринуто 7 породица интерно
расељених лица (18 корисника) које бораве у неформалним колективним центрима на територији града
Београда. По овом јавном позиву, спроведен је поступак јавне набавке бр. 24/19 за доделу грађевинског
материјала и столарије. У току је испорука грађевинског материјала за свих 7 изабраних породица интерно
расељених лица, која ће се у целости реализовати у другој половини године (у августу месецу); Јавни позив
бр. XIX-07-401.1-61/2017 – Сектор је у посматраном периоду расписао Jавни позив бр. XIX-07-401.161/2017, који за предмет има набавку 10 пакета грађевинског материјала намењеног интерно расељеним
лицима која бораве на територији града Београда. У другој половини године очекује се избор корисника
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помоћи и испорука грађевинског материјала изабраним корисницима. Реализацијом овог јавног позива
биће збринуто најмање 10 породица интерно расељених лица кроз доделу пакета грађевинског материјала.
У извештајном периоду делимично је реализована Јавна набавка бр.24/19, која за предмет има
испоруку столарије за адаптацију купљених кућа интерно расељеним лицима којима су у току 2018 и делом
2019. године, купљена сеоска домаћинства. Рок за испоруку столарије је 19.08.2019. године, а на овај начин
23 породице интерно расељених лица добиће столарију за своје куће.
Спровођење поступка затварања неформалних колективних центара на територији града Београда
–поступак затварања неформалних колективних центара на територији Београда где бораве интерно
расељена лица са Косова и Метохије и избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске, тако што су
запослени у Сектору у току маја и јуна месеца, заједно са представницима надлежног центра за социјални
рад и повереницима надлежне општине, обишли 8 неформалних колективних центара, пописали лица која
тамо бораве, анкетирали кориснике о њиховим потребама, проблемима, пружали информације о врстама
стамбеног збрињавања које нуди град Београд, као и свих потребних информација у вези конкурса за
стамбено збрињавање.
Сачињен је нацрт Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених
лица и повратника по основу Споразума о реадмисији који бораве на териотрији града Београда, а који
укључује и план затварања неформалних колективних центара. ЛАП се тренутно налази код Комесаријата
за избеглице и миграције РС на одобравању, а након тога се очекује његово усвајање од стране надлежних
органа града Београда.
Такође, представници Сектора за избеглице, интерно расељена лица и миграције су у извештајном
периоду обишли све кориснике којима је у 2018. години додељена помоћ, а у циљу провере уградње
додељеног грађевинског материјала и провере наменског коришћења кућа. Корисницима, за које је
утврђено да ненаменски користе додељену помоћ, послате су опомене пред утужење.
У Сектору за развој услуга социјалне заштите сарадњу са удружењима (по називу по
новоусвојеном Правилнику о систематитацији) везано за пословне процесе, реализовано је, по
тадашњим секторима,током прве половине 2019. године следеће:
Сектор за сарадњу са удружењима:
Спровођење јавних конкурса за финансирање удружења - Сходно планираном програму рада сектора
у првој половини 2019. године, у оквиру сарадње са организацијама цивилног друштва, а у складу са
законским прописима, реализована су три јавна конкурса за финансирање пројеката и редовних програма
удружења из области социјалне, борачко – инвалидске и заштите особа са инвалидитетом на територији
града Београда. За укупно 56 одобрених пројеката и програма удружења из наведених области из буџета
града Београда опредељена су средства у укупном износу од 93.979.361,78 динара. Кроз детаљну анализу
достављаних месечних извештаја, као и кроз реализацију активног мониторинга, вршена је редовна
контрола реализације њихових активности. Такође у наведеном периоду прегледани су квартални
извештаји за 26 програма из области борачко-инвалидске заштите и заштите особа са инвалидитетом на
територији града Београда, који су окончани 31.03.2019. године, као и за 30 пројеката из области социјалне
заштите на територији града Београда који су окончани 31.03.2019. године.
Прихватилиште за децу Београда -Прихватилиште и прихватна станица се од 1998 године налазило у
оквиру Завода за васпитање деце и омладине, на адреси Булевар ослобођења 219 и користило је простор од
250 метара квадратних што није било по стандардима и није задовољавало потребне капацитете ове
установе. Крајем 2018. године усвојена је Одлука о оснивању Прихватилишта за децу Београда као
јединствене установе социјалне заштите у надлежности града Београда. Након спроведених потребних
процедура, дана 25.02.2019. године, отворено је Прихватилиште за децу Београда на адреси Живка
Давидовића бр. 64, које се простире на 1700 квадратних метара, а капацитет установе повећан је на 48
корисника. У оквиру установе пружа се и услуга свратишта за децу, као услуга у систему социјалне
заштите. Током извештајног периода за обављање делатности предметне установе утрошена су средства у
износу 20.807.995,00 динара.
Редовно је праћено извршење уговора за организовани превоз особа са инвалидитетом, који је
закључен између Секретаријата за социјалну заштиту и ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“, за
шта је у извештајном периоду утрошено 35.644.652,97 динара.
Сектор за развој услуга социјалне заштите:
(1) Припрема и дистрибуција оброка за социјални-материјално угрожене кориснике: У извештајном
периоду детаљно је контролисана реализација права на бесплатне оброке за социјално-материјално
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угрожене кориснике на територији града Београда, што је подразумевало континуирану сарадњу са
референтним установама, Градским центром за социјални рад у Београду, Градским заводом за јавно
здравље Београда, у оквиру услуге превентивно-здравствене контроле оброка и објеката за припрему и
дистрибуцију оброка, као и са добављачем „Лидо д.о.о.“ из Земуна. За реализацију бесплатних оброка из
буџета града Београда је у првој половини 2019. године утрошено средстава у укупном износу од
291.114.334,84 динара (урачунат рачун за други део децембра 2018. године). Просечан број корисника овог
права на месечном нивоу, на територији града Београда износио је 11.281 корисника. И током прве
половине 2019. године нагласак је био на подизању нивоа неопходних санитарно-хигијенски услова на
пунктовима за дистрибуцију бесплатних оброка, те је са тим циљем редовно реализивана услуга
дератизације, дезинсекције и дезинфекције у оквиру редовних третмана на пунктовима за дистрибуцију
бесплатних оброка за социјално-материјално угрожене кориснике. Такође, отворен је нови пункт за поделу
бесплатних оброка на територији ГО Земун, на адреси Акробате Алексића бр. 9а, локал бр. 9, а измештени
су у условније просторије пунктови на који се сада налазе на адресама Вука Караџића бр. 73 СЦ “Љубомир
Ивановић Геџа“, ГО Младеновац и Кожарска бр. 1, ГО Обреновац.
(2) Квантитативни и квалитативни пријем услуга за праћење уговора у поступцима јавних набавки У складу са планом рада, редовно су одржаване седнице надлежних комисија за праћење квалитативног и
квантитативног пријема услуга лични пратилац детета, персоналне асистенције и прихватилишта за жене и
децу жртве насиља у породици. У првој половини 2019. године је број корисника услуге персоналне
асистенције повећан за 4, те сада услугу користе 64 корисника. За предметну услугу је у првој половини
2019. године утрошено укупно 17.986.089,20 динара. Услугу лични пратилац детета на месечном нивоу
користи 400 деце и младих са сметњама у развоју, за шта су у првој половини 2019. године утрошено
средства у износу од 111.764.520,00 динара. Услугу прихватилишта за жене и децу жртве насиља у
породици остваривало је 30 корисника на дневном нивоу, за шта је за прву половину 2019. године
утрошено укупно 10.036.250,00 динара.
(3) Праћење делатности установа социјалне заштите - континуирано је праћена делатност установе
социјалне заштите у надлежности сектора, Радне јединице „Дневни центри и клубови“ при Геронтолошком
центру Београд. Током прве половине 2019. године обезбеђена су средства у укупном износу од
239.185.526,00 динара за обављање делатности установе. Опредељена су средства и финансијском плану
Секретаријата за социјалну заштиту за радове и опремање клубова за старе у укупном износу од
9.039.195,00 динара, те су започете процедуре како би се у складу са планом за 2019. годину, прошпирили
капацитети клуба на адреси Војводе Степе 280, ГО Вождовац, те отворио нови клуб за старе на адреси
Свете Милутиновића 2, у насељу Железник, ГО Чукарица. Такође, у току су процедуре за обезбеђивање
простора за отварање 2 нова клуба у насељима Бањица на територији ГО Вождовац и у насељу Миријево,
ГО Звездара, а у складу са иницијативама грађана са територија наведених општина. Такође, континуирано
је праћена делатности установе Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју.
Током прве половине 2019. године услугу дневног боравка користило је 636 корисника на дневном нивоу.
Током извештајног периода завршене су неопходне процедуре и отворена је нова организациона јединица
„Предах“ у оквиру установе, у којој се пружа услуга социјалне заштите предах смештај. Од отварања
објекта Предах, 01.04.2019. године, до 30.06.2019. године услугу предах смештај користило је укупно 14
корисника. Током прве половине 2019. године утрошена су средства у укупном износу од 197.154.814,00
динара за обављање делатности установе Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју.
У Сектору за економско-правне послове у Одељењу за финансијско-материјалне послове у
извештајном периоду извршени су следећи пословни процеси:
У оквиру предлога и измена и допуна Финансијског плана – Обављене су активности везане за
припрему Одлуке о I и II ребалансу буџета града Београда за 2019. годину. У оквиру припрема Tромесечног
плана прихода и примања и извршења буџета са образложењима и исти унети у САП програм и достављени
Сектору за буџет као и Управи за трезор (у извештајном периоду за I, II квартал). Месечно су сачињавани
предлози квота, унети су у САП програм уз детаљна образложења истих, као и коначне квоте по добијеним
лимитима од стране Управе за трезор, укупно 6 и извршено 11 измена месечних квота. Извршено је укупно
6 измена Финансијског плана обезбеђењем средстава из текуће буџетске резерве и укупно 22 измене
Финансијског плана (унутар апропријације и у апропријацији 5% и 10%). У систему САП-а креирани су
уговори према ММ модулу – укупно 5. Припремани су извештаји и табеле према захтевима Секретаријата
за финансије - квартални извештаји о извршењу апропријација 451 и 463, као и припрема документације и
слање исте по захтеву Државне ревизорске институције. Сачињен је извештај о неизмиреним обавезама
Секретаријата и индиректних корисника за период 01.01-31.12.2018. године као и за сваки месец у
полугодишњем периоду – укупно 6. Припремљен је комплексни годишњи извештај за 2017. и 2018. годину
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уносом у апликацију преко сајта Републичког завода за статистику. Сачињен је годишњи извештај о учинку
програма, програмских активности и пројеката за 2018. годину. Прихватилиште за децу Београда уписано
је као корисник јавних средстава код Управе за трезор и извршено је отварање рачуна код Управе за трезор.
У САП програму креиран је добављач за наведену установу.
Учествовање у изради предлога закључака на начин обезбеђивања података о шифрама добављача и
позицијама у Финансијском плану као и у изради ПФЕ, ПЗ1 и ПЗ2 образаца – укупно 205; месечно су
попуњавани обрасци ПЛ1 и ПЛ2 о исплаћеним зарадама индиректних корисника овог Секретаријата и исти
достављени Сектору за буџет; служби начелника Градске управе достављени су извештаји за сваки месец у
извештајном периоду о броју запослених и радно ангажованих лица за установе социјалне заштите чији се
запослени финансирају из буџета града Београда.
У оквиру годишњег пописа за 2018. годину попуњене су и усаглашене пописне листе за обавезе и
потраживања и ванбилансну евиденцију; попуњене су задате табеле, сачињен је извештај о раду пописне
комисије, као и предлог одлуке исте. У оквиру годишњег пописа за 2019. годину извршене су све
припремне радње за обављање истог.
У књизи Улазних фактура унето је 1332 рачуна и 50 захтева. Успостављена електронска евиденција
истих свакодневно се ажурира, а ради лакшег праћења тока кретања наведеног. Редовно се врши провера
евиденције рачуна у Централном регистру фактура. Такође, вршена је контрола достављених финансијских
извештаја удружења о реализованим програмима по јавним конкурсима 2018/2019. годину за II и III
квартал (26). Израђени су различити извештаји и аналитички прегледи на захтев Секретаријата за
финансије. Редовно учешће у раду комисија.
Одељење за правне послове и послове јавних набавки
У извештајном периоду извршене су следеће активности у оквиру пословног процеса:
Израда плана набавки, измена и допуна плана и израда извештаја о извршењу плана набавки.
Планирано је 71 поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује у 2019. години од чега:
37 поступака јавних набавки, од чега је 8 поступака окончано, као и 34 поступака набавки на које се закон
не примењује од чега је окончано 17 поступака. Закључено је 34 уговора о јавним набавкама/набавкама, 10
полиса осигурања и издато 25 наруџбеница. Донет је Годишњи план јавних набаваки и Списак набавки на
који се Закон о јавним набавкама не примењује, извршене су 5 измена и допуна плана јавних набавки и 2
изменe и допунe списка набавки. Вршене су контроле плана набавки установа социјалне заштите и
конкурсних документација за јавне набавке; поступљено је по 104 захтева установа социјалне заштите за
обезбеђивање средстава за реализацију набавки које спроводе као наручиоци и по 69 захтева за измену
закључака. Добијено је 208 закључака Градоначелника града Београда, односно Заменика градоначелника
града Београда на предлоге аката. Учествовање у комисијама из надлежности Сектора за избеглице,
интерно расељена лица и миграције и Сектора за унапређење положаја Рома, као и комисијама за јавне
набавке наручиоца Секретаријат за социјалну заштиту и код наручиоца установа социјалне заштите и
Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки у поступцима централизованих јавних
набавки;
У Сектору за послове планирања, изградње и праћење делатности установа социјалне заштите
у извештајном периоду извршени су следеће активности у оквиру пословног процеса:
На основу потписаног уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и
Секретаријата за социјалну заштиту у реализацији пројекта изградње Дневног боравка за децу и омладину
ометену у развоју, припремљена је пројектна документација за извођење радова. Очекивани почетак радова
на изградњи предметног објекта је предвиђен за почетак септембра 2019. године. Вредност наведене
инвестиције износи 78.570.014,80 динара.
Припремљена је пројектна документација за извођење радова на реконтрукцији кровова на
одељењима Градског центра за социјални рад у Београду – Одељење Звездара и Одељење Чукарица.
Очекивани почетак радова на изградњи предметног објекта је предвиђен за средину септембра 2019.
године.
Након извршених свеобухватних анализа планских докумената, приступило се изради студије
изводљивости и идејног решења за израду пројекта реконструкције, санације и адаптације установе
„Прихватилиште за одрасла и стара лица“ и изградње објекта одељења Градског центра за социјални рад и
Дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју у Барајеву кроз поступак јавне набавке.
Учествовање у раду израде Стратегије становања града Београда.
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Приказ промена у делокругу рада (посебно изворни и поверени послови) са навођењем основа
за промене (закон и др. пропис) у извештајном периоду.
Дана 01.01.2019. године ступила је на снагу Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним
облицима заштите породиља на територији града Београда („Сл. лист града Београда“ број 123/18), којом је
поред већ постојећих права на новчано давање породиљи у износу од 10.000 динара једнократно, новчано
давање незапосленој породиљи у износу од 25.000 динара једнократно, новчано давање породиљи за
прворођено дете у износу од 10.000,00 динара једнократно, новчано давање породиљи за трећерођено дете
у износу од 30.000,00 динара једнократно, уведено и право на новчано давање породиљи за близанце у
износу од по 25.000,00 динара једнократно, укупно 50.000,00 динара.
Такође, је донета Одлуке о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају
субвенционисану цену комуналних услуга (Службени лист града Београда", бр. 31/2013,... 126/16, 95/17,
123/18 и 26/19) којом је рок за подношење захтева за плаћање субвенционисане цене комуналних услуга
продужен до 15.11.2019. године.

ПРАВНИ ОСНОВ
У оквиру овог извештаја биће приказан правни основ за поступање појединачних сектора унутар
Секретаријата:
Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту и надзор: Закон о социјалној заштити („Сл.
гласник РС“, 24/2011);Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“,36/2015,... 95/18); Закон о општем
управном поступку, ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010); Закон о општем
управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016); Кривични законик ("Сл. гласник РС", бр.
85/2005….35/19); Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013,13/2016, 98/16- Одлука УС); Закон о
јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91,...83/2014 - др. закон), Закон о запосленима у јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 25/2018), Закон о платама у државним органима и јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001........95/18-др. закон); Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја ("Сл. глaсник РС", бр. 120/2004..... 36/2010), Закон о заштити података о личности ("Сл.
глaсник РС", бр. 87/ 18), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 44/2001,......58/2014); Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр.
54/2009,.......95/18); Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите ("Сл. гласник РС", бр.
42/2013), Одлука о правима и услугама социјалне заштите ("Сл. лист града Београда", бр.
55/2011,…103/2018),
Одлука
о
Градској
управи
града
Београда
("Сл.
лист
града
Београда"126/2016,…109/2018); Правилник о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити
(„Службени гласник РС", бр. 8/2012); Уредба о мрежи установа социјалне заштите ("Службени гласник
РС", бр.16/2012 и 12/2013); Правилник о минимуму процеса рада за време штрајка у установама социјалне
заштите чији је оснивач Република Србија ("Сл. гласник РС", бр. 2/2012);Правилник о изгледу обрасца
службене легитимације инспектора ("Службени гласник РС", бр.81/2015); Правилник о стручним
пословима у социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 1/2012, 42/13); Правилник о мерилима и
критеријумима о учешћу кпорисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи
у кући, дневног боравка,персоналне асистенције, привременог смештаја и становања уз подршку („Сл. лист
града Београда“, бр. 39/07,...61/2016), Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о
стручном раду у установама социјалне заштите ("Службени гласник РС", број 63/93, ..... 59/08), Правилник
о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити ("Службени гласник РС", број
36/93, .... 10/2006).
Сектор за остваривање права: Члан 29. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл.
гласник РС“ број 16/02, 115/05 и 107/09), и (113/17 и 50/18); Члан 5. 7. и 8. Уредбе о енергетски угроженом
купцу („Сл. гласник РС“ број 113/15 и 59/18); Члан 8. Одлуке о додатним облицима заштите породиља на
територији града Београда („Сл. лист града Београда“ број 44/17, ... 123/18); Члан 8. Одлуке о праву на
новогодишњу новчану честитку мајкама прворођене девојчице прворођеног дечака рођених 1. јануара („Сл.
лист града Београда“ број 126/16)
Сектор за унапређење положаја Рома: Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“,
бр. 22/09); Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11); Породични закон („Службени
гласник РС“, бр. 18/05, .... 6/15); Закон о јавној својини (''Службени гласник Републике Србије'', број
72/2011, .... 108/2016); Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16); Закон о
пребивалишту и боравишту грађана („Службени гласник РС“, бр. 87/11); Закон о експропријацији
(„Службени гласник РС“, бр. 53/95, „Службени лист СРЈ“, бр. 16/01 – одлука СУС и „Службени гласник
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РС“, бр. 20/09, 55/13 – одлука УС и 106/16 – аутентично тумачење); Закон о основном образовању и
васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13); Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“,
бр. 107/05, .....10/16 – др. закон); Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени
гласник РС“, бр. 36/09, .... 38/15); Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање листа реда
првенства за доделу станова по условима непрофитног закупа и социјалних станова у заштићеним
условима за кориснике пројекта побољшања животних услова за најугроженије ромске породице у
Београду - „Саградимо дом заједно“- друга фаза, број XIX-06-36-7/2017 од 04.10.2017. године; Статут града
Београда („Службени лист града Београда“, бр.39/08, ...... 23/13); Одлука о Градској управи града Београда
(„Сл. лист града Београда“ бр.126/2016, ..... 119/2018); Акциони план за расељавање нехигијенских насеља
на територији града Београда из 2009. године; Акциони план за расељавање нехигијенског насеља у оквиру
пројекта изградње приступних саобраћајница ка Мосту преко реке Саве, 2012. година; Акциони план за
пресељење становника новоформираних насеља Макиш1, Макиш2, Ресник, Јабучки рит и Кијево 2013.
година; Акциони план расељавања породица које живе на подручју обухваћеном пројектом изградње
„Београд на води“; План пресељења домаћинстава која живе у неформалнoм насељу на локацији депоније
Винча као и поновног успостављања извора прихода сакупљача секундарних сировина на депонији Винча и
Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025. године.
Сектор за избеглицe, интерно расељенa лица и миграције: Закон о социјалној заштити („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2011); Закон о избеглицама (Сл. гласник РС“ бр.18/92, „Сл. лист СРЈ“ бр.42/2002Одлука СУС и „Сл. гласник РС“ бр.30/2010); Закон о управљању миграцијама („Сл. гласник РС“
бр.107/2012); Уредба о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених
потреба избеглица ("Службени гласник РС", бр. 58/2011); Уредба о збрињавању избеглица (Службени
гласник РС", бр. 20/92, .... 36/2004); Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно
расељених лица за период од 2015 до 2020. године коју је донела Влада Републике Србије 05 бр.0197165/2015-2 од 10.07.2015. године; Одлука о начину реализације помоћи за побољшање услова становања
интерно расељених лица на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 4/16 и 126/16).
Сектор за развој услуга социјалне заштите сарадњу са удружењима: Закон о социјалној заштити
(„Сл. гласник РС” 24/2011); Закон о удружењима („Службени гласник“ РС број 51/2009, 99/2011 – др.
закони и 44/2018 – др. закон); Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне
заштите („Сл. гласник РС“ бр. 42/2013 и 89/2018); Уредба о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени гласник РС“, број 16/18), Правилник о начину припреме и дистрибуције бесплатних оброка
(„Сл. лист града Београда” број 47/2011), Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Службени лист
Града Београда”, бр. 55/11 ...103/18);
Сектор за економско-правне послове: Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/2009,
....31/2019); Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“ 95/2018); Уредба о
буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр.125/2003 и 12/2006); Одлука о Градској управи града
Београда („Сл. лист града Београда“ бр.126/2016, .... 26/2019); Одлука о буџету града Београда за 2019.
годину („Сл. лист града Београда“ бр.118/2018, 9/2019); Правилник о буџетском рачуноводству и
рачуноводственим политикама („Сл. лист града Београда“ бр. 24/2019); Закон о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр 124/2012, .... 68/2015); Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004,
..... 4/2019- усклађени дин.изн.,); Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/1978, .... 1/2003Уставна повеља); Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ 18/2016 и 95/2018-аутентично
тумачење); Уредба о утврђивању општег речника набавке („Сл. гласник РС“ 56/2014); Правилник о ближем
уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе града Београда („Сл. лист
града Београда“ бр.8/2015, .... 39/2019); Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.(„Сл. гласник РС“ 86/2015 и
41/2019).
Сектор за послове планирања, изградње и праћење делатности установа социјалне заштите:
Закон о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011); Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/2009...37/2019 - др. закон); Закон о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011); Уредба о
садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних
пројеката ("Службени гласник РС", број 63/ 2017) Правилник о ближим условима и стандардима за
пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“ бр. 42/2013 и 89/2018); Одлука о правима и услугама
социјалне заштите („Службени лист Града Београда”, бр. 55/11 ..... и 103/18);Одлука о одређивању
критеријума за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите које се
финансирају из буџета града Београда (Службени лист града Београда 119/2018).
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СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
Управни поступци које води Секретаријат за социјалну заштиту усклађени су са „Моделима
административних поступака на локалном нивоу“. Наведеним моделима обухваћено је 6 од 9 управних
поступака/пословних процеса који се воде у Сектору за остваривање права и 1 од 9 у Сектору за социјалну
и борачко-инвалидску заштиту. Није подношена иницијатива за измену ни допуну модела.

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

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

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

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду, у Секретаријату за социјалну заштиту није било иницирања покретања
поступка за заштиту од злостављања (на раду) обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за
покретање тог поступка.
Поступљено је по 4 захтева за приступ информацијама од јавног значаја и 11 захтева заштитника
грађана.
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ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА:
Стратегија развоја града Београда 1 и пратећи Акциони план 2 уз ову стратегију препознају област
социјалне заштите у оквиру стратешког циља 7. Унапређена друштвена кохезија. кроз Приоритет 1.
Диверсификоване, доступне и квалитетне социјалне услуге и 2 Мере: МЕРА 1. Израда обједињене
евиденције корисника социјалних права и услуга; МЕРА 2. Подизање ефикасности система социјалне
заштите.

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

Стратегија развоја града Београда до 2021. године, доступна на:
http://www.beograd.rs/images/file/8482b593767213b8926a3fc6988eca50_1021365819.pdf
2
Акциони план уз Стратегију развоја града Београда до 2021. године, доступан на:
http://www.beograd.rs/images/file/8f495140652830fb3c089672a9466f07_8015213843.pdf
1
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ,
ПРОГРАМЕ, ПРОЈЕКТЕ И АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИЈА
Послови у Сектору за организацију здравствене службе и здравствену заштиту, програме, пројекте и
анализу инвестиција обављају се у складу са чланом 9. Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Градској управи града Београда – Секретаријату за здравство, а
дефинисани су на основу законских, подзаконских и стратешких докумената за област здравствене
заштите, јавног здравља и локалне самоуправе. У периоду на који се извештај односи, послове у Сектору за
организацију здравствене службе и здравствену заштиту обављало је, од 09.05.2019. 4 извршиоца.
1. У оквиру обезбеђивања и спровођења здравствене заштите од интереса за грађане на
територији Града, у Сектору су обављани следећи послови:
 Информисање грађана у области здравствене заштите и јавног здравља и упућивање на референтне
институције у сарадњи са информационим сервисом Градске управе и у складу са надлежностима
Секретаријата; Пријем, обрада, испитивање навода, поступање и сачињавање одговора на примедбе
и притужбе грађана везано за остваривање права на здравствену заштиту, упућених преко
информационих сервиса–БЕОКОМ-а, Службе БЕОИНФО, и захтева упућених директно од грађана,
путем поште или електронским путем.
 Обрада захтева за пружање материјалне помоћи за лечење и давање мишљења о оправданости
захтева на основу увида у медицинску документацију, укључујући пристиглу документацију, као и
ону пристиглу по основу захтева за допуном у току обраде предмета. Комисија је поступала у
складу са Упутством за рад Здравствене комисије о поступку давања предлога здравствене комисије
Секретаријата за здравство за доделу солидарне помоћи запосленима у Градској управи града
Београда, као и Посебним колективним уговором о допунама Посебног колективног уговора за
државне органе. Мишљење Комисије о оправданости захтева запослених са предлогом износа
материјалне помоћи, достављено је Служби начелника Градске управе на даље одлучивање;
 Извршене су евиденција, аналитичка обрада и табеларни приказ са извештајем о броју поднетих
захтева за материјалну помоћ за лечење, као и мишљењем о оправданости са предлогом за доделу
исте;
 Одељење за организацију здравствене службе и здравствену заштиту организовало је здравствено
обезбеђење спортских, хуманитарних и других јавних манифестација у граду Београду, на основу
достављених захтева организатора манифестација и у координацији са референтним здравственим
установама и другим институцијама од значаја за ову намену (Манифестације: „Београдски
маратон“, „Спасовданска литија“, „Колективно венчање“, „Београдске интернационалне спортске
игре“, „Трка око Аде“ – хуманитарна акција прикупљања средстава за оболеле од дијабетеса,
„Фестивал здравља“,).
 Одељење за организацију здравствене службе и здравствену заштиту обављаo je активности везано
за праћење здравственог стања, потреба и ризика по здравље грађана, прикупљањем, обрадом и
анализом квантитативних и квалитативних података кроз сарадњу са здравственим установама
примарне здравствене заштите и у сарадњи са референтним здравственим установама: Градским
заводом за јавно здравље, Београд, удружењима грађана, представницима локалне заједнице, и у
складу са тим Секретаријат је предлагао спровођење посебних мера, активности и програма у циљу
унапређења здравља за поједине популационе групе (које су угрожене) или решавање приоритетних
здравствених проблема;
 Представници Одељења за организацију здравствене службе и здравствену заштиту су остварили
директну сарадњу и комуникацију са грађанима у смислу обраде, анализе и реализације њихових
иницијатива у циљу побољшања квалитета услуга здравствене заштите крајњем кориснику;
2. У оквиру праћења здравственог стања становништва и рада здравствене службе, стално
унапређење квалитета здравствене заштите и унапређење приоритета у здравственој заштити, у
Сектору су обављени следећи послови:
 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
континуирано прати и потврђује функционалности и ефикасности организације служби, хитног
пријема пацијената, организације заказивања и упућивања на виши ниво здравствене заштите,
анализе опремљености, кадровских и просторних капацитета, бонитет објеката, као и уједначеност
коришћења услуга примарне здравствене заштите, а све у циљу постизања вишег степена квалитета
и ефикасности у пружању здравствених услуга корисницима, у свим установама чији је оснивач
град Београд;
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Секретаријат за здравство континуирано прати организацију збрињавања хитних стања и
координише рад здравствених установа на територији града Београда. Такође, одржавају се
састанци са здравственим установама на територији града, а све у циљу унапређења организације
здравствене службе, посебно збрињавања хитних стања и повећања задовољства корисника
здравствених услуга.
Одељење је учествовао у системској координацији при имплементацији при новоустановљеног
информационог система ИЗИС за употребу у домовима здравља, учешће представника Одељења у
раду Републичке радне групе за имплементацију ИЗИС-а,
Континуирано праћење рада служби за терапију хемодијализом у здравственим установама које у
свом организационом саставу имају центре за дијализу и прикупљање података о броју превоза
пацијената домова здравља на хемодијализу.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОЈЕКТЕ И АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ:
Обезбеђена реализација три програма Црвеног крста Београд- Мотивација за добровољно давање
крви, Организовање, обучавање и оспособљавање грађана за пружање прве помоћи, Промоција
здравља и унапређење појединих групација становништва и превенција болести зависности за 2019.
годину
Обезбеђена реализација доделе Награде Града Београда за 2018. годину у области медицине
(административни рад за Комисију за рад и резултате изузетне вредности појединца којима је дао
значајан допринос развоју и унапређењу медицине у 2018. години и за Комисију за изузетно дело
које представља допринос развоју медицине за 2018. годину)
Реализација конкурса за програм здравствених установа из плана мреже на територији града
Београда у 2019. години за област - здравствена заштита мајке и детета– подршка имплементацији
мера популационе политике на територији града Београда (конкурс у финалној фази- очекује се
потписивање уговора и трансфер средстава)
Реализација конкурса за финансирање програма здравствених установа из плана мреже на
територији града Београда у 2019. години, тематска област - здравствена едукација просветних
радника и сарадника за рад са ученицима основних школа на територији града Београда у циљу
превенције злоупотребе психоактивних супстанци (конкурс у финалној фази- очекује се
потписивање уговора и тренсфер средстава)
На основу захтева здравствених установа извршен је обилазак више објеката здравствених установа
чији је оснивач Град Београд и које се финансирају из буџета града и констатовано је стање у коме
се налазе (у грађевинском смислу). Урађени су извештаји и дата стручна мишљења и сугестије о
начину решавања проблема.
Извршен је обилазак здравствених објеката по захтевима за хитне интервенције, сачињени су
извештаји и дато стручно мишљење у циљу решавања проблема.
Пружана је помоћ здравственим установама у прибављању документације за извођење потребних
радова, за остваривање боље комуникације са пројектантима као и благовремено прибављање
информација о степену реализације радова,
Настављена је сарадња са Секретаријатом за урбанизам у вези са израдом Планова генералне и
детаљне регулације, просторних планова за више насеља на територији града Београда, у смислу
давања упутстава и мишљења од стране Секретаријата за здравство,
Настављена је сарадња са Градским заводом за јавно здравље везано за израду медицинских
програма и давање услова за потребе израде Планова детаљне регулације из надлежности
Секретаријата за здравство,
Вршен је увид у техничку документацију – пројекте, предмере и предрачуне за јавне набавке које
спроводе домови здравља, у циљу утврђивања евентуалних недостатака и сугерисања решења за
отклањање истих,
Преглед и контрола инвестиционо – техничке документације коју достављају здравствене установе
за потребе обезбеђења финансијских средстава (рачунска контрола достављених привремених и
окончаних ситуација),
Узето је учешће у раду Стручног тела за одабир приоритетних објеката јавне намене за гашење
котларница, ради прикључења на даљински систем грејања, за потребе Секретаријата за здравство,
Настављена је сарадња са Секретаријатом за инвестиције у вези са реализацијом инвестиција
садржаним у Протоколу о реализацији пројеката за потребе Секретаријата за здравство за 2018.
2019 и 2020. годину,
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Остварена је сарадња са другим секторима у саставу Секретаријата, другим организационим
јединицама Градске управе, органима, организацијама и установама изван Градске управе и
ресорним министарствима, обављање и других послова по налогу руководиоца.
ПРОГРАМ СУЗБИЈАЊА ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА И АМБРОЗИЈЕ:
Број уговора - 10
Предлога закључака - 10
Анализа и корекција извештаја извршиоца (периодичних и завршних) о реализованим услугама
сузбијања – 35
Одлазака на терен – 41
Комисијских извештаја о реализованим услугама - 15
Разни дописи - 1

3. У оквиру стварања услова за приступачност и уједначеност коришћења здравствене заштите
на територији Града, у Одељењу су обављени следећи послови:
 Сарадња са Урбанистичким заводом града Београда у циљу анализе о планирању здравствене
службе везано за кретање становништва, разматрање и проучавање планова детаљне регулације и
стручно-аналитичка обрада и израда условљености и мишљења на планове детаљне регулације из
области здравствене заштите на урбанистичке програме и планове београдских општина.
 Анализа постојећег стања опремљености здравствених установа које су у надлежности града
Београда и разматрање и реализација приоритета у набавкама савремене медицинске и
немедицинске опреме;
 Активности на здравственом збрињавању ромске популације у сарадњи са Секретаријатом за
социјалну заштиту, Црвеним крстом града Београда, домовима здравља на територији града
Београда, ромским здравственим медијаторима, уз координацију Министарства здравља Републике
Србије; Град Београд реализује Акциони план за расељавање становника нехигијенских насеља у
којима живе ромске породице, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС),
Делегације Европске уније у Србији, Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС),
Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије, Националног савета ромске
националне мањине и других партнера.
 Активности на административно-здравственом збрињавању становништва неформалних насеља у
расељавању на подручју Пројекта Београд на води.
4. У оквиру праћења, координације и унапређења организације рада здравствених установа, у
Одељењу су обављaни следећи послови:
 Подстицање сталног унапређења квалитета рада и организације служби у здравственим установама
у надлежности града и то у свим сегментима квалитета: структуралном (кадар, простор, опрема),
процесном (пружање услуга по највишим стандардима уз примену водича добре праксе, протокола
и клиничких путева) и исходном (задовољство корисника, бољи квалитет здравља и живота
грађана) кроз подршку програмима континуиране медицинске едукације здравствених радника и
акредитације здравствених установа;
 Праћење и аналитичка обрада функционисања и исправности мамографа и ултразвучних апарата у
домовима здравља на територији града Београда у циљу планирања даље набавке;
 Припрема стручно аналитичких материјала са приказом података и показатеља о обиму и
организацији рада, опремљености и кадровској обезбеђености како би се сагледале реалне
могућности и покренуле иницијативе за унапређење квалитета организације рада, мере за даљу
модернизацију и међусобну усклађеност капацитета здравствене заштите у Београду;
 Извршено прикупљање, обрада и анализа података о медицинској опреми којом располажу
здравствене установе, чији је оснивач град Београд;
 Извршено је прикупљање, обрада и анализа података о превозу пацијената и хитних пацијената из
здравствене установе чији је оснивач град Београд, са подацима о установи у које су упућивани и
пратећим медицинским дијагнозама.
 Пријем и обрада информација Градског завода за јавно здравље, везано за епидемиолошку
ситуацију, као и извештаја о активностима мобилне екотоксиколошке јединице Градског завода за
јавно здравље обавља се континуирано. У периоду 1.1.2019. до 30.06.2019. године Секретаријат за
здравство примио је и обрадио укупно 68 информација.
 Прикупљање информација о дежурствима здравствених установа, координација и сарадња на
изради месечног распореда дежурстава од стране Градског завода за јавно здравље, као и достава
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месечног распореда дежурстава здравствених установа Служби за информисање ради
правовременог информисања јавности и истицања на сајту града Београда.
Прикупљање информација o ангажовању Градског завода за јавно здравље Београд и домова
здравља на праћењу и здравственом збрињавању миграната.
Континуирано праћење и ажурирање административних решења о именовањима директора и
управних одбора здравствених установа чији је оснивач Град.

5. У области јавног здравља, промоције здравља и међусекторске сарадње, у Сектору су
обављени следећи послови:
 Рад на реализацији Конкурса за финансирање програма здравствених установа из плана мреже на
територији града Београда у 2019. години за област - здравствене заштита мајке и детета - подршка
имплементацији мера популационе политике на територији града Београда
 Учешће у изради Стратегије града Београда са предлогом мера у делу који се односи на здравство;
 Учешће у планирању унапређења функционисања Е-управе града Београда;
 Учешће у изради „Плана јавног здравља Секретаријата за здравство“ за период до краја 2019.
године,
 Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, привредним организацијама, савезима и
удружењима на пословима развоја здравствене заштите;
 Учешће у раду Координационог тела које прати реализацију Споразума о међусекторској сарадњи у
примени општег протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама
насиља над женама у породици и у партнерским односима на подручју града Београда;
Секретаријат за здравство је потписник истог;
 Сарадња са Сектором за заштиту права пацијената, како у непосредној комуникацији и решавању
притужби грађана, тако и кроз рад Савета за здравље града Београда,
 Учешће на стручним скуповима, конференцијама, округлим столовима у организацији
Министарства здравља РС, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“,
Градског завода за јавно здравље, СКГО и др.,
 Аналитичка обрада података везано за унапређење положаја Рома у складу са Стратегијом и
Извештајем о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома, са предлогом мера у циљу
побољшања доступности здравствене заштите ромској популацији на територији града Београда;  Учешће у планирању и организацији здравственог збрињавања расељених у току и након
расељавања нехигијенских насеља, пребацивање картона по службеној дужности, а према захтевима
расељених и континуирана сарадња и координација са Сектором за унапређење положаја Рома у
Секретаријату за социјалну заштиту.
 Учешће у раду Савета за здравље града Београда,
 Учешће у радионицама при изради програмског буџета
 Остваривање међусекторске сарадње у циљу унапређења родне равноправности
 Праћење и учешће у реализацији активности Акционог плана адаптације на климатске промене са
проценом рањивости,
 Учешће у раду Радне групе за социјалну инклузију
 Учешће у раду Радне групе за рани развој
 Учешће у раду радне групе за израду програма политике за децу Београда
 У сарадњи са УНИЦЕФ-ом рад на дефинисању и усаглашавању активности у оквиру Меморандума
о разумевању између УНИЦЕФ-а и града Београда
 Учешће на састанцима у вези планирања годишњих, полугодишњих активности УНИЦЕФ-а
 У оквиру Савета за права детета учешће у изради Протокола о поступању органа, установа и
организација у ситуацијама рада са децом укљученом у живот и рад на улици у граду Београду,
 Рад и праћење израде Водича за избеглице, интерно расељена лица и повратнике по споразуму о
реадмисији који бораве на територији града Београда
 Активна подршка и учешће у акцијама и манифестацијама које промовишу развој здравих
окружења, сигурну и здраву животну и радну средину, као и у свим здравствено промотивним
манифестацијама у складу са календаром здравља и актуелним кампањама које се спроводе на
националном нивоу.
 Покровитељство и подршка реализацији научних и стручних скупова и континуирана сарадња са
медијима, како непосредна тако и у сарадњи са Службом за информисање Градске управе.

221


























Координација активности и организације рада здравствених служби у случајевима појаве и развоја
ванредних и непредвиђених околности, у складу са препорукама референтних здравствених
институција у Републици.
Сарадња са референтним здравственим институцијама: Министарство здравља Републике Србије,
Републички фонд за здравствено осигурање, Републички институт за јавно здравље, Градски завод
за јавно здравље, Медицински факултет Универзитета у Београду, коморе здравствених радника,
Српско лекарско друштво, Црвени крст, синдикати здравства.
Учешће у раду Комисије за реализацију конкурса за доделу стипендија ученицима и студентима са
инвалидитетом града Београда
Анализа медицинске документације и давање стручног мишљења у оквиру рада следећих комисија:
Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп
стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Београда, анализа и оцена
здравствене документације подносиоца и чланова његовог домаћинства; Комисије за избор
корисника помоћи за решавање стамбених потреба доделом монтажних кућа избеглицама који
поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња на територији града
Београда - анализа и оцена здравствене документације подносиоца и чланова његовог домаћинства;
Комисије за избор корисника социјалног становања, преглед пристигле медицинске документације
корисника пројекта Побољшање животних услова ромских породица у Београду- Саградимо дом
заједно
Учешће на координационим састанцима у циљу унапређења здравствене заштите деце у Београду
Учешће у Радној групи за сузбијање коровске биљке амброзије у граду Београду
Учешће у раду Савета Градоначелника за питања потреба особа са инвалидитетом
Учешће у Радној групи Скупштине Града за нуклеарне акциденте
Учешће у реализацији задатака из области припреме за одбрану, ванредне ситуације и заштиту
тајности података
6. У Сектору се обављени и следећи стручно-оперативни и административни послови:
Припрема позива за одржавање радних састанака;
Вођење записника са радних састанака;
Обављање административних послова за потребе радних тела;
Вођење Регистра захтева за материјалну помоћ;
Вођење Регистра захтева за издавање услова из надлежности Секретаријата за здравство везано за
планове детаљне регулације, као и Календара одржавања јавних увида у седнице;
Извршени послови везано за попис (Пописна комисија) у разделу 14 – Секретаријата за здравство;
Израђени формулари за реализацију „личних карата“ домова здравља у Београду, унос и обрада
података;
Вођење електронске евиденције (ЕПБ) о радном времену запослених;
Пружање информација грађанима о решавању предмета и
Учешће у изради Пројектног буџета града Београда из области рада Секретаријата за здравство
Континуирано вођење евиденције по предметима са израдом месечних извештаја о броју обрађених
и статусу и броју активних предмета
Стручно-оперативни и административни послови за потребе Скупштинског тела – Савета за
здравство, социјалну и дечју заштиту, борачка и инвалидска питања Скупштине града Београда

Други послови по налогу Градских органа, секретара и заменика секретара Секретаријата за
здравство.

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за правне послове
Послови поводом израде нацрта Решења о разрешењу и именовању директора, чланова
надзорних и управних одбора здравствених установа чији је оснивач град Београд: Пропратни дописи
ради достављања Решења, упућени здравственим установама и Одборничкој канцеларији, дописи као
одговор здравственим установама и осталих – урађених дописа 102; Поводом Решења које је донела
Скупштина града Београда, укупно 107 Решења о разрешењу, односно именовању органа здравствених
установа чији је оснивач град Београд, и то: решења о разрешењу дужности директора, решења о
разрешењу вршиоца дужности директора, решења о именовању вршиоца дужности директора, решења о
разрешењу вршиоца дужности заменика директора, решења о именовању вршиоца дужности заменика
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директора, решења о разрешењу чланова управног одбора, решења о именовању чланова управног одбора,
решења о разрешењу чланова надзорног одбора, решења о именовању чланова надзорног одбора.
Припремање нацрта решења за давање сагласности на статуте здравствених установа које
доноси Скупштина града Београда: На основу захтева здравствених установа, односно одлука Управних
одбора за изменама и допунама Статута, припремани су Нацрти решења о давању сагласности на Одлуку о
изменама Статута.
Послови везани за јавне набавке које спроводе здравствене установе у својству наручилаца:
Секретаријат за здравство, вршио је послове на реализацији поступка јавних набавки. У том смислу
Секретаријат је вршио послове анализе достављених потреба здравствених установа чији је оснивач град
Београд у вези инвестиционо - техничког одржавања грађевинских објеката, медицинске и немедицинске
опреме, превозних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог информационог сиситема
здравствених установа чији је оснивач град Београд. Здравствене установе су на основу примљених
обавештења о опредељеним средствима у Финансијском плану, достављале Секретаријату документацију
за реализацију јавних набавки, и у том смислу урађени су: Пропратни дописи здравственим установама,
Градском правобранилаштву града Београда, Секретаријату за финансије и Секретаријату за скупштинске
послове и прописе – урађених дописа 524; Предлози закључака као и измене предлога закључака –
урађених Предлога 186; Модели Уговора–126 урађених Модела Уговора, Уговора и Анекса уговора- 126;
Контрола комплетне достављене документације од стране здравствених установа за покретање јавних
набавки и реализација исте; Одржавање састанака са представницима здравствених установа у вези
корекције измени или допуни документација за јавне набавке које се финансирају из буџета града.
Послови везани за рад мртвозорске службе здравствених установа чији је оснивач град Београд,
предузете су следеће радње: Распис који је достављен здравственим установама у вези са достављањем
спискова доктора медицине који ће у 2019. години обављати ове послове: Модели Уговора – урађених
Модела Уговора – 17; Уговори - 17; Анекс уговора - 8; Предлози закључака – урађених Предлога – 17;
Предлози закључака о измени закључака – 17; Пропратни дописи здравственим установама – урађених
дописа – 78; Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица
умрлих ван здравствених установа; Решење о измени решења – урађених измена -8
Послови везани за јавну својину града Београда: Дописи упућени Секретаријату за имовинске и
правне послове којима се даје сагласност за издавање у закуп слободних капацитета у здравственим
установама, као и Ургенције за поступање по истим – 92; Обављено више телефонских позива са
представницима здравствених установа и запосленима у Секретаријату за имовинске и правне послове.
Послови у вези са решењима и захтевима из области радних односа: Решења о коришћењу
годишњих одмора – урађених Решења 82; Решење о плаћеном одсуству – уређених решења 6; Захтев за
годишње одморе и плаћена одсуства именованих и постављених лица – 6; Дописи о потреби ангажовања
извршилаца посла по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова – урађено дописа –
8.
Одржавање састанака са директорима и представницима здравствених установа; Одржавање
састанака са представницима других Секретаријата, Канцеларија, Агенција и других служби града
Београда у циљу унапређења међусекторске сарадње и рада на заједничким пројектима;
Припремање материјала и присуствовање седницама Градског већа града Београда.
Остали правни и административни послови: Сачињавање разних дописа упућених здравственим
установама чији је оснивач град Београд, организационим јединицама Градске управа града Београда,
начелнику Градске управе града Београда и административно дактилографске и друге техничке послове.
Одељење за економске послове
Послови у вези са обезбеђивањем средстава за вршење оснивачких права над здравственим
установама чији је оснивач град Београд, обухватили су следеће:





Припрема Финансијског плана Секретаријата за здравство за 2019., 2020. и 2021. годину
Прослеђивање Финансијског плана, по добијању сагласности градоначелника, Служби за
информсање на објављивање;
Упућивање обавештења о опредељеним средствима здравственим установама чији је оснивач град
Београд у складу са усвојеним Финансијским планом – 21;
Припрема Финансијског плана за Други Ребаланс буџета града Београда, и то:
Достава Предлога Финансијског плана Секретаријата за здравство за Други Ребаланс у САП
систему и детаљно Образложење
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Припрема Плана прихода за 2019. год., по изворима финансирања - средства опортунитета;

Припрема захтева за плаћање и решења о преносу средстава
Пријем и контрола документације за плаћање – 58;
Креирање резервације у SAP систему – 67;
Израда и достављање наредбе за књижење Секретаријату за финансије – 58;
Припрема решења о преносу средстава – 58;
Провера књижења у SAP систему – 58;
Провера резервације обавеза и квота у SAP систему – 58;
Креирање захтева за плаћање у SAP систему – 58;
Провера фактура регистрованих у Централном регистру фактура Министарства финансија – 30
Достављање захтева и решења на плаћање Секретаријату за финансије са пратећом документацијом
– 58;
 Архивирање документације за плаћање – 45.















Припрема и измена месечних квота
Унос плана потреба месечних квота у SAP систем и израда образложења истих – 6;
Достављање Секретаријату за финансије предлога квоте са образложењем - 6;
Усклађивање предлога квота са утврђеним лимитом у SAP систему - 6;
Унос измена квоте SAP систем на обрасцу „Захтев за промену у апропријацији“ и израда детаљног
образложења -2 и „Захтев за промену у оквиру апропријације“ – 4.

Измена Финансијског плана Секретаријата за здравство обезбеђењем средстава из текуће
буџетске резерве (ТБР)
 Припрема захтева са образложењем за коришћење средстава ТБР: образац ТБР1 -5, ПФП /СО - 4
образац за отварање нове позиције финансијског плана.
Припрема финансијских извештаја Секретаријата за здравство
Прикупљање, обрада података и израда Извештаја о извршењу Финансијског плана са детаљним
Образложењем,за периоде: IV квартал 2018. године и за I и II квартал 2019. год. – 3 извештаја;
 Израда Годишњег извештаја о учинку програма за 2018. год. – Програмски буџет.


Израда интерног обрасца за позиције из Финансијског плана и Образаца ПЗ1 и ПЗ2 и обрасца
ПФЕ-Образац стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта и Образложења уз
Предлог закључка
 Израда интерног обрасца (раздео, програм, шифра програма, програмска активност, функционална
класификација, апропријација, економска класификација, извор финансирања, позиција) - 40;
 Израда обрасца Прилог предлогу закључка (ПЗ1 – 20 ком. и ПЗ2 – 70 ком.);
 Израда обрасца ПФЕ – Образац стандардне методологије за процену финансијских акта и
Образложења уз Предлог закључка – 70.
Израда (измена и допуна) годишњег плана јавних набавки
По инструкцији Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки о начину припреме
годишњег плана јавних набавки, обједињавање достављених података од стране здравствених
установа у Предлог годишњег плана јавних набавки, достављање истог Служби на сагласност;
 Израда предлога Закључка о давању сагласности Градоначелника града Београда на Предлог
годишњег плана јавних набавки и достављање истог Градоначелнику ради добијања сагласности за
доношење Годишњег плана јавних набавки;
 Доношење Годишњег плана јавних набавки;
 Израда Извода из плана јавних набавки за централизовано спровођење и достављање истог Служби
за централизоване јавне набавке и контролу набавки.


Израда тромесечних извештаја о набавкама
 Унос у апликативни софтввер Управе за јавне набавке, података о спроведеним поступцима и
закљученим уговорима о јавним набавкама, о обустављеним и поништеним поступцима јавне
набавке, као и извештај о извршењу уговора о јавној набавци и достављање УЈН у електронском
облику, за периоде: IV квартал 2018. године и за I квартал 2019. год. – 2 извештаја;
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Прикупљање података о стању на буџетским и сопственим рачунима здравствених установа
које су у надлежности града Београда
 Пријем дописа здравствених установа до 5. сваког месеца са подацима о тренутном стању на
буџетском и сопственом рачуну - 6;
 - Евидентирање достављених података у јединствену интерну базу података - 6.




КГИ – Комплексни годишњи извештај о корисницима буџетских средстава
Израда КГИ – 03 обрасца, на основу Образаца 5 – Извештаја о извршењу буџета за период 01.0131.12.2017. и за 01.01-31.12.2018. године, путем веб апликације Завода за статистику
Приходи и примања буџетских корисника
Израда Табеле за сваку недељу током 2019. године и достављање Секретаријату за финансије

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
ПОСТУПАЊЕ ПО ПОДНЕТИМ ПРИГОВОРИМА ПАЦИЈЕНАТА: Укупно у раду 99 приговора
пацијената, односно њихових законских заступника (поднето је 87 приговора и из 2018. пренето је 12).
Сачињено је 28 обимних извештаја саветника пацијената (3 основана приговора, 25 неоснованих). По свим
основаним приговорима директори здравствених установа предузели су мере. Поступак је започет по 38
приговора, по којима извештај саветника пацијената није сачињен из следећих разлога: пацијенти су
повукли 8 приговора услед отклањања повреде права пацијента у току поступка саветника пацијената по
приговору; пацијенти су одустали од вођења поступка по 8 приговора, након што им је упућен захтев за
допуну истих; по 22 захтева да допуне приговор, пацијенти нису поступили - најчешће нису потписали. По
19 приговора овај Сектор није био надлежан (4 из разлога месне и 15 из разлога стварне ненадлежности). 8
приговора поднето је од стране неовлашћених лица (недостатак активне легитимације). Поступак по 6
приговора није окончан.
ДАВАЊЕ САВЕТА И ИНФОРМАЦИЈА: Дато је 1646 информација и саветa у вези са правима
пацијената, и то: телефонским путем, у непосредном личном контакту у службеним просторијама, као и у
писменој форми. Увек када су то наметали разлози због којих су пацијенти тражили помоћ од саветника, и
нису желели да поднесу приговор, саветници су проактивно деловали, прибегавајући медијацији,
остваривањем сарадње са здравственим установама у циљу брзог и ефикасног превазилажења насталог
проблема. Наглашено се придржавајући поштовања начела ефикасности, пружана је помоћ пацијентима
како би остварили своја права на који начин су кориговани ризични догађаји и превентивно се деловало.
Број успешно окончаних медијација: најмање 62.
ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ У ЗАШТИТИ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА И ЊИХОВА РЕАЛИЗАЦИЈА: По
извештајима саветника пацијената по основаним приговорима (3), у којима је закључено да је пацијенту
ускраћено неко од права утврђених Законом о правима пацијената, директори здравствених установа
доставили су саветницима 3 обавештења о предузетим мерама. Пацијенти су повукли 8 приговора из
разлога отклањања повреде права пацијента у току поступка саветника пацијената по приговору. Број
успешно окончаних медијација: најмање 62.
САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА БЕОГРАДА: У извештајном периоду одржане су две седнице Савета
на којима је између осталог одлучивано по 2 жалбе пацијената. По жалби на акт саветника пацијената којим
се огласио ненадлежним, Савет је закључио да је исти правилан и на закону заснован. По жалби на
извештај саветника пацијената по приговору у коме је закључено да није основан, Савет је заузео исто
становиште.
ИЗВЕШТАВАЊЕ: Сектор је сачињавао редовне извештаје о свом раду Савету за здравље града
Београда: Годишњи извештај за 2018. годину, као и Тромесечни за период јануар-март 2019. године, које је
Савет разматрао и усвојио без примедби. Такође, Сектор је сачинио и доставио 28 месечних извештаја
одговорним лицима пружаоца здравствених услуга, поводом сачињених извештаја по приговорима
пацијената, односно њихових законских заступника.
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ: У континуитету је вођена евиденција о поднетим приговорима и датим
саветима и информацијама.
ОСТВАРЕНА САРАДЊА: Сектор за инспекцијске послове Министарства здравља; здравствене
установе; Стална конференција градова и општина-СКГО; Центар за права детета; интерсекторска сарадња
у оквиру Секретаријата за здравство.
Остварена је перманентна сарадња са здравственим установама у циљу брзог и ефикасног
превазилажења проблема када су се пацијенти обраћали саветницима за помоћ и нису желели да поднесу
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приговор, због проблема који су се у том тренутку могли превазићи и са захтевима који су разумни и
реални. Саветници пацијената наилазили су на спремност и разумевање здравствених установа да упркос
тешкоћама, у најбољем интересу пацијената, отклоне повреду, односно предупреде повреду права
пацијента.
У извештајима по приговорима, саветници су указивали на важност успостављања, развијања и
неговања партнерског односа између пацијената и здравствених радника, чиме је овај Сектор дао значајан
допринос унапређењу партнерских односа између пацијената и здравствених радника. Такође, саветници
су указивали пацијентима и на њихове дужности, а посебно на дужност да се према здравственим
радницима односе са поштовањем и уважавањем када је до конфликтних ситуација долазило услед
нарушавања партнерског односа од стране пацијената.
Поред бројних усмених похвала пацијената на рад саветника пацијената, Сектор је примио и 43
писане изјаве захвалности за пружену помоћ и постигнут ефекат у заштити права пацијената, као и на
задовољство квалитетом сачињених извештаја саветника по приговору, квалитетом датих писмених савета.
Упућене су похвале и на ефикасност, делотворност, професионалност и љубазност саветника.
Највећи проблем са којим се овај Сектор суочио је недовољан број запослених саветника
пацијената. Посао заштите права пацијената за територију Града Београда обављају 3 саветника пацијената
од систематизованих 12, као и начелник одељења и руководилац Сектора. Додатни проблем су честа и
дуготрајна боловања саветника пацијената, који су у извештајном периоду били на боловању укупно 59
радних дана.
У Београду, 15.07.2019. године

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за здравство
Mr sc. med. dr Вера Дражић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Огранизациона структура (органограм)
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Секретаријат за образовање и дечју обавља изворне послове Града и поверене послове државне
управе, сагласно делокругу утврђеном Одлуком о Градској управи града Београда.
Град Београд је оснивач 17 предшколских установа и Центра дечјих летовалишта и опоравилишта
града Београда. Одлуком о мрежи предшколских установа у Београду ("Сл. лист града Београда", бр. 62/14),
обухваћено је 413 простора који се користе за рад и боравак предшколске деце. На подручју 17 београдских
градских општина укупан број школа износи 290 (203 основнe и 87 средњих школа).
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи града
Београда – Секретаријату за образовање и дечју заштиту вршење послова из делогруга овог Секретаријата
уређено је кроз рад 8 сектора:
1. Сектор за делатност образовања,
2. Сектор за делатност дечје заштите,
3. Сектор за превентивну заштиту и контролу квалитета исхране,
4. Сектор за студијско-аналитичке послове послове јавних набавки,
5. Сектор за инвестиционе и студијско-аналитичке послове,
6. Сектор за финансијско-материјалне послове,
7. Сектор за управне и нормативне послове,
8. Сектор за инспекцијски надзор.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату за образовање
и дечју заштиту систематизовано је 128 радних места, а попуњено је 61. Запослених са заснованим радним
односом на неодређено време са високом стручном спремом је 58, 5 са вишом стручном спремом и 3 са
средњом стручном спремом.Запослених са заснованим радним односом на одређено време са високом
стручном спремом 1 лице.
21 лица ангажовано је на основу уговора о привремено повременим пословима.

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

I СЕКТОР ЗА ДЕЛАТНОСТ ОБРАЗОВАЊА
У области делатности образовања превасходни циљ је да се обезбеде услови за оптимално
функционисање свих установа у интересу деце, при чему се има у виду да је делатност установа мултидисциплинарна, од посебног значаја и да обухвата: васпитно-образовну, превентивно-здравствену и
социјалну функцију.
У школској 2018/19. настављено је са реализацијом продуженог боравка у I и II и III и IV разреду.
Обезбеђена су финансијска средства за 79 београдских основних школа, односно 176 наставника разредне
наставе за III и IV разред и за 42 школе, односно 60 наставника за продужени боравак за I и II разред.
Традиционалним пријемом у Старом двору 26. јануара, Секретаријат за образовање и дечју заштиту
је обележио школску славу Светог Саву.
Савет за запошљавање града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Национална
служба за запошљавање - Филијала за град Београд и Привредна комора Србије организовали су четврту
годину за редом Сајам средњих стручних и уметничких школа, под слоганом „По својој мери школу
изабери“.. На сајму је учествовало 44 средњих стручних и уметничких школа.
Секретаријат за образовање и дечју заштиту традиционално је наградио најбоље ученике, односно
организовао свечану доделу награда ученицима генерације основних и средњих школа. Ученици
основних школа награђени су вредним комплетом књига и таблетом, а ученици средњих школа лап топ
рачунарима комплетом књига.
На основу Одлуке о условима и начину остваривања права на регересирање трошкова боравка
ученика на рекреативној настави и трошкова екскурзије („Сл. лист града Београда“ број 27/11 и 8/12),
град Београд обезбеђује регресирање трошкова наставе у природи за ученике од I до IV разреда основних
школа и екскурзија од V до VIII разреда у износу од 25%. У истом износу врши се и регресирање трошкова
екскурзије у завршним разредима за средњошколце. Право на регресирање трошкова имају родитељи који
сами врше родитељско право, усвојитељ, старатељ или хранитељ.

II СЕКТОР ЗА ДЕЛАТНОСТ ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ
Град Београд је оснивач 17 предшколских установа. Број објеката у којима се обавља предшколска
делатност је 416 који се користе за рад и боравак предшколске деце заједно са објектима припремног
предшколског програма.
По последњим подацима за прву половину 2019. године, у оквиру свих 17 предшколских установа
укључено је укупно 58.250 деце, организованих у 2.761,5 групе.
На конкурсу за упис деце у 17 предшколских установа којима је оснивач Град Београд за радну
201/2020 годину су поднета 18.878 захтева. Захтеви су подношени за 7.960 слободних места за упис у
јасле, вртић, целодневни и четворочасовни припремни предшколски програм и развојну групу.
У поступку утврђивања и објављивања листе верификованих приватних предшколских установа, у
првој половини 2019. г евидентиране су 360 ПУ чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватне
ПУ). У приватне предшколске установе уписано више од 18 040 деце са правом накнаде дела трошкова
из буџета града Београда.
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III СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА
ИСХРАНЕ У ОКВИРУ СЕКТОРА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И
КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ИСХРАНЕ
У оквиру Сектора за превентивну заштиту и контролу квалитета исхране – обављани су следећи
послови:
 Санитарно-хигијенски надзор објеката ПУ у циљу контроле и одржавања адекватних санитарно
хигијенских услова за боравак деце предшколског узраста.
 Санитарно-хигијенски надзор oсновних и специјалних основних школа које располажу самосталним
кухињама и врше припрему оброка за децу која су на продуженом боравку
 Спровођење и контрола мера превентивне здравствене заштите у ПУ;
 Сарадња са стручним службама ГЗЗЈЗ;
 Сарадња са Министарством здравља РС, у циљу спречавања ширења болести морбила и
поступањем ПУ у вези пријема у колектвив невакцинисане деце;
 Вођење евиденције о појавама обољевања међу децом, повредама и другим одступањима у
здравственом стању деце, анализирање наведених појава и предлагање мера у циљу заштите деце
током боравка у ПУ;
 Сарадња са Заводом за биоциде и медицинску екологију -Прикупљање података, ажурирање
недељних јеловника, које достављају ПУ;
 Учествовање у праћењу и контроли набавки и испорука намирница за исхрану и средстава за
одржавање личне и опште хигијене у ПУ.

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

V СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕ И СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Инвестиције и инвестиционо одржавање објеката предшколских установа
У циљу трајног решења листе чекања у београдским вртићима предузете су следеће активности:
Нови објекти
Усвојен je Програмом за изградњу објеката предшколског образовања за 2019. годину којим је
предвиђена изградња 17 нових дечијих установа. Реализација програма се одвија у сарадњи са
Секретаријатом за комуналне и стамбене послове и Дирекцијом за изградњу града Београда.
Секретаријат за образовање и дечју заштиту је предложио Министарству просвете, науке и
технолошког развоја да се из кредита Светске банке обезбеде средства за доградњу, надоградњу и изградњу
објеката предшколских установа, и то:
1. Oпштинa Пaлилулa:
ПУ Бoшкo Бухa – Oбjeкaт Кoцкицa, Бoрчa,– нaдoгрaдњa пoстojeћeг oбjeктa
2. Oпштинa Зeмун:
ПУ Симa Mилoшeвић – Oбjeкaт Кaмичaк - нaдoгрaдњa пoстojeћeг oбjeктa
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3. Oпштинa Нови Београд:
ПУ 11. Aприл – Oбjeкaт Шећeркo– нaдoгрaдњa пoстojeћeг oбjeктa
4. Oпштинa Вoждoвaц:
ПУ Чикa Joвa Змaj– Изгрaдњa нoвoг oбjeктa
5. Oпштинa Сурчин:
ПУ Сурчин - Изгрaдњa нoвoг oбjeктa
Адаптације и санције објеката:
У извештајном периоду вршене су активности на спровођењу закључака оптимизације Мреже
основних школа и предшколских установа, у циљу прерасподеле коришћења изграђеног школског
простора. У циљу проширења капацитета, планирана је адаптација основних школа за потребе
предшколских установа и то:
 ОШ "Сутјеска", Земун – у току је израда техничке документације адаптације приоземља за потребе
припремно предшколског програма
 Адаптација старе школе, у улици Косовска 2, ГО Сурчин, за потребе ПУ Сурчин. ГО Сурчин је
завршила израду техничке документације и иста је предата Секретаријату за инвестиције. На основу
потписаног протокола о релизацији пројеката, Секретаријат за инвестиције је расписао јавну
набавку за избор извођача радова.
 одржавање школских објеката
Инвестиционо одржавање, реконструкције, санације и адаптације објеката:
У складу са потписаним Протоколом о реализацији пројеката са Секретаријатом за инвестиције:
1. Завршени су радови на санацији фасаде V београдске гимназије.
Обезбеђена су средства за извођење радова на следећим школама:
1. ОШ „Владимир Роловић“- Расписана је јавна набавка за избор извођача радова за реконструкцију
објекта. Средства за реализацију пројекта је обезбедила Канцеларија за јавна улагања.
2. ОШ „Бранко Ћопић“ Израда техничке документације за реконструкцију објекта је у току. ГО
Раковица финансира израду техничке документације. Средства за реализацију пројекта је обезбедила
Канцеларија за јавна улагања.
3. ОШ „14. Октобар“ – у току су радови по израђеном пројекту за легализацију објекта
4. ОШ „Младост“ – радови на замени фасадне столарије 26,574,392.40 дин
5. ОШ „Бранко Радичевић“- извођење радова на енергетској санацији фасаде.Вредност радова
38.000.000,00 динара.
6. ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић“, извођења радова на адаптацији и санацији објекта. Вредност
радова 35.000.000,00 динара.
7. IV Гимназија – реконструкција дворишта је завршена.
8. ОШ „Књегиња Милица“, ГО Нови Београд – у плану санација тоалета и санација спољне кишне и
фекалне канализације
9. Полигон за обуку слепих и слабовидих, Вељко Рамадановић је завршен
10. Гимназија Свети Сава, Завршена санација фасаде
11. ОШ „Карађорђе“ ГО Вождовац - санација фасаде старог објекта прилазних стаза и спољашњег
степеништа
12. ОШ „Марија Бурсаћ“ - санација фасаде је завршена
13. Ускоро почиње реконструкција старог дела ОШ „Цана Марјановић“ у Сопоту, вредност око 37
милиона динара
14. ОШ „Вук Караџић“, Сурчин – замена фасадне столарије је завршена
Обезбеђена су средства за израду техниче документације за радове на следећим школама:
1. Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију ОШ ,,Владислав
Рибникар“ и ОШ ,,Свети Сава“, додељен је уговор групи понуђача коју чине: „Бео потез“ доо Београд, ул.
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Јове Илића бр. 87., као носилац посла и „Крип инжењеринг“ доо Београд, ул. Булевар Маршала Толбухина
бр. 40, као члан групе понуђача, са ценом у укупном износу од 34.618.800,00 динара са ПДВ-ом.
2. Ваздухопловна академија -израда техничке документације за реконструкцију објекта – 6.000.000,00
динара
3. ОШ "Иван Милутиновић" – израда техничке документације за озакоњење објекта -1.700.000, дин
4. Гимназија Младеновац - израда техничке документације за изградњу, доградњу, реконструкцију и
адаптацију објекта- 2.000.000,00
5. Гимназија Младеновац - израда техничке документације за озакоњење објекта фискултурне сале
600.000,00
6. ОШ „Вук Караџић“, Стари град – израда техничке документације за санацију фасаде старо дела
школе
У оквиру Сектора врши се поступање по појединачним захтевима школа за извођење радова на
објектима.
У оквиру овог Сектора извршена је припрема за реализацију јавних набавки енергената за објекте
предшколских установа, основних и средњих школа и Центра дечјих летовалишта града Београда кроз
следеће активности:
планирање потребних количина енергената за грејну сезону 2018/2019;
У оквиру Сектора је и активност у раду Стручног радног тела које је формирано Решењем
градоначелника, за одабир приоритетних објеката јавне намене за гашење котларница, ради прикључења
грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса.
У оквиру Сектора је и активност у координација рада са надлежним службама - Секретаријатом за
заштиту животне средине, Рател-ом, Секретаријатом за енергетику и др., а све у циљу обезбеђивања што
бољих услова за функционисање ПУ, ОШ и СШ.
На основу:
1. Акционог плана адаптације на климатске промене са проценом рањивости („Службени лист града
Београда, број 78/14) у ком је једна од приоритетних мера уређење зелених површина у оквиру објеката
јавне намене, у која спадају школска дворишта,
2. Стратегије развоја града Београда („Службени лист града Београда“, број 47/17 и 55/17) којом је
једна од приоритетних мера је уређење јавних зелених површина и
3. Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (Сл. лист града
Београда бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07, 2/11, 44/14, 17/15, - др. пропис 35/15) којом је дефинисано да
су школска дворишта јавне зелене површине специјалне намене и да њихово уређење и одржавање,
обављају правна и физичка лица која непосредно користе те површине или којима су те површине поверене
на управљање.

VI СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за финансијско-материјалне послове обавља стручно-оперативне, финансијско-евиденционе и
студијско-аналитичке послове који се односе на:
 планирање буџета и израду предлога финансијског плана у складу са законом који уређује буџетски
систем;
 финансирање делатности установа и пренос средстава корисницима у складу са одредбама Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.88/17,27/18, други закон и 10/19);
 праћење реализације и извршења буџетских средстава.
Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину („Службени лист града Београда“ број 118/18 и
9/19) Секретаријату за образовање и дечју заштиту су опредељена средства за реализацију делатности
основног и средњег образовања и програма рада у установама дечје заштите чији је оснивач град Београд
на следећим функцијама:
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За наведени период обрађивана су документа, вршен је обрачун и трансфер средстава за измирење
следећих обавеза:
 за рефундацију средстава корсницима услуга боравка деце у предшколским установама чији је
оснивач друго правно или физичко лице, а у складу са Одлуком о праву на накнаду дела трошкова
боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице;
 за специјализоване - медицинске услуге у циљу превентивне заштите у предшколским установама,
основном и средњом школама. Специјализоване услуге превентивне заштите спорводио је Градски
завод за јавно здравље;
 за расходе настале на име испоручених намирница за исхрану деце у предшколским установама, као
и папирне конфекције, средстава и прибора за одржавање хигијене;
 за расходе по закљученим уговорима између основних и средњих школа и спортских центара за
одржавање наставе физичког образовања;
 за рефундацију расхода учешћа ученика и наставника на такмичењима и међународним скуповима
као и организацији домаћих и међународних скупова и сарадњи;
 за рефундацију расхода сручног усавршавања наставника и стручних сарадника, полагања стручног
испира за приправнике.
 за рефундацију трошкова боравка деце из предшколских установа на име зимовања у објектима
Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда.
У извештајном периоду извршена је обрада финансијске документације, плаћање рачуна,
привремених и окончаних ситуација на име инвестиција, инвестиционог одржавања и опремања објеката
предшколских установа, основних и средњих школа.

VII СЕКТОР ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ И НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
У оквиру сектора обављани су следећи послови из делокруга изворних послова Града:
У оквиру управно-правних послова реализовано је следеће:
Послови вођења првостепеног управног поступка и доношења решења о праву на накнаду укупних
трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач Град Београд: вршен унос података у
електронску базу података и донето 2389 решења која су достављана корисницима услуга и предшколским
установама; упућено 200 позива за уређење поднеска; уложено 5200 предмета у архиву; разврстано 2000
повратница у омоте списа,
Право на накнаду укупних трошкова боравка у предшколским установама чији је оснивач Град
Београд остварује укупно 2199деце, од којих: треће и свако наредно дете у породици 2088 дете, деца са
сметњама у развоју и инвалидитетом 71 деце, деца без родитељског старања 40 деце и деца која бораве у
сигурној кући 1 дете.
Право на регресирање трошкова боравка у предшколским установама чији је оснивач Град Београд за
децу из материјално угрожених породица остварује 259 деце.
Послови вођења првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на накнаду дела
трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватне
предшколске установе): вршен унос података у електронску базу података и донето 2510 решења која су
достављана корисницима услуга на кућну адресу; уложено 9600 предмета у архиву; разврстано 2200
повратница у омоте списа, упућено 300 позива за уређење поднеска.
Право на накнаду дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама остварује око
_18135 деце, која бораве у 360 објекта вртића.
У оквиру нормативних послова реализовано је следеће:
 са овлашћеним представницима Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и
образовања Београда и Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, постигнут је
споразум да се закључи Посебaн колективни уговор за предшколске установе чији је оснивач град
Београд и сачињен предлог анекса, који је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 41/2019;
 урађен нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели поклона и награда ученицима основних и
средњих школа, која је објављена у „Сл. листу града Београда“, бр. 10/2019;
 сачињен нацрт Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи
чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда за радну 2019/2020
годину;
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са овлашћеним представницима Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и
образовања Београда и Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, након
преговора, закључен нови Посебни колективни уговор за предшколске установе чији је оснивач
град Београд;

Из делокруга поверених послова државне управе у области дечје заштите, обављани су послови
вођења првостепеног управног поступка и доношења решења о праву на накнаду трошкова боравка у
предшколској установи за децу без родитељског старања, за децу са сметњама у развоју и децу са
инвалидитетом и за децу корисника новчане социјалне помоћи – поднето 253 захтева.

VIII СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Број предмета поступања просветних инспектора у основним школама, предшколским
установама, школама за ученике са сметњама у развоју, средњим школама, уметничким школама и
школама за основно образовање одраслих.
Извршена су 157 редовна инспекцијска надзора.
Извршена је укупно 506 ванредних инспекцијских надзора.
За утврђене неправилности наложено је 263 мера.
По свим предметима по којима је поступано сачињени су записници, извештаји и познатим
подносиоцима упућени одговори о утврђеном чињеничном стању. За утврђивање чињеничног стања које
није у надлежности Сектора за инспекцијски надзор извршено је прослеђивање надлежном органу.
Од дана примене Закона о инспекцијском надзору просветни инспектори сачињавају обавештења
надзираном субјекту о датуму и времену започињања инспекцијског надзора, као и сачињавање налога за
вршење надзора.

ПРАВНИ ОСНОВ
Није било нових законских прописа по којима се поступа.

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

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

ПРЕДВИДИВОСТ
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), у члану 141. став 4,
успоставља обавезу да „образложење (управног акта) садржи и разлоге због којих је орган одступио од
решења која је раније доносио у истим или сличним управним стварима.“ Секретаријат у својим решењима
које доноси у образложењу наводи разлоге за доношење предметног решења, са позивањем на правни
основ.
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ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У Секретаријату за образовање и дечју заштиту у извештајном периоду,није било иницирања
покретања поступка за заштиту од злостављања (на раду) обавештавањем лица овлашћеног за подношење
захтева за покретање тог поступка.
У Секретаријату за образовање и дечју заштиту у извештајном периоду,није било примљених
информација од узбуњивача
У Секретаријату за образовање и дечју заштиту у извештајном периоду било је захтева за приступ
информацијама од јавног значаја, по којима се у законски предвиђеном року поступало.

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

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за образовање и
дечју заштиту
Славко Гак
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.06.2019. ГОДИНЕ
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01-30.06.2019. ГОДИНЕ

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ - СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ

ПОДСЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА
ЕКОНОМСКЕ
ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА КУЛТУРНО
НАСЛЕЂЕ И САВРЕМЕНО
КУЛТУРНО И УМЕТНИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА

РУКОВОДИЛАЦ
СЕКТОРА

РУКОВОДИЛАЦ
СЕКТОРА

Одељење за правне послове

Одељење за правне
послове

Одељење за културно наслеђе
и савремено културно и
уметничко стваралаштво

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА
НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ
УСКЛАЂЕНОСТИ РАДА
УСТАНОВА КУЛТУРЕ

ПОСЛОВИ
ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА УСТАНОВА
КУЛТУРЕ

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
САМОСТАЛНИХ
УМЕТНИКА

ПОСЛОВИ
ПЛАНИРАЊА
БУЏЕТА

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
БИБЛИОТЕЧКОИНФОРМАЦИОНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПОСЛОВИ
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
САВРЕМЕНОГ КУЛТУРНОГ
И УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА
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ПРАВНИ ПОСЛОВИ НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ КОНКУРСА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАРА У КУЛТУРИ

ПОСЛОВИ
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
САВРЕМЕНОГ КУЛТУРНОГ
И УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА

СТРУЧНИ И ОПЕРАТИВНИ
ПОСЛОВИ

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
САВРЕМЕНОГ КУЛТУРНОГ
И УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА

ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА,
ЕВИДЕНЦИЈЕ И
ОДЛАГАЊА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
САВРЕМЕНОГ КУЛТУРНОГ
И УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА

ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА,
ЕВИДЕНЦИЈЕ И
ОДЛАГАЊА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ
МАНИФЕСТАЦИЈА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД
БЕОГРАД

ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ
КОМИСИЈА И САВЕТА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
БЕОГРАДА
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У Секретаријату за културу систематизовано је укупно 27 радних места, и то:
Звање

Број радних места

Број службеника

Службеник на положају:

2 радна места

2 службеника

Службеници – извршиоци:

25 радних места

25 службеника

Виши саветник

3 радна места

3 службеника

Самостални саветник

3 радна места

3 службеника

Саветник

11 радних места

11 службеника

Млађи саветник

5 радних места

5 службеника

Сарадник

1 радно место

1 службеник

Виши референт

2 радна места

2 службеника

Укупно:

27 радних места

27 службеника

Од 27 радних места систематизованих у Секретаријату за културу, у периоду од 1. јануара до 30. јуна
2019. године, било је попуњено 21 радно место и 3 извршиоца су ангажована по основу уговора.
Образовна структура (21) запослених у Секретаријату за културу је следећа:
20 запослених са стеченим високим образовањем (19 у обиму од најмање 240 ЕСПБ и 1 у обиму од
најмање 180 ЕСПБ) и
 1 запослени са стеченим средњим образовањем (у четворогодишњем трајању).


Секретаријат за културу је 2019. годину започео са, укупно 19 запослених (од чега је 17 запослених
било са стеченим високим образовањем у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 1 запослени са стеченим високим
образовањем у обиму од најмање 180 ЕСПБ и 1 запослени са стеченим средњим образовањем у
четворогодишњем трајању), а од 3. маја 2019. године број запослених у Секретаријату за културу се увећао
за 2 извршиоца са стеченим високим образовањем (у обиму од најмање 240 ЕСПБ).
Секретаријат за културу, обавља послове локалне самоуправе у области културе утврђене законом и
Статутом града Београда, стара се о задовољавању потреба грађана у култури на територији Града
Београда, уређује поједина питања од интереса за грађане, као и начин остваривања и у складу са тим врши
послове који се односе на: општи интерес у култури у складу са законом; доношење плана развоја културе
у складу са законом и стратегијом, а за који се средства за финансирање обезбеђују у буџету Града
Београда; финансирање и суфинансирање културних програма и пројеката; оснивање, обезбеђење услова за
рад и вршење надзора над радом, установа и других субјеката у култури који, у складу са законом, обављају
културну делатност, а према којим права оснивача врши Град Београд; уплату доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица које
самостално, у виду занимања, обављају уметничку или другу делатност у области културе; остваривање
културних програма од значаја за Град Београд; подизање и одржавање споменика и спомен-обележја;
одређивање назива тргова и улица; додељивање награда и признања у области уметности; спровођење
поступка јавних набавки за потребе установа и јавних предузећа из области културе чији је оснивач Град
Београд; обављање послове који се односе на извођење радова који се врше непосредно пред наступање
или за време елементарних непогода или других непредвиђених догађаја, несрећа и хаварија, ради њиховог
спречавања или ублажавања штетног дејства, као и ради отклањања штетних последица од непогода,
непосредно после њиховог наступања (хитне интервенције), на објектима установа културе чији је оснивач
Град Београд; одређивање услова за прихватање поклона у области културе Граду Београду; старање о
легатима Града Београда у области културе; поверавање поклона и легата у области културе на чување,
коришћење и презентацију; обавља и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом и другим
прописима.
Секретаријат за културу, у оквиру послова које обавља, нама поврене послове.
За обављање послова локалне самоуправе у области културе утврђених законом, Статутом града
Београда и Oдлуком о Градској управи града Београда, у Секретаријату за културу образују се три
унутрашње целине:
1. Сектор за правне послове, у оквиру кога се образује Одељење за правне послове,
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2. Сектор за економске послове, у оквиру кога се образује Одељење за економске послове,
3. Сектор за културно наслеђе и савремено културно и уметничко стваралаштво, у оквиру кога се
образује Одељење за културно наслеђе и савремено културно и уметничко стваралаштво.
Сектор за правне послове, у оквиру кога се образује Одељење за правне послове обухвата послове
који се односе на: послове локалне самоуправе у области културе који су утврђени законом и Статутом
града Београда; уређивање појединих питања од интереса за грађане у складу са општим интересом у
култури у складу са законом; оснивања, обезбеђивања услова за рад и вршење надзора над радом, установа
и других субјеката у култури који, у складу са законом, обављају културну делатност, а према којим права
оснивача врши Град Београд; уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за
здравствено осигурање лица која су стекла статус лица које самостално, у виду занимања, обављају
уметничку или другу делатност у области културе; спровођење поступка јавних набавки за потребе
установа и јавних предузећа из области културе чији је оснивач Град Београд; као и други сродни послови.
Сектор за економске послове у оквиру кога се образује Одељење за економске послове обухвата
послове који се односе на: планирање и извршење буџетских средстава која су опредељена за Секретаријат
за културу; подстицање и усмеравање економског развоја индиректних буџетских корисника у области
културе; припрему, усвајање и праћење реализације програма рада јавних предузећа у области културе;
припрему и усвајање финансијских планова индиректних буџетских корисника, као и праћење и контролу
наменског коришћења опредељених средстава као и други сродни послови.
Сектор за културно наслеђе и савремено културно и уметничко стваралаштво у оквиру кога се
образује Одељење за културно наслеђе и савремено културно и уметничко стваралаштво обухвата послове
који се односе на: доношење плана развоја културе у складу са законом и стратегијом, а за који се средства
за финансирање обезбеђују у буџету Града Београда; послови који се односе на задовољавање потреба
грађана у култури на територији Града Београда; остваривање културних програма од значаја за Град
Београд; обављање послове који се односе на извођење радова који се врше непосредно пред наступање
или за време елементарних непогода или других непредвиђених догађаја, несрећа и хаварија, ради њиховог
спречавања или ублажавања штетног дејства, као и ради отклањања штетних последица од непогода,
непосредно после њиховог наступања (хитне интервенције), на објектима установа културе чији је оснивач
Град Београд; подизање и одржавање споменика и спомен-обележја; одређивање назива тргова и улица;
додељивање награда и признања у области уметности; одређивање услова за прихватање поклона у области
културе Граду Београду; старање о легатима Града Београда у области културе; поверавање поклона и
легата у области културе на чување, коришћење и презентацију; као и други сродни послови.
У извештајном периоду (од 1. јануара до 30. јуна 2019. године), имајући у виду недостатак
запослених у Сектору за економске послове, као и у Сектору за правне послове, није постојала могућност
за стриктну поделу послова између Сектора који су образовани и запослених који су распоређени унутар
Сектора, већ се заједничком сарадњом између свих запослених у Секретаријату за културу реализовао
предвиђени План рада Секретаријата за културу за 2019. годину, који је у периоду од 1. јануара до 30. јуна
2019. године, у потпуности испуњен.
У извештајном периоду, од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, нису донети нови прописи којим би
била установљена нова надлежност за поступање Секретаријата за културу.
Секретаријат за културу не води управне поступке.
У Секретаријату за културу, у извештајном периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, није било
иницирања покретања поступака за заштиту од злостављања (на раду) обавештавањем лица овлашћеног за
подношење захтева за покретање тог поступка.
У извештајном периоду, од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, примљена су 3 захтева за приступ
информацијама од јавног значаја. Секретаријат за културу је, на 2 захтева доставио одговоре, а по 1 захтеву
са тражиоцем информација договорио је да ће се вршити увид у документацију у просторијама
Секретаријата за културу.
У извештајном периоду, од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, Секретаријат за културу је, у сарадњи
са стручним службама 3 установе културе, на основу расположивих кадрова, а у складу са максималним
бројем запослених на неодређено време припремио нове Правилнике о систематизацији радних места
установа; извршена је измена оснивачког акта 1 установе културе чији је оснивач Град Београд и усвојен је
1 Статут; измењена је Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за град Београд.
Секретаријат за културу је, на месечном нивоу, водио евиденцију о броју запослених и радно ангажованих
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извршилаца у установама културе, обрађивао је захтеве установа за заснивање радног односа и прослеђивао
надлежним органима на разматрање.
Извршено је именовање 5 вршилаца дужности директора и 2 директора установа културе;
прикупљена је документација и, по поднетим оставкама, извршено је разрешење председника и чланова
управних и надзорних одбора и именовање вршилаца дужности председника и члана управних и надзорних
одбора у 7 установа културе; извршено је именовање 2 уметничка директора и 7 Одбора сталних
манифестација у области културе од значаја за град Београд.
Образована је Комисија за праћење примене Посебног колективног уговора за установе културе чији
је оснивач Град Београд која је разматрала поднете захтеве за појашњење појединих одредаба колективног
уговора.
Припремљена је документација и предузете су активности за прибављање сагласности - закључака за
реализацију 35 поступака јавних набавки у 12 установа културе. Један део установа културе реализовао је
набавку рачунарске, светлосне, тонске и ПП опреме а многе установе извршиле су набавку софтвера за
књиговодствене послове и лиценце.
Предузете су активности које су за резултат имале постизање усаглашене динамике преноса
средстава репрезентативним уметничким удружењима као учешће Града Београда у плаћању доприноса за
обавезно социјално осигурање самосталних уметника – пренета су средстава репрезентативним
уметничким удружењима у износу од 53.246.118,24 динара за 2044 самостална уметника за први квартал
2019. године и средстава у износу од 52.620.919,20 динара за 2020 самосталних уметника за други квартал
2019. године.
Примењена је Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне
самоуправе, припремљени су Пословници о раду стручних Комисија, образоване су стручне Комисије и
реализован је јавни конкурс за избор пројеката у култури. На Конкурс је пријављено укупно 1277 пријава
од чега је након одлука стручних Комисија за избор пројеката у култури у 2019. години, одобрано 305
пројеката за финасирање и суфинансирање
У извештајном периоду, континуирано су израђивани месечни планови Секретаријата за културу за
реализацију средстава са образложењем у складу са одобреним квотама Секретаријата за финансије;
омогућена је редовна месечна реализација исплате средстава за зараде запослених у 30 установа културе
чији је оснивач Град Београд, као и исплате отпремнина за одлазак у пензију извршилаца који су на то
стекли право; израђен је предлог Ребаланса буџета за 2019. године са детаљним образложењем чиме је
финансијски план Секретаријата усклађен са плановима индиректних корисника по економским
класификацијама; даване су сагласности на измене финансијских планова индиректних корисника и
вршено је усаглашавање са финансијским планом Секретаријата за културу.
Секретаријат за културу је наставио активности на изради стратешких пројеката: Пројекта
реконструкције са доградњом и пренаменом објекта у Ресавској 40б у Музеј града Београда; израду
пројектне документације за изградњу Градске галерије на Косанчићевом венцу, Пројекта Реконструкције са
доградњом Позоришта ''Бошко Буха'' и Пројекта доградње ЈДП-Театар Бојан Ступица. Планирано је и да се
почне израда неколико пројектних документација за нове пројекте и то: Изградња објекта –Београдски
центар за архитектуру у Браће Крсмановић 2-4, Реконструкција и адаптација Музеја афричке уметности,
Доградња објекта Историјског архива Београда. Расписана је јавна набавка за избор пројектанта за Музеј
града Београда и пројектант је у првој фази рада већ почео са припремама за истражне радове за потребе
израде пројекта. За Градску галерију на Косанчићевом венцу у припреми је израда конкурсне
документације за израду пројекта, а упоредо са тим одвијају се и активности на припреми елемената за
експропријацију на предметној парцели. Приводе су крају радови на реконструкцији интарзираног паркета
у Завичајном музеју Земуна-Спиртина кућа, са санацијом објекта од влаге; За Звездара театар током првих
6 месци усклађена је конкурсна документација за замену старих јављача пожара новим, као и за израду
пројектне документације за легализацију дограђеног дела објекта, за коју је у току расписивање јавног
позива за пројектовање. Југословенско драмско позориште планира да изведе радове на санацији крова и
тим поводом се врше припремне активности. Београдско драмско позориште је у привих шест месеци
прикупљало документацију и ажурирало пројекте за одимљавање велике сцене и вршило припрему за
радове на противпожарној хидрантској мрежи. У сарадњи са Секретаријатом за инвестиције, завршен је
Пројекат климатизације и вентилације депоа, микроклиме и осветљења депоа, са системом за стабилно
гашење пожара у Историјском архиву Београда и са почетком године отпочели су обимни радови на
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депоима. Центар за ликовно образовање завршио је радове на прикључењу објекта на градски
канализациони систем и изградњу ограде око објекта и припадајућег дворишта.
Комисија за споменике и називе тргова и улица Скупштине града Београда одржала је 2 седнице на
којима су разматране иницијативе грађана о подизању споменика и одређивању назива улица.
Свечано је откривен споменик Карлу Малдену на згради Југословенске кинотеке, рад академског
вајара професора Здравка Јоксимовића и откривен је споменик Црнотравском неимару у Чубурском парку.
Донете су Одлуке о подизању споменика Мири Траиловић и Јовану Ћирилову испред Битеф театра; Одлука
о подизању спомен – меморијала Зашто страдалим радницима РТС-а током НАТО бомбардовања, испред
РТС-а; Одлука о подизању споменика Милоју Мићи Орловићу, испред РТС-а, као и Одлука о подизању
споменика деспоту Стефану Лазаревићу на простору између улица Гундулићев венац, Дринћићеве и
Палмотићеве. У току је рад на постављању споменика Милану Младеновићу код Дома омладине,
споменика Васку Попи у Ташмајданском парку, као и споменика Александр Првом Карађорђевићу. Ради се
и на постављњању споменика Стефану Немањи код Главне Железничке станице.
Донета су и Решења о именовању улице Добросава Добрице Ћосића и Милорада Екмећића, као и о
именовању Улице Бате Живојиновића и Чеде Симеуновића.
У оквиру Пројекта Ажурирања Адресног кода Владе Републике Србије на територији града Београда
у првој фази именовано је 1897 улица, у другој 3009 улица.
Реализован је конкурс за доделу Награда града Београда - награде су уручене током празника Града
Београда - „Дани Београда од 16. до 19. априла”.
Библиотеке града Београда раде по усвојеним плановима и програмима па су тако у првој половини
ове године уписале 85.000 чланова и обавиле јавне набавке за откуп књига у износу од 25,8 милиона
динара. Организовано је 1450 бесплатних културно образовних програма. Резултати библиотечког
пословања су због школске године, Сајма књига и других околности редовно бољи у другој половини
године. Настављена је имплементација библиотечко информационог система БИСИС 5 у све огранке
система београдских библиотека.
Библиотека града Београда је отворила реконструисан објекат централне библиотеке на Новом
Београду – Вук Караџић. Забележено је учешће стручних радника библиотека на конференцијама ЕБЛИДА,
OCLC, METLIB и ERAZMUS PLUS.
Библиотека Влада Аксентијевић је имала запажено учешће на Скупу библиотекара у организацији
Друштва библиотекара Републике Српске у Теслићу.
Библиотека Милутин Бојић је поред редовног програма обележила и Дан Милутина Бојића 22.5.2019.
год.
Музеј града Београда је реализовао 2 велике изложбе: „Барокни Београд- преображај урбане
структуре и токови свакодневице (1717–1739)” у сарадњи са Археолошким институтом, изложба која
приказује преображај Београда у европски град кроз културно бнаслеђе Аустријског цартва. Изложба је
отворена у априлу тком манифестације „Дани Београда”. Изложба „Урбанистички развој Београда у 19. и
првој половини 20. века” одржана је у априлу приказавши развој Београда од почетка 19. до краја 20. века.
Обе изложбе пропраћене су обимним каталозима.
Завод за заштиту споменика културе града Београда поред своје основне делатности израде пројеката
за санацију и реконструкцију споменика кутуре, је организовао две изложбе: ''Никола Несторовић'' која је
представила дух времена с почетка 20. века, тежње и визије грађанске елите Београда: изложба ''Хотели и
кафане града Београда – препознавање споменика културе'' где су приказано 14 објеката угоститељсске
намене који су проглашени за споменике културе. Обе изложбе су одржане током априла и маја месеца. У
мају месецу за Дан Завода одржана је 10. Стручна конференција под називом „Културно наслеђец- ризици
и перспективе”.
Педагошки музеј је рализовао две изложбе: „Роботска едукација” отворена 18. маја за Ноћ музеја која
је указала на на важне компоненте које роботика има у процесу васпитања и образовања и „Српске
православне школе у БИХ” чија је тема била неистражена и необјављена грађа која се односи на рад школа
у Босни и Херцеговини крајем 19. и почетком 20. века.
Музеј афричке уметности је реализовато две изложбе: Изложба 6 савремених фотографа из Источне
Африке, и ''Под лупом: Стари Египат у музејским збиркама Србије'' где је на једном месту представљен
материјал везан за стари Египат а који се налази у српским музејима. Ова изложба је отворена у оквиру
манифеставције Афро фестивал, а земља домаћин је ове године била Египат. Најзначајнији дан фестивала
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'Дурбар'' – дан пријатељства музике и плеса обележило је гостовање фолклорне групе из Египта. Изложба
''Духови Африке – ритуална уметност западне Африке'' гостовала је почетком године у Македонији.
Кућа легата је гостовала у Културном центру Србије у Паризу са изложбом ''Париска искуства Петра
Лубарде'' у марту месецу ове године где су приказана дела овог значајног уметника везана за његов боравак
у Паризу.
Музеј Николе Тесле: изложба о Николи Тесли и његовом раду гостовала у Јапану под називом
'Никола Тесла – генијални српски научник, Едисонов ривал''. Тком мљрта месеца одржана је и велика
изложба Музеја Николе тесле у Никозији на Кипру.
Једанаест позоришта чији је оснивач град Београд (Југословенско драмско позориште, Београдско
драмско позориште, Атеље 212, Позориште на Теразијама, Звездара театар, Битеф театар, Позориште
''Бошко Буха'', Мало позориште ''Душко Радовић'', Позориште лутака ''Пинокио'', Позориште ''Пуж'' и
Омладинско позориште ''Дадов'') и Установа културе ''Вук Стефановић Караџић су у првих шест месеци
2019. године извела 25 премијера. Важнији наслови су: Југословенско драмско позориште„Натан мудри“,
Готхолда Ефраима Лесинга, у режији Јоване Томић и „Лоренцачо“, Алфреда де Мисеа, у режији бориса
Лијешевића. Београдско драмско позориште: „Идеалан муж“, Оскара Вајлда, у режији Предрага Штрбца и
„Мачка на лименом усијаном крову“ Тенеси Вилијамса, у режији Наташе Поплавске. Позориште Атеље 212
премијере „Хомофабер“ Макса Фриша, у режији Ане Томовић и „Гетсимански врт“, Дејвида Хера, у режији
Љиљане Тодоровић. УК Вук Стефановић Караџић: „О(П)СТАНАК“, у режији Јасмине Вечански и у сардњи
са Пулс театром из Лазаревца, „Спојлери“, у режији Исидоре Гонцић, „Терор-Ричард Трећи“,
мултимедијални истраживачки пројекат са Краљевском Академијом Биргингем и Колектив театром, „Кад је
Ниче плакао“, Ирвина Д. Јалома, у режији Горана Јевтића „Пећина“, мјузикл, у режији Јане Маричић и
„Фестивал Јунски рок“. Позориште Бошко Буха премијера „Вртешка“, Артура Шницлера, у режији
Даријана Михаиловића. Звездара театар премијера „Феликс“, Владимира Кецмановића, у режији Дарка
Бајића. Битеф театар премијере: „М.И.Р.А.“ представа поводом обележавања 30 година Битеф театра, у
режији Анраша Урбана „Година без лета“, плесна представа у оквиру пројекта „Франкенштајн“, аутори
пројекта: Душан Мурић, Јована Ракић и Марко Милић у сарадњи са Станицом Сервис за савремени плес.
Битеф Театар је извео Мултимедијални догађај поводом обележавања 30 година рада Битеф театра:
„И даље у завери са позоришним духом“, у трајању од 30 сати у континуитету.
Омладинско позориште ДАДОВ је имало две премијере омладинских представа, поред редовног
програма, органиозацију манифестација „Дани Београда“ као и организацију манифестације ''Бесмртни пук''
у сарадњи са Амбасадом Русије, градом Москвом и градом Београдом уз учешће руских и српских
невладиних организација и удружења.
Београдска позоришта су такође гостовала у Србији и региону, учествовала на фестивалима као и
сваке године, а такође су била и домаћини других међународних пројеката.
Културни центар Београд - Излагачки програм Ликовне галерије је остао доследан вишегодишњој
концепцији праћења актуелних кретања на домаћој и интернационално сцени савремене визуелне и
ликовне уметности
У Продајној галерији Београд одржане су све планиране изложбе.
У Центру за ликовно образовање је одржан планирани број изложби, серија радионица за цртање и
фотографију, као и трибине и предавања по усвојеном годиђњем програму рада Центра.
Дечји културни центар Београд је поред редовног програма, наставио рад на пројкету Young theatre уз
Elckie Centrum Kultury из Пољске и The Comic Opera for Children из Румунијe. У току су припреме за
манифестацију „Радост Европе” у оквиру којих је организовано низ пратећих програма, наставак рада на
дигитализацији архиве манифестације „Радост Европе“ као и друго издање манифестације „Свесрпски
дечји сабор“.
Дом омладине Београда је поред свог разноврсног редовног програма био домаћин БелДокса највећег фестивала документарног филма, а приказани су циклуси шпанских и румунских филмова.
У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године одржане следеће сталне манифестације у области
културе од значаја за Град Београд:
47. Међународни филмски фестивал - ФЕСТ – Београдски филмски фестивал је одржан од 22.
фебруара до 3. марта 2019. год. у Сава центру, дворани Југословенске кинотеке, Дома омладине Београда и
другим одговарајућим просторима.
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66. Београдски фестивал документарног и краткометражног филма - Мартовски фестивал је одржан
од 27. до 31. марта 2019. год. у организацији Дома омладине Београда.
Међународно такмичење Музичке омладине је по 49 пут одржано од 21. до 30. марта ове године.
Такмичарска дисциплина је ове године био клавир.
28. Београдски летњи фестивал - БЕЛЕФ - 28. Београдски летњи фестивал амбијенталних уметничких
музичких, позоришних, плесних и визуелних програма се одржава у организацији ЦЕБЕФ –а отворен 21.
јуна. трајаће до 7. јула 2019. године.
Секретаријат за културу је у 2019. години настојао да даље унапреди сарадњу у области културе за
земљама региона, Европе и света, поготово са амбасадама земаља које учествују на манифестацијама од
значаја за град Београд. Вођени су преговори са Амбасадом Египта о даљој културној сарадњи.

С поштовањем,
Подсекретар
Секретаријата за културу
Милан Лазовић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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I ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
1. Секретаријат за спорт и омладину градске управе града Београда се састоји из четири сектора:
1. СЕКТОР ЗА СПОРТ
Одељење за програме и пројекте
2. СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ
Одељење за програме и пројекте
3. СЕКТОР ЗА ПРАВНО-ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ИНВЕСТИЦИЈА
Одељење за правно-економске послове и послове инвестиција
4. СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У СПОРТУ
Одељење за инспекцијске послове у спорту
2. У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града
Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију,
Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе број 110-680/17-ГВ од 11.05.2017.
године, Правилником о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Градској управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за
буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе број 110-1725/17ГВ од 31.10.2017. године, Правилником о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији
радних места у Градској управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу
набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за
младе број 110-107/18-ГВ од 02.02.2018. године, Правилником о измени и допуни Правилника о
организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Београда, Служби за централизоване
јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града
Београда и Канцеларији за младе број 110-314/18-ГВ од 25.04.2018. године и Правилником о измени и
допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Београда,
Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за
интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе број 110-626/18-ГВ од 27.07.2018. године за
Секретаријат за спорт и омладину Градске управе града Београда је систематизовано 42 радна места. Од
наведених 42 радна места попуњено је 21 радних места, с тим да су још 3 извршиоца ангажована на основу
уговора о привремено провременим пословима.
3. У погледу образовне структуре запослених преовладава факултетски образован кадар.
4. У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године у Секретаријату за спорт и омладину, значајних промена
није било, односно, број попуњених радних места износи укупно 21, плус још 3 извршиоца ангажована на
основу уговора о привремено провременим пословима.

II ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
Чланом 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда” бр. 126/16,
2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18) утврђен је делокруг рада Секретаријата за спорт и омладину. У
свом раду Секретаријат примењује одредбе Закона о спорту, Закона о младима на основу којих су донети и
подзаконски акти: Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Београду,
Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског
сектора у граду Београду – Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у Београду и Правилник о критеријумима, условима и начину
финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским и
регионалним клупским такмичењима, Правилник о ближим условима и критеријумима стипендирања за
спортско усавршавање перспективних и младих, талентованих спортиста аматера.
Одлуком о буџету града Београда за 2019. године („Сл. лист града Београда“ 118/18, 9/19) одобрена
су средства Секретаријату за спорт и омладину на разделу 13 у износу од 1.273.487.224,00 динара.У
извештајном периоду Секретаријату за спорт и омладину одобрена су и средства из текуће резерве у износу
247

од 53.200.000,00 динара. Реализована средства у извештајном периоду износе 931.590.249,00 динара
(73,15%).
Секретаријат за спорт и омладину је ресорно надлежан Секретаријат, за следећа правна лица (оснивач
град Београд): Градски центар за физичку културу, СЦ „Ташмајдан“ д.о.о., СРЦ „Пионирски град“, ЈП
„Хиподрoм Београд“, ПД „Арена Београд“ д.о.о. и ПД „БГ хала“ д.о.о..
Послови које је Секретаријат за спорт и омладину обављао у периоду од 01.01. до 30.06.2019. години
реализовани су кроз Програм – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ.
Секретаријат за спорт и омладину у периоду од 01.01. до 30.06.2019. години наставља да
субвенционише и обезбеђује средства кроз закључке градоначелника града Београда и уговоре о
финансирању за обављање делатности ЈП „Хиподром Београд“, ПД „Арена Београд“, ПД „БГ хала“, и
учешће Града у финансирању рада Ледене дворане у оквиру СЦ „Ташмајдан“ д.о.о.. Укупно
планирана средства за 2019. годину за текућу субвенцију локалних спортских установа износе
133.660.000,00 динара. Реализована средства у периоду од 01.01. до 30.06.2019. години износе 62.034.246,00
динара (46,41%).
1. Програми у области спорта
а) Обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским
талентима
Секретаријат за спорт и омладину суфинансира програмске активности 60 београдских спортских
савеза, за повећање квалитета рада са младим спортистима. Грански спортски савези који се редовно
финансирати средствима градског буџета за рад са млађим категоријама спортиста су: Аикидо, Атлетика,
Ауто мото спорт, Бадминтон, Бејзбол, Бициклизам, Боћање, Бокс, Бриџ, Дизање тегова, Клизање, Џудо,
Гимнастика, Хокеј на леду, Хокеј на трави, Фудбал, Једриличарство, Џет ски, Кајак, Карате, Кик бокс,
Коњички спорт, Кошарка, Куглање, Kyokushinkai, Кендо, Мачевање, Одбојка, Оријентациони спорт,
Планинарство, Пливање, Рагби, Рагби 13, Рукомет, Рвање, Роњење, Синхроно пливање, Скокови у воду,
Смучање, Софтбол, Спортски плес, Спортско риболовни савез, Стони тенис, Стрељаштво, Стреличарство,
Савате, Шах, Теквондо, Тенис, Триатлон, Ватерполо, Ваздухопловство, Веслање, Мото савез, Савез за
карлинг и Power lifting асоцијација.
Планирана реализација за период јануар – јун 2019. године за 61 гранских спортских савеза према
закључку градоначелника број: 66-648/19-Г од 01.02.2019. године износи 148.450.000,00 динара, од
планираног годишњег износа утрошено је 87.800.000,00 динара, тј. за период јануар-јун утрошено је
49,20%.
На основу анализе кварталних и годишњих Извештаја гранских спортских савеза о реализацији
програмских активности суфинансираних буџетским средствима савези су средства користила према
планираном.У наведеним потребама за финансирање средствима градског буџета за 61 грански савез 27,53
% средстава се односи за организацију и учешће на такмичењима, 4.21% за обезбеђивање термине за
тренинг чланица савеза, 5.84 % за спортску опрему, 9.27 % за спортске школе, 5,18 % за припреме
спортиста, 2,46% за стручно усавршавање, стручне скупове и међународну сарадњу, 12.21 % за помоћ
клубовима, 0,12% за тестирање спортиста, 0,48% за школска такмичења, 17.46% за запошљавање спорских
стручњака, 3,96% трошкови за запослено лице у реализацији програма. Од укупног износа одобрених
средстава за материјалне трошкове и зараде запослених који раде на реализацији програма издваја се
11.29% за индиректне трошкове.
У зависности од активности, савези су поводом организације спортског такмичења, обавештавали
медије о коришћењу средстава градског буџета које обезбеђује Секретаријат за спорт и омладину –
Спортски журнал, Спорт, Политика, спортски часописи гранских савеза, Студио Б, Б 92, РТС, СОС канал,
као и обавештења на сајтовима савеза.
Спорт особа са инвалидитетом је врло значајна област која овим лицима помаже у њиховој
рехабилитацији и укључењу у све токове друштвеног живота. Секретаријат за спорт и омладину
суфинансира програм Спортског савеза 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.). Савез који има око 1000 чланова, организује градска првенства и учествује на
републичким првенствима као и на масовним акцијама.
Секретаријат за спорт и омладину у 2019. години суфинансира програмску активност Спортског
савеза особа са инвалидитетом Београда за повећање квалитета рада са младим спортистима у износу од
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8.810.000,00 динара на основу закључка градоначелника број 66-648/19-Г од 01.02.2019. године и уговора
бр. ХХ-01-401.1-75/19 од 11.02.2019. године. У извештајном периоду реализована су средства у износу од
4.00.000,00 динара (45,40%).
б) Подршка града за организацију великих спортских такмичења и такмичења „Трофеј
Београда”
Овај програм претпоставља да се у свакој од грана спорта заступљеног у систему спорта Београда
организује и финансира само једно такмичење које би било у функцији развоја спорта у граду и које би за
све спортове имало јединствени препознатљив идентитет.
Београдски грански савези кандидовали су у свом програму спортску манифестацију од значаја за
Град под називом „Трофеј Београда” са циљем афирмативног развоја одређеног спорта и
представљања града Београда. У 2019. години планирано је 62 спортска такмичења у 62 грана спорта које
су већином међународног нивоа.
Закључцима градоначелника града Београда број 66-197/19-Г од 18.01.2019. године, обезбеђена су
средства у износу од 20.605.000,00 динара за организацију годишњег програма такмичења „Трофеј
Београда“ у 2019. години. За период од јануара до јуна 2019. године реализована су средстава у укупном
износу од 10.784.500,00 динара (51,35%) у 26 грана спорта.
Средства у износу од 680.000,00 динара планирана су годишње за организацију такмичења „Трофеј
Београда“ од стране Спортског савеза особа са инвалидитетом Београда. У извештајном периоду
реализовано је 130.000,00 динара (13,00%).
в) Велика и значајна спортска такмичења
Секретаријат за спорт и омладину у 2019. годину у складу са календаром великих и значајних
такмичења је обезбедио средства у укупном износу од 54.000.000,00 динара, а реализација за период јануар
– јун 2019. године износи 38.764.000,00 динара (71,79%).
Средства у износу од 3.450.000,00 динара планирана су годишње за организацију такмичења
инвалида. У извештајном периоду реализовано је 665.000,00 динара или (19,28%).
г) Подршка београдским спортским организацијама за постигнуте врхунске спортске резултате
На основу закључка заменика градоначелника број 66-3477/19-Г од 10.05.2019. године. закључени су
уговори са клубовима који остварују изузетни резултат у олимпијским спортовима у износу од
40.000.000,00 динара. За период јануар – јун 2019. године уплаћено је на рачун клубова износ од
34.077.120,00 динара, односно (85.19%).
Средства у износу од 5.000.000,00 динара намењена су у 2019. години за рад са спортистимаинвалидима који остварују изузетне резултате, како би се омогућило осавремењивање и подизање
квалитета стручног рада са спортистима, рада на плану селекције спортиста, наступ спортиста на
такмичењима и сл. У извештајном периоду реализовано је 5.000.000,00 динара (100,00%).
д) Програм финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте
резултате у европским лигама, европским куповима и регионалним такмичењима
Секретар Секретаријата за спорт и омладину донео је Правилник о критеријумима, условима и
начину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским
лигама, европским куповима и регионалним такмичењима („Сл. лист града Београда 8/14, 49/15.) који се
примењује од 15.02.2014. године. Секретаријат за спорт и омладину планира за 2019. годину средства у
износу од 24.540.000,00 динара за помоћ клубовима који у овој такмичарској сезони учествују и постижу
успехе и пласман у светским и европским лигама и куповима. За период јануар – јун 2019. године
исплаћено је укупно 12.100.000,00 динара (49,31%).
За ове намене планирана је помоћ најуспешнијим београдским клубовима у следећим спортовима:
кошарка, одбојка, рукомет, ватерполо, атлетика, шах, рвање, стони тенис, џудо и куглање. Трошкови
клубова који ће се делом покрити из буџета Града су: тренинг и припреме спортиста клуба у Београду,
организација утакмица у Београду, превоз и смештај екипе за одигравање утакмица у иностранству.
ђ) Подршка школском спорту у Београду
Београдска асоцијација за школски спорт је ангажована на пружању логистичке подршке,
обезбеђењу техничке подршке, помоћи и планирању лекарских прегледа за све учеснике такмичења, изради
анализа резултата и извештаја са школских такмичења. Секретаријат за спорт и омладину града Београда, у
потпуности финансира спровођење такмичења и обезбеђује у договору са гранским савезима, суђење на
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градском нивоу такмичења за све спортове што је допринело високом нивоу организације. Школска
спортска такмичења се реализују у оквиру Система школских спортских такмичења Града Београда, која се
одржавају од школског преко општинског до градског нивоа. Програмске активности у 10 спортских грана
у зависности од узраста ученика, реализују се у сарадњи са општинским органима и гранским спортским
савезима. Укупно планирана средства у 2019. години на овој економској класификацији износе
40.000.000,00 динара. Закључком градоначелника број 66-1434/18-Г од 09.02.2018. године и Закључком
градоначелника број 66-1081/19-Г од 14.02.2019. године обезбеђена су средства у износу од 40.000.000,00
динара. За период од јануара до јуна 2019. године реализована су средстава у укупном износу од
27.000.000,00 динара (67,50%). На основу календара такмичења Система школских спортских такмичења
Града Београда, у периоду од јануара до јуна 2019. године (друго полугодиште школске 2018/2019. године),
реализована су следећа такмичења: Градско такмичење у ватерполу, Општинска и градско такмичење у
одбојци, Градско такмичење у џудоу, Општинска и градско такмичење у кошарци, Градско такмичење у
стрељаштву, Општинска и градско такмичење у Малим олимпијским играма.
е) Програм рекреативног спорта
Закључком градоначелника града Београда број 66-485/19-Г од 29.01.2019. године обезбеђена су
средства у износу од 6.500.000,00 динара за реализацију годишњих програма рада у области спортске
рекреације. За период од јануара до јун 2019. године реализовано је укупно 3.250.000,00 динара (50,00%).
Савез за рекреацију и фитнес Београда у периоду од јануара до јуна 2019. године реализовао је следеће
програме: Вода није баба рога, Спортски витезови 2019, Belgrade business run; Асоцијација Спорт за све
Београда у периоду од јануара до јуна 2019. године реализовала је следеће програме: Активности за треће
доба, Вежбање у паузи, Кретањем - вежбањем до здравља, Трибина у сарадњи са Институтом за јавно
здравље Батут и Факултетом спорт а и физичког васитања Универзитета у Београду, Дан здравља и
рекреације на Сави, Дан спортског изазова - Challenge day, Семинар намењен чланицама Асоцијације Спорт
за све, Општинским саезима Београда и члановима већа задуженим за спорт при општинама града
Београда; Соколски савез Београда у периоду од јануара до јуна 2019. године реализовао је програм под
назовом Јавни час сокола Београда.
ж) Програми универзитетског спорта у Београду
Универзитетски спортски савез Београда се бави организацијом спортских такмичења студената за
своје чланице (52 чланицe факултета, виших школа, студентских домова и академија). У току године савез
организује за 5000 регистрованих такмичара студената 50 такмичења у 11 спортова (мушкарци и жене:
кошарка, одбојка, футсал, рукомет, атлетика, шах, орјентиринг, стони тенис, спортска гимнастика, рагби
13) у зависности од броја пријављених појединаца и екипа годишње за студенте и студенткиње у облику
купа, лига и првенстава, Дан студената, затим учешћа на лигама Србије.
Основ за добијање биџетских средстава је закључак градоначелника број: 66-381/19-Г од 25.01.2019.
године на основу којег је са УССБ закључен уговор на годишњем нивоу 2019. године, заводни број ХХ01број 401.1-53/19 у износи 7.200.000,00 динара. У периду јануар – јун за реализацију такмичења
Првенство Београда у малом фудбалу, кошарци, рукомету и одбојци за студенте и студенткиње
реализовано је 50% или 3.600.000,00 динара.
з) Бесплатни програми за зимски и летњи распуст
Летњи распуст
По конкурсу који је спроведен у 2019. години, Комисија је донела одлуку о финансирању пројеката у
области спорта који се реализују у периоду од 17. јуна до 31. августа 2019. године за ученике основних и
средњих школа у Београду. Програми су бесплатни за ученике основних и средњих школа. Планирана
средства на годишњем нивоу износе 27.920.000,00 динара. Закључком градоначелника града Београда број:
66-3722/19-Г од 21.05.2019. године, обезбеђена су средства у укупном износу од 27.920.000,00 динара, и то
за целину А. у износу од 24.670.000,00 динара и за целину Б. у износу од 3.250.000,00 динара, а која су
реализована у јуну месецу 2019. године.
Зимски распуст
По конкурсу који је спроведен у 2018-ој години, Комисија је донела одлуку о финансирању пројеката
у области спорта који су се реализовали у периоду од 01. фебруара до 28. фебруара 2019. године за ученике
основних и средњих школа у Београду. Програми су бесплатни за ученике основних и средњих школа.
Планирана средства на годишњем нивоу износе 23.280.000,00 динара. Закључцима градоначелника града
Београда број: 66-62/19-Г од 10.01.2019. године и број: 66-114/19-Г од 14.01.2019. године, обезбеђена су
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средства у укупном износу од 5.143.200,00 динара, и то за целину А1. у износу од 4.072.200,00 динара и за
целину А2. у износу од 1.071.000,00 динара, а која су реализована у јануару месецу 2019. године.
и) Учешће у програмима београдских спортских друштава
Полазећи од значаја који имају спортска друштва у функционисању београдског спорта и чињенице
да у више од половине београдских клубова, спортисти постижу изузетне спортске резултате на
такмичењима која су од значаја за спорт у Србији, планирана су средства у Финансијском плану
Секретаријата за спорт и омладину за 2019. годину, за програмске активности спортских друштава чланова
Спортског савеза Београда, у износу од 18.400.000,00 динара. Средства су планирана на име помоћи за
функционисање 11 спортских друштава, и то: СД „Црвена Звезда”, ЈСД „Партизан”, СД „Раднички”, ОСД
„Београд”, СД „Обилић”, СД „Чукарички”, СД „Земун”, СД „Железничар”, СДБС „Звонко Осмајлић”, СД
„Студентски град” и СД „Дорћол”.
Закључком градоначелника града Београда број: 66-382/19-Г од 25.01.2019. године, обезбеђена су
средства за програмске активности наведених друштава, за 2019. годину, у износу од 18.400.000,00 динара.
Средства су планирана за исплату квартално. Уговори са спортским друштвима потписани су у току
фебруара месеца 2019. године. Одобрена средства за први квартал 2019. године, у износу од 4.600.000,00
динара реализована су у фебруару месецу 2019. године, а одобрена средства за други квартал 2019. године,
у износу од 4.600.000,00 динара, реализована су у априлу и мају 2019. године.
ј) Посебни програми спортских организација
Планирана средства у 2019. годуни износе 26.000.000,00 динара. Приликом предлагања посебних
програма у области спорта који ће се реализовати у 2019. години (пријаве пристигле у периоду од
06.03.2019. године до 29.03.2019. године), Комисија се руководила критеријумима за избор програма у
области спорта датим у Упутству Јавног позива и условима које програм мора да испуни. На основу
Закључка градоначелника број 66-3239/19 од 24.04.2019. године, за период јануар – јун 2019. године
исплаћено је укупно 25.240.000,00 динара (97,08%).
к) Програм Спортског савеза Београда
У складу са Законом о спорту, Спортски савез Београда доставља годишњи програм својих
активности у оквиру којих планира организацију спортских манифестација и догађаја који су од значајна за
град Београд. Закључком градоначелника града Београда број 66-1080/19-Г од 14.02.2019. године
обезбеђена су средства у износу од 25.055.000,00 динара за суфинансирање годишњег програма Спортског
савеза Београда у области спорта у 2019. години. За период од јануара до јуна 2019. године реализована су
средстава у укупном износу од 12.527.500,00 динара (46,40%).
л) Стручне услуге које пружа Спортски савез Београда
Спортски савез Београда је асоцијација гранских спортских савеза, општинских спортских савеза,
спортских друштава и удружења. Спортски савез Београда као институција од важности за спорт има
значајну улогу у усаглашавању програма, изради заједничког плана развоја спорта у Београду и плана
организације врхунских спортских манифестација. На основу успостављених критеријума стручних
комисија, утврђују се корисници средстава за програме; за категоризацију спортова, за категоризацију
клубова који остварују изузетне резултате; за манифестације од значаја за Град и велике међународне
спортске манифестације; за манифестацију „Трофеј Београда”; за награде и признања.
Спортски савез Београда је такође укључен у стратегију развоја материјалне базе и повећање
техничке и просторне опремљености спортских површина и објеката уз непосредну сарадњу са
Урбанистичким заводом Београда и Дирекцијом за земљиште, као и за праћење и тумачење прописа из
области спорта и давање стручне помоћи.
У 2019. години за послове који ће се према Закону о спорту поверити Спортском савезу Београда
планирана су средства у укупном износу од 9.945.000,00 динара. Секретаријат за спорт и омладину је
закључио уговор број ХХ-01-401.1-135/19 од 28.02.2019. године са Спортским савезом Београда за
обављање поверених послова у 2019. години. Закључном заменика градоначелника бр. 66-1511/19-Г-01 од
27.02.2019. године резервисана су средства у укупном износу од 9.945.000,00 динара. За период од јануара
до јуна 2019. године реализована су средстава у укупном износу од 4.972.500,00 динара (41,44%).
љ) Стипендирање за спортско усавршавање категорисаних перспективних и младих
талентованих спортиста аматера
Средства на овој позицији у износу од 5.000.000,00 динара годишње намењена су за исплате
стипендија талентованим спортистима. Закључком градоначелника града Београда бр.66-3475/19-Г91 од
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10.05.2019. године обезбеђена су средства у укупном износу од 4.548.000,00 динара. За период од јануара
до јуна 2019. године реализована су средстава у укупном износу од 2.274.000,00 динара (45,48%).
м) Закуп термина
Секретаријат за спорт и омладину учествује у финансирању и реализацији закупа термина за
тренинге које користе београдске спортске организације. За те намене планирана су средства у 2019.
години, у износу од 126.000.000,00 динара која се преносе на рачуне спортских центара у којима спортске
организације обављају свој тренажни процес. Средства се реализују квартално. Закључком градоначелника
града Београда, број: 66-334/19-Г од 25.01.2019. године, обезбеђена су средства за закуп термина за
тренинге које користе београдске спортске организације које тренирају у спортским центрима где је
оснивач град Београд или јединица локалне самоуправе, за први квартал 2019. године, у износу од
54.346.772,00 динара. Уговори са спортским центрима су потписани у фебруару месецу 2019. године и
одобрена средства за први квартал 2019. године, су реализована у току фебруара месеца 2019. године, док
су одобрена средства за други квартал у износу од 50.601.328,00 динара, реализована су у току априла и
маја месеца 2019. године.
н) Буџетска резерва
Из текуће буџетске резерве у периоду јануар – јун 2019. године, Секретаријату за спорт и омладину
пренета су средства у укупном износу од 53.200.000,00 динара за програме спорта. Средства су реализована
у целости.
2. Омладински програми
У периоду 01.01-30.06.2019. године у области рада са младима суфинансирани су пројекти који су
реализовани и за време зимског распуста школске 2018/2019. године, годишњи пројекти који се одвијају
током 2019. године (односно у периоду 15.03-31.12.2019. године), пројекти који се реализују периоду 1.
април-31.мај 2019. године, и пројекти који се реализују за време летњег распуста школске 2018/2019.
године. Одабир пројеката који је суфинансиран из буџета града Београда вршио се путем Јавног
позива/конкурса у складу са Одлуком о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног
интереса у областима омладинског сектора у граду Београду. (71.000.000,00 динара, реализовано
62.999.787,00 динара - проценат реализације 88,73%).
а) Редовни програми
Средства са ове позиције су, на основу Јавног позива за достављање годишњих програма,
распоређивана установама и непрофитним институцијама које реализују програмске садржаје за које су
заинтересовани млади.
У Јавном позиву за достављање годишњих програма били су наведени приоритети и критеријуми
који служе за оцену код утврђивања предлога за суфинансирање у календарској години, а који су
усмеравајући за подносиоце програма. Критеријуми су укључивали: циљну групу којој су намењени
планирани програми, мултидисциплинарне програме који подржавају традиционалне активности и
доприносе њиховом оживљавању, програме који доприносе интеграцији младих из маргинализованих
група у реалне друштвене токове; програме који омогућавају стицање знања и вештина потребних за
креативне хобије и квалитетно и осмишљено слободно време, као и програми који иду у сусрет потребама и
жељама младих. (46.000.000,00 динара, реализовано 46.000.000,00 динара - проценат реализације 100,00%).
Закључком Заменика градоначелника града Београда број 66-1512/19-Г-01 од 27.02.2019. године о
давању сагласности секретаријату за спорт и омладину за обезбеђење финансијских средстава за пројекте
од јавног интереса у областима омладинског сектора у граду Београду који ће се суфинансирати и
реализовати у 2019. години опредељено је укупно 46.000.000,00 динара.
б) Бесплатни програми за зимски и летњи распуст
Сваке године се спроводи јавни конкурс за суфинансирање бесплатних пројеката који се реализују за
време летњег и пролећнограспуста.
Пролећни распуст
Програми за време пролећног распуста намењени су били ученицима београдских основних и
средњих школа узраста од 15-19 година. Ученицима је омогућено да бесплатно учествују у, између осталог,
и следећим креативним програмима: природне науке, основе предузетништва, информационе
технологије,сликање уљем на платну,стари занати, керамика, школа стрипа, фреско сликарство, пачворк,
школа за младе даме- да науче како бити девојка од стила. Програми су се реализовали тако да су
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испоштовани психолошко педагошки нормативи. (7.500.000,00 динара, реализовано 7.499.787,00 динара проценат реализације 100%).
Летњи распуст
Програми за време летњег распуста намењени су ученицима београдских основних и средњих школа
узраста од 15-19 година. Ученицима је омогућено да бесплатно учествују у следећим креативним
програмима: екологија,декупаж,сликање пастел и акварел методом,стари занати, керамика, музика,
новинарство, школа стрипа. Програми су се реализовали тако да су испоштовани психолошко педагошки
нормативи. (9.500.000,00 динара, реализовано 9.500.000,00 динара - проценат реализације 100%).

*************************************************************************************
Секретаријат за спорт и омладину има поврени посао-инспекцијски надзор.
Чланом 2. став 1. и став 3. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр 36/15) прописано је
да је инспекцијски надзор посао државне управе чија садржина и појам су утврђени законом којим се
уређује рад државне управе, кога врше органи државне управе, органи аутономне покрајине и органи
јединица локалне самоуправе, с циљем да се превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди
законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне
последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе као и да се наведени закон
непосредно примењује у поступку инспекцијског надзора који врше органи државне управе, као и у
поступку инспекцијског надзора који, као поверени посао државне управе, врше органи аутономних
покрајина и органи јединица локалне самоуправе.
Чланом 169. став 3. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 10/16) прописано је да на територији града
Београда, инспекцијски надзор, осим за националне спортске савезе, организације које се баве стручним
оспособљавањем у области спорта и спортске организације које се такмиче у професионалним спортским
лигама, врши надлежни орган града Београда, преко градског спортског инспектора, као поверени посао.
Чланом 53. став 3. Одлуке о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 8/13,
9/13, 61/13, 15/14, 37/14, 44/14, 89/14, 11/15, 43/15, 74/15, 37/16, 73/16, 126/16 и 2/17) додата је нова
надлeжност Секретаријату за спорт и омладину, конкретно изменом 126/16, и прописано је да наведени
Секретаријат врши инспекцијски надзор у области спорта осим за националне спортске савезе,
организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске организације које се
такмиче у професионалним спортским лигама.
Чланом 27е. став 34. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2016 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, и 99/2016)
прописано је да корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31.12.2017. године.
У моменту доношења новог Закона о спорту („Сл. гласник града Београд“, бр. 10/16) и додавања нове
надлежности Секретаријату за спорт и омладину Одлуком о Градској управи града Београда („Сл. лист
града Београда“, бр. 126/16) важила је забрана да корисници јавних средстава не могу заснивати радни
однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31.12.2017.
године.
Чланом 27е. став 35. Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2016 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, и 99/2016)
прописан је изузетак где се радни однос са новим лицима може заснивати уз сагласност тела Владе
Републике Србије, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно
прибављање мишљења Министарства.
Чланом 3. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014,
118/2014, 22/2015 и 59/2015) за заснивање радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних
радних места прописано је да сагласност даје комисија образована Одлуком о образовању Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
("Службени гласник РС", број 113/13).
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Сектор за инспекцијски надзор у спорту обављајући послове из своје надлежности доставља
шестомесечни извештај о укупном броју примљених предмета
од 01. јануара до 30. јула 2019. године:
укупно је заведено 33 предмета, од чега 17 од Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
као редовни извештај о извршеном надзору, 16 предмета у виду представки правних и физичких лица,
од тога још увек 10 је активно, а за 6 предмета је завршен поступак- решени.
Напомена: Из претходне године још увек су у поступку решавања два предмета, који нису урачунати
у овај број од укупно 31 предмета.

III ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ који се односи на надлежности у поступању Секретаријата за спорт и омладину
Градске управе града Београда остаје неизмењен у односу на Годишњи извештај Секретаријата за спорт и
омладину Градск еуправе града Београда за 207. годину,
У свом раду Секретаријат за спорт и омладину Градксе управе града Београда је у 2018. години донео
подзаконски акт Правилник о ближим условима и критеријумима стипендирања за спортско усавршавање
перспективних и младих талентованих спортиста аматера („Сл. лист града Београда“, бр. 6/18).

IV СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНОГ ПОСТУПКА, РАЗМЕНА ПОДАТАКА,
ПРЕДВИДИВОСТ И ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО, РАЗМЕНА
ПОДАТАКА, ПРЕДВИДИВОСТ И ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО
Секретаријат за спорт и омладину Градске управе града Београда спроводи управни поступак у
складу са моделима.
Није подношена иницијатива за допуну или измену модела.
Укупно је 33 предмета обухваћено моделима.

V РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Секретаријат за спорт и омладину користи размену података у складу са Уредбом о прибављању и
уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Сл. Гласник РС“ бр. 56/17).

VI ПРЕДВИДИВОСТ
Сектор за инспекцијски надзор у спорту није одступао од решења која је раноје доносио у истим или
сличним управним стварима.

VII ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА
Градски документ јавне политике којим је непосредно обавезан Секретаријат за спорт и омладину
Градске управе града Београда је Програм развоја спорта у граду Београду за период од 2016. године до
2018. године који је донела Скупштина града Београда, на одржаној седници 28.12.2017. године. Повезница
на интенету за наведени документ је
http://www.beograd.rs/images/data/419d9f568315a64ecf7c5b0b02e8095f_7452511039.pdf.
Такође, докуметн јавне политике којим је непосредно обавезан Секретаријат за спорт и омладину
Градске управе града Београда је и Стратегија развоја града Београда до 2021 године донета 2017. године.
Повезница на интенету за наведени документ је
http://www.beograd.rs/images/file/8482b593767213b8926a3fc6988eca50_1021365819.pdf.
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VIII ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године у Секретаријату за спорт и омладину није
иницирано покретање поступка за заштиту од злостављања на раду.

IX УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ
Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступака у вези са унутрашњим узбуњивањем,
није примало информације и поступање од од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар
Секретаријата за спорт и омладину
Драгана Белојевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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У складу са одредбама Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда
(„Службени лист града Београда“, бр.61/09 од 29.12.2009. године) 2010. године основан је Секретаријат за
послове легализације објеката у оквиру Градске управе града Београда који је почео са радом 18.02.2010.
године.
Сагласно Одлуци о промени статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр.6/10)
Градска управа, односно, Секретаријат за послове легализације објеката, преузела је од управа градских
општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град
и Чукарица све незавршене предмете легализације бесправно изграђених објеката.
Напомињемо да је овај Секретаријат сагласно Закону о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11), Закону о легализацији објеката („Службени Гласник РС“ бр. 95/13),
Одлуци о промени статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр.6/10) и Закона о озакоњењу
објеката („Службени Гласник РС“ бр. 96/15) примио и завео укупно 263 хиљада 936 предмета. У овом
тренутку укупан број запослених је 55 и 52 запослених по уговору, а број систематизованих радних места је
86.
Послове из оквира своје надлежности Секретаријат за послове легализације објеката обавља у оквиру
четири унутрашње целине, и то:
1. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА И
РАКОВИЦА
2. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД,
ВРАЧАР, САВСКИ ВЕНАЦ И ЗВЕЗДАРА
3. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА ЗЕМУН, НОВИ
БЕОГРАД, СУРЧИН, ОБРЕНОВАЦ, ГРОЦКА, МЛАДЕНОВАЦ, БАРАЈЕВО, СОПОТ И ЛАЗАРЕВАЦ
4. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА ЧУКАРИЦА И
ВОЖДОВАЦ
У свим Секторима врше се следећи послови: давање информација власницима бесправно
изграђених објеката о условима за озакоњење за објекат, односно делове објеката изграђене или
реконструисане без грађевинске дозволе, на територији свих општина, а којe се односe на документацију
коју су дужни да приложе уз своје захтеве; поступање по поднетим захтевима за озакоњење, што
подразумева преглед приложене докуметнације и издавање решења о озакоњењу; израда одговора и
извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе подносиоцима захтева, у циљу допуне
поднесака; доношење осталих решења и закључака у управном поступку; припрема одговора и мишљења
на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; вођење евиденционих, документационих,
канцеларијских послова и списка-прегледа издатих решења о озакоњењу; сарадња са надлежном
грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим јединицама градске, републичке и
општинске управе у смислу пружања стручне подршке и давања неопходних информација из домена
њихове надлежности.
Поред предмета које су решавали Сектори, решавани су захтеви и представке грађана упућени
секретару, затим захтеви кабинета Градоначелника, заменика начелника Градске управе, Дирекције за
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, јавних предузећа, грађана, одговори на интернет питања,
као и питања упућена средствима информисања и Беоком-сервису.
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У табели су приказани конкретни подаци о обрађеним управним предметима у Секретаријату за период од
01.01.2019 до 30.06.2019. године.
Укупан број примљених предмета

263936

Број примљених предмета од почетка године

52

Налози за допуну предмета

9127

Потврде

1108

Закључци о спајању

208

Закључци о одбацивању и обустави

136

Решења о озакоњењу

3987

Решења о одбијању

89

Откуп

24

Провера могућности легализације на основу геодетског снимка
(карте, сат. снимак и др)
Допис надлежној грађевинској инспекцији и другим органима града и организационим
јединицама градске, републичке и општинске управе
Увид у списе предмета и усмено саопштене примедбе

14583
3993
18788

У означеном периоду, а у складу са ранијом одлуком Градоначелника о новом радном времену, у
Секретаријату је пријем грађана вршио се сваког радног дана и то у току целокупног радног времена а све у
циљу постизања боље ефикасности, константне расположивости и повећања приступачности градске
управе према грађанима. Први резултати ове мере су већ видљиви и огледају се у томе што грађани брже
остварују своја законом утврђена права.
На крају, у циљу спречавања бесправне градње у граду Београду, Секретаријат је увео редовне
обиласке терена и у то укључио и надлежне инспекциске органе. У означеном периоду службена лица
Секретаријата су извршила увиђај на 124 објеката за које су поднети захтеви за легализацију и утврдила низ
неправилности које су истог тренутка санкционисане у складу са позитивним прописима. У истом циљу
Секретаријат је активно учествовао у изради Закона о изменама и допунама Закона о озакоњењу
(„Службени гласник РС“, број 96/15), који је ступио на снагу дана 06.11.2018. године.

Секретаријат за послове легализације објеката

Подсекретар
Далибор Бишевац, дипл. правник
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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I Назив организационе јединице: СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
I Назив организационе јединице: СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Укупан број запослених (укључујући по уговору о делу, на одређено време..): 47 (+4 по
уговорима о привременим и повременим пословима);
Систематизовано: 62;
Попуњено: 47;
 Укупан број руководећих радника, сагласно одредбама Одлуке о Градској управи града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 и 26/19): 8;
Висока стручна спрема: 55;
Остали: 7
Предвиђен број приправника: 5
У извештајном периоду је варирао број запослених (запослених на неодређено времене и на одређено
време) –од 22. априла 2019. године повећан број запослених на неодређено време за 2 запослена.
У извештајном периоду је варирао број ангажованих уговором о привременим и повременим
пословима-од 7 ангажованих на почетку 2019. године, од 22. априла 2019. године 5 ангажоаних а од 03.маја
2019. године 4 ангажованих.
Организацион структура Секретаријата:
1. Сектор за припрему и пројектовање, са 2 Одељења:
1.1. Одељење за пројектовање објеката из области високоградње, подземних објеката и објеката
нискоградње;
1.2. Одељење за припрему документације за пројектовање и укњижбу градских објеката
2. Сектор за високоградњу, са 2 Одељења и 1 Одсеком:
2.1. Одељење за изградњу објеката;
2.2. Одељење за реконструкцију, санацију и адаптацију објеката, у оквиру ког одељења је:
2.2.1. Одсек за надзор над извођењем радова на хитним интервенцијама;
3. Сектор за нискоградњу и хидроградњу, са 1 Одељењем:
3.1. Одељење за припрему, пројектовање и извођење радова из области нискоградње и
хидроградње;
4. Сектор за планирање инвестиционих пројеката, са 1 Одељењем:
4.1.Одељење за анализу спроводљивости и планирање инвестиционих пројеката;
5. Сектор за финансијско-материјалне послове, са 1 Одељењем:
5.1. Одељење за финансијску реализацију пројеката из области високоградње и подземних
објеката, објеката нискоградње и хидроградње;
6. Сектор за правне послове, са 2 Одељења:
6.1. Одељење за спровођење јавних набавки;
6.2. Одељење за нормативне послове.
У Сектору за планирање инвестиционих пројеката је урађен План јавних набавки за 2019. годину као
и 1 Измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину. Урађен је Списак набавки на које се закон не
примењује за 2019. годину као и 2 Измена и допуна Списка набавки на које се Закон не примењује за 2019.
годину. Извршено је и редовно праћење динамике реализације Плана јавних набавки и Списка набавки на
које се Закон не примењује. Наведени Сектор је учествовао у изради ребаланса буџета за 2019. годину и у
том процесу остварио сарадњу са организационим јединицама Градске управе и секторима у Секретаријату
у вези анализе предложених пројеката и припреми листе нових пројеката и Протокола за реализацију
пројеката у Секретаријату.

II
Називи пословних процеса, садржани су у члану 55. Одлуке о Градској управи града (''Сл. лист
града Београда'', бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18 и 26/19). У Секретаријату се не врше
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поверени послови, а следе називи организационих процеса по унутрашњим организационим целинама
(Сектори и Одељења), и то:

II А.
ПОСЛОВИ У ВЕЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА И ПО ОСНОВУ ДРУГИХ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА И СТАТУТОМ ГРАДА БЕОГРАДА:
Пословни процеси код реализација инвестиционих пројеката:
Планирање инвестиционих пројеката – припрема и усвајање листе нових пројеката за реализацију
у Секретаријату за инвестиције (у периоду од 01.01. – 30.06.2019. години усвојено је 16 нових капиталних
пројеката), потписивање протокола о реализацији пројеката са надлежним организационим јединицама ГУ,
доношење Плана јавних набавки за 2019. годину (у извештајном периоду усвојено је и 8 измена ПЈН),
доношење Списка набавки на које се закон не примењује (у извештајном периоду усвојено је и 5 измена).
1. Јавне набавке добара, услуга (израда планске урбанистичко-техничке и техничке документације,
вршење контроле техничке документације, вршење стручног надзора, вршење техничког прегледа објеката,
односно изведених радова, консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња, реконструкција,
адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је град Београд инвеститор, а на основу
протокола о реализацији пројеката потписаних са надлежним организационим јединицама ГУ, као и на
основу других обавезујућих документата:меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.) - са свим
активностима и подактивностима које су наведене у претходним ГИРГ-у извештајима и са 3 извршиоца).
Спроведене јавне набавке у Сектору за правне послове: покренут укупно 27 поступака јавних набавки
из Плана набавки за 2019. годину, од чега: 22 отворених поступака и 5 преговарачка поступака (4 за
уговарање додатних радова и 1 преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда само
са понуђачем који може извршити набавку). Поднет 1 Захтев за заштиту права и сачињен одговор по
захтеву који је прослеђен Управи за јавне набавке РС. Сачињено 27 модела уговора (за спроведене јавне
набавке и за јавне набавке у току). За све набавке сачињено: Предлози Одлука о покретању и Одлуке о
покретању; предлози Решења о формирању Комисија за јавне набавке и Решења о формирању Комисија за
јавне набавке; предлози Закључака (о покретању поступака и о додели уговора, односно обустави
поступка); конкурсне документације; Извештаји Комисија за јавне набавке и предлози Одлука о додели
уговора; објављивања на Порталу јавних набавки РС и Порталу јавних набавки Града Београда докумената
по ЗЈН (позиви за подношење понуда, конкурсне документације, одлуке о додели уговора/одлуке о
обустави поступка јавне набавке; обавештења о закљученом уговору, обавештења о покретању
преговарачког поступка, обавештења о померању рока за подношење понуда, обавештења о обустави
поступака јавних набавки...), пропратни дописи, уз телефонске комуникације са Службом за
централизоване јавне набавке и контролу набавки, Секретаријатом за скупштинске послове и прописе,
Секретаријатом за финансије, Градским правобранилаштвом града Београда, инжењерима и сл.
2. Послови у вези обезбеђивања информација о локацији, локацијских услова, грађевинских
дозвола и одобрења за извођење радова, пријава радова и употребних дозвола, за објекте за које
Секретаријат спроводи јавне набавке (са свим активностима и подактивностима које су наведене у
претходним ГИРГ-у извештајима) - ВИСОКОГРАДЊА:
Прибављање копије плана парцеле (10); Прибављање копије катастра подзем. инсталација са
подактивностима (1); Прибављање доказа о праву својине – лист непокретности (9); Прибављање доказа о
формираној грађевинској парцели, са подактивностима (0); Припрема документације за плаћање накнаде
Агенцији за привредне регистре за подношење захтева електронским путем (27);
Припрема документације за плаћање накнаде Имаоцима јавних овлашћења за издавање услова
потребних за израду Урбанистичких пројеката (0);
Припрема и преглед документације и подношење захтева кроз обједињену процедуру
електронским путем преко ЦИС-а: издавање локацијских услова (5); Припрема документације за
плаћање накнаде Имаоцима јавних овлашћења за издавање техничких услова у процесу спровођења
обједињене процедуре електронским путем у фази издавања Локацијских услова (1) Координација и
сарадња са Имаоцима јавних овлашћења - праћење поступка и уколико је то потребно прибављање додатне
документације (0); Провера постојања и садржаја одговарајућих урбанистичких планова; припрема и
предаја захтева за издавање Информације о локацији (5); Послови у спровођењу процедуре обележавања
грађевинских парцела, у катастру непокретности, на основу важећег планског документа (2): Координација
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са овлашћеном геодетском организацијом у процесу извршења геодетских услуга-припреми документације
потребне за спровођење промена у РГЗ (5); Припрема документације овлашћеној геодетској организацији
за пријаву извршења геодетских радова (2); Допуна документације по Закључку РГЗ СКН (0);
Координација са руководиоцем РГЗ Служба за катастар непокретности (5); Провера исправности решења
РГЗ којим се одобрава промена у катастарском операту (0); Припрема захтева за издавање Уверења о
обележеној грађевинској парцели (2); Покретање процедуре за доделу земљишта у својини РС граду
Београду са припремом документације и могућом допуном на основу захтева надлежног органа (0);
Покретање процедуре за доделу земљишта у својини градa Београдa Републици Србији са припремом
документације и могућом допуном на основу захтева надлежног органа (0); Координација са надлежним
органима у делу административних и имовинско-правних послова, који су неопходни за формирање
грађевинских целина (0); Послови неопходни за прибављање дозвола и спровођење осталих процедура у
складу са Законом планирању и изградњи, у сарадњи са надлежним органима: Припрема захтева за
достављање понуда за геодетске услуге-геодетско снимање изграђеног објекта, инсталација и обележавања
грађевинске парцеле за потребе увођења извођача у посао (0); Праћење процеса провођења промена у
плановима РГЗ и предаја и преузимање документације у процесу уцртавања објекта (0); Припрема
документације за плаћање накнаде РГЗ за услугу провођења промена у катастру непокретности и катастру
подземних водова (0); Послови неопходни за спровођење процедуре за добијање решења о утврђивању
кућног броја (0); Припрема и преглед документације и подношење захтева кроз обједињену процедуру
електронским путем преко ЦИС-а - добијање решења о одобрењу извођења радова (0), грађевинских
дозвола (3), употребних дозвола (8), остали поступци-клаузуле правоснажности (10), исправке техничке
грешке у издатим решењима (1), пријаве почетка извођења радова (2), прикључење објеката на
инфраструктуру (7); МУП РС, Сектор за ванредне ситуације - добијање сагласности МУП РС на техничку
документацију у погледу заштите од пожара (5).
3. Праћење реализације уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике (са
свим активностима и подактивностима које су наведене у претходним ГИРГ-у извештајима):
3А) Активности праћења реализације код пројектовања:
a. Планирање: Припрема образаца и упита за документационе подлоге на основу којих остали
Секретаријати достављају своје захтеве за новим пројектима, а на основу претходног искуства и
истраживања тржишта, пријем захтева других Секретаријта и Кабинета Градоначелника (2), анализа
оправданости и спроводивости предложених пројеката (6) - провера испуњености имовинско-правних,
планских и техничкик могућности за реализацију, провера Пројектних програма и задатака достављених од
стране других Секретаријата у смислу могућности за реализацију (13), обилазак локације (13), процена
рокова потребних за реализацију уговора као и рокова у којима ће се створити услови за покретање јавних
набавки (16), те, сходно томе, процена потребних финансијских средстава, прерасподела по годинама и на
основу овога, израда предлога Плана потреба, Финансијског плана и Плана јавних набавки у домену
Сектора за припрему и пројектовање. Измена планираних средстава за објекте приликом израде/измене
финансијских планова сходно динамици реализације (4). Помоћ другим Секретаријатима у циљу
обезбеђивања планског основа, припреме за израду урбанистичких пројеката (2) и проналажењу архивских
пројеката за објекте који су достављени као предлог нових пројеката (0).
b. Припрема и спровођење јавних набавки у Сектору за припрему и пројектовање:
Усаглашавање Пројектних задатака са Корисницима, надлежним Секретаријатима, прописима и
техничким могућностима објеката и локација у циљу добијања оптималног решења за нове објекте (11);
израда техничког дела конкурсне документације, усаглашавање Предлога Пројектних програма и
Пројектних задатакла са надлежним Секретаријатима и крајњим корисницима, процена сложености обима
посла, потребних кадрова за њихово извршење, испитивање тржишта и формирање додатних услова за
понуђаче, учешће у изради Модела уговора и осталог дела Конкурсне документације (9); Израда дописа
Управи за јавне набавке у циљу добијања одобрења за спровођење преговарачког поступка у случајевима
када се то сматра оправданим (1); Учешће у раду Комисија за јавну набавку – одговарање на питања
потенцијалних понуђача, отварање понуда, преглед исправности приспелих понуда, рачунска контрола
исправних, писање захтева за додатним појашњењима (6); Комуникација са надлежним органима у смислу
упознавања са новим, раније не коришћеним процедурама као и провера стандардних процедура у циљу
процене рокова за реализацију уговора и процена утицаја истих на висину вредности јавне набавке (2);
припрема и реализација процедуре анексирања уговора (2), спровођење процедуре поступка за плаћање по
рачуну (0), припрема документационе подлоге и образложења за раскид уговора које није могуће
реализовати (1); рачунска контрола понуда пристиглих у Сектор за извођење (2); учешће у раду Комисија
за јавну набавку радова (као помоћ Сектору за извођење и Сектору за нискоградњу) (1);
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c. Израда техничке, урбанистичко-техничке, геотехничке и геотермалне документације:
активности око прибављања свих потребних услова и сагласности за израду наведене документације од
надлежних институција, анализа приспелих услова и састанци са представницима комуналних кућа у циљу
прикупљања информација о могућностима за прикључење (4); активности на измени неадекватних услова,
сагласности и уговора са имаоцима јавних овлашћења (5); анализа предлога пројектаната и техничке
контроле, те измена или дорада Пројектних задатака (1); праћење и преглед, са давањем примедби и
анализом примедби техничке контроле и одговора на примедбе, преглед и утврђивање недостатака и
неправилности пројектне документације, као и праћење отклањања примедби (96); учешће у изради
уговора са комуналним кућама (3); преглед и утврђивање недостатака и неправилности техничког дела
конкурсне документације за избор извођача радова (тендерска документација) и усаглашавање према
одредбама Закона о планирању и изградњи и Закона о јавним набавкама (10); прикупљање, припрема,
анализа и оквирна процена укупних трошкова за радове на објектима (по типологијама објеката, по
карактеристичним нето и бруто површинама), пре процеса пројектовања и после израде пројеката, са
израдом табеларног прегледа за потребе финансијског планирања и планирања јавних набавки (0);
координација између пројектанта, техничке контроле, израђивача геотехничке документације и геолошке
документације за употребу геотермалне енергије, вршиоца техничке контроле геотехничке документације и
надлежних институција, надлежних Секретаријата, корисника, Кабинета градоначелника и осталих
учесника у послу (Јединица за управљање пројектом истраживања и развоја доо Београд и сл.)
(свакодневно, за све активне објекте); координација између Сектора за извођење и пројектанта на
отклањању примедби у току изградње (12); израда периодичних извештаја о стању документације и
проблематици, са подактивностима (9); контрола и овера привремених и окончаних ситуација за израду и
техничку контролу техничке документације, са подактивностима (11); израда пропратне документације у
вези извршене контроле, урађених прегледа (дописа, извештаји, обављени састанци, телефонски контакти).
Достављање одговора на дописе купаца станова које је реализовао Секретаријат (1); Стручна помоћ другим
Секретаријатима на праћењу реализације израде и техничке контроле техничке документације које они
реализују (1);
d. Разно: учешће у раду Градских комисија и радних група у циљу припреме различитих пројеката
које се реализују на нивоу Града Београда – Стратегија; перманентна едукација у циљу праћења и примене
усвојених нових систена и технологије градње, законских, подзаконских и интерних аката, правилника и
прописа; учешће на семинарима, обуке и други облици сарадње са градским, републичким и међународним
организацијама и институцијама; учешће на округлим столовима, конференцијама и састанцима, а везано за
послове Сектора (14).
3Б) Активности праћења реализације код извођења објеката (радови): Учешће у раду 55
Комисијe за јавну набавку – отварање понуда, преглед исправности приспелих понуда, рачунска контрола
исправних; 7 увођења извођача радова у посао; на 45 објеката координација између пројектанта, стручног
назора и извођача радова, недељно сагледавање проблематике и обима изведених радова, месечно праћење
извршења радова у односу на уговорену динамику, израда периодичних извештаја о стању радова и
проблематици, са подактивностима; 89 контролe и оверe привремених месечних ситуација за извођење
радова, са подактивностима; 38 контрола и овера привремених месечних ситуација за надзор; 28 припремe
документације за уговарање неуговорених радова на изградњи објекта; 15 уговарања неуговорених радова
на изградњи објекта; 27 учествовањa у техничком прегледу објекта; 33 примопредаје изведених радова са
извођачем радова, са подактивностима; 47 коначних обрачуна са извођачем радова; 56 примопредајa
изведених радова са корисником објекта; 52 контрола и овера приспелих рачуна у току реализације; 39
упућивањa захтева ЈКП за добијање сагласности на изведене радове; 32 праћењa рада Комисије за технички
преглед до добијања позитивног записника и доставе истог надлежном Секретаријату за добијање
употребне дозволе. За све напред наведено, израђена је пропратна документација, извршене контроле,
урађени прегледи, обављени састанци, обиласци градилишта, писани извештаји, телефонски контакти;
4. Праћење и евиденција финансијских обавеза Секретаријата у оквиру реализације свих
инвестиционих пројеката (са активностима и подактивностима које су наведене у претходном ГИРГу у извештајима):
 Израда финансијских планова: У периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. извршено је 11 измена
финансијског плана и измена апропријација на пословној области 2400, односно на изворима
финансирања 01 – средства из буџета, као и другим изворима финансирања; Достава предлога за
Одлуку о ребалансу 1 буџета за 2019. годину са образложењима.; Израда инвестиционог програма
за 2019. и 2020. годину са образложењима.; Израда финансијког плана, у складу са Одлуком о
ребалансу 1 буџета за 2019. годину са образложењима.. Израда плана јавних инвестиција;
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Планирање и припрема месечних квота за плаћање са образложењем; Измена месечних квота у
оквиру дозвољеног лимита са образложењем;
Достављање података о планираним приходима и примањима од иностраних и домаћих задуживања
за период јануар- март, јануар - јун, као и достављање извештаја о оставреним и планираним
приходима на недељном нивоу; Израда месечних извештаја за Министарство финансија о
неизмиреним обавезама са стањем на дан.
Праћење извршења финансијског плана, уз усаглашавање са Сектором за рачуноводствене услуге и
контролу буџетских корисника, у оквиру Секретаријата за финансије – Управе за трезор;
Израда Извештаја о извршењу финансијског плана за 2019. годину са свим потребним подацима;
Извештај о реализацији утрошених средстава за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године,
усаглашен са Сектором за рачуноводствене услуге и контролу буџетских корисника са детаљним
образложењем по свакој позицији финансијског плана;
Израда извештаја по степену извршења финансијсксог плана по функцији, економској
класификацији и извору финансирања;
Контрола и оверавање књиговодстевних исправа, израда наредби за књижење сваког рачуна
односно привремене ситуације а затим и припрема захтева за плаћање (број: 225 захтева за плаћање)
и израда решења о распореду средстава – са евиденцијом свих извршених плаћања у посебним
табелама које омогућавају утврђивање вредности инвестиција које обавља Агенција за инвестиције;
Остале активности (сарадња са осталим Секторима, обезбеђивање финансијских података за измене
закључака, у складу са Одлуком о буџету града Београда; - израда извештаја по налогу
руководилаца, израда разних дописа; Припрема важећих банкарских гаранција са прилозима и
њихово достављање уз одговарајући преглед за Секретаријат за финансије, учешће у свим јавним
набавкама у својству чланова комисија, учешће у Пописној комисији у својству чланова.

Праћење и евиденција финансијских обавеза Секретаријата у оквиру реализације КРЕДИТА О
ЗАЈМУ ИЗМЕЂУ ГРАДА БЕОГРАДА И ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ за финансирање
Пројекта унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре:
 У периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. из кредита ЕБРД ((Green Boulevard)-Г- бр. 4011- 4414 од
12.07.2017, повученa je прва транша кредита у износу од 4.021.478,83 €. Уплаћена транша је
конвертована у динаре и из ових средстава плаћена је авансна ситуација од 06.05.2019. године за
извођење радова на реконструкцији Улица краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара
Душана у износу од 473.001.112,25 РСД.
 Из средстава акредитива бр. 2420NV48262LC/15 који је отворен на износ 19.787.671,80 €, остало је
неискоришћено 75.381,60 €. Будући да је акредитив отворен средствима кредота ЕБРД, упућен је
захтев кредитору да изда инструкције о коришћењу преосталог износа.
 Израда извештаја о потрошеним средствима из кредита ЕБРД;
 Израда планова повлачења кредита по кварталима.
Овом исплатом искоришћено је укупно 19.712.290,20 € из акредитива, тако да пошто је акредитив
отворен на износ од 19.787.671,80 €, остало је неискоришћено 75.381,60 €. Будући да је акредитив отворен
средствима кредота ЕБРД, упућен је захтев кредитору да изда инструкције о коришћењу преосталог износа.
5. Други неопходни послови у вези са реализацијом јавних набавки које спроводи
Секретаријат:
5а. Остале активности у Сектору за правне послове (3 извршиоца): Сачињена 2 квартална
Извештај за Управу за јавне набавке РС, о закљученим, као и о реализованим уговорима о јавним
набавкама; сачињено 35 материјала о измени Закључака; покренуто 7 процедура за закључивање уговора о
привременим и повременим пословима; сачињено 16 модела уговора за радове и услуге који се не спроводе
по поступку јавних набавки (анекси за ПДВ; по коначним обрачунима; за вишкове и мањкове, уговори са
ЕДБ, Београдске Електране, Београдске топлане и сл); спроведена 10 поступка за измену уговора, по члану
115. Закона о јавним набавкама. За све уговоре и анексе ван поступка јавних набавки, сачињени дописи за
Градско правобранилаштво града Београда (за модел уговора и за оверу уговора), Секретаријат за
финансије, Секретаријат за скупштинске послове и прописе, предлози Закључака и дописи за уговорну
страну; сачињено 6 Решења о примопредаји радова и 7 Решења о коначном обрачуну; сачињено 6 Решења
Комисије за вршење квалитативног и квантитативног пријема услугe; сачињено 1 Решењео оперативном
тиму за координацију и комуникацију са Извођачем радова и осталим учесницима у реализацији пројекта;
сачињено 72 Решења о коришћењу годишњих одмора и 2 за плаћена одсуства запослених; учешће у изради
плана јавних набавки за 2019. годину; учешће у доставању образложења Градском правобранилаштву града
Београда по тужбама против Секретаријата; изради Предлога Измене и допуне Правилника о организацији
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и систематизацији радних места у Градској управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке
и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и
Канцеларији за младе број 110-626/18-ГВ од 27.06.2018. године (део за Секретаријат за инвестиције), израда
1 извештаја о раду за 2018. годину; дописи по захтевима Начелника градске управе града Београда,
Секретаријата за управу и Секретаријата за опште послове. За све напред наведено, израђена су пропратна
акта, модели уговора, предлози закључака и сл., као и обављени телефонски контакти.
5б. Послови око преноса (или уписа) права власништва (са свим активностима и подактивностима
које су наведене у претходним ГИРГ-у у извештајима) – у предметном периоду није било наведених
активности.
5ц. праћење реализације инвестиционих програма: Учествовање 3 пута у раду вештачења у
споровима, које воде град Београд и надлежни секретаријати; Учествовање у раду 11 комисија за потребе
других секретаријата; извршен преглед 143 позиција радова са анализама цена (340) код ревидовања
допунских понуда; две рачунске контроле понуда; 1 прегледа техничке документације.
 Изласци на објекте у гарантном року укупно 40 са сачињавањем извештаја и дописа укупно 18,
извођачима радова и стручном надзору по примедбама корисника.
 Послови стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања основних животних услова у
случајевима елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа чије последице угрожавају
животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита
од таквих непогода (ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ), на објектима који су у надлежности града
Београда:
У 2019. години извршене следеће активности и под-активности, и то: извршен надзор на 269 хитнe
интервенцијe са израдом припадајуће документације (грађевинске књиге-816, анализе цена 709 и
обрачунске ситуације 173); извршено 226 додатних неопходних излазака на терен самосталнои са
извођачем; самостално без извођача и налога по захтеву корисника 48 излазака на објекте и давање решења
кориснику за отклањање кварова.
5д. Остале активности у Сектору за припрему и пројектовање, Одељење за припрему
документације за пројектовање и укњижбу градских објеката
Сарадња са Имаоцима јавних овлашћења у процесу прикључења објекта на комуналну
инфраструктуру-преглед израђене техничку документације ПЗИ - ВИСОКОГРАДЊА: Спровођење
процедуре добијања одобрења за прикључење „Електродистибуција Београд“ ван обједињене процедуре
(1); припрема захтева за издавање услова за укрштање и паралелно вођење водова по овлашћењу ЕПС
Дистрибуција (0); Припрема документације за плаћање накнаде Имаоцима јавних овлашћења за издавање
техничких услова за укрштање и паралелно вођење водова (0); Припрема документације и подношење
захтева за издавање сагласности на локацију ТС (2): Припрема документације и подношење захтева за
издавање сагласности на трасу водова 10 и 1kV (0); Припрема документације и подношење захтева за
преглед техничке документације ПЗИ и добијање сагласности за прикључење објекта (0).

II. Б.
ПОСЛОВИ У ВЕЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА KОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ПРИМАЊА НА ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА И ДОНАЦИЈА, ФИНАНСИЈСКИХ
УГОВОРА О КРЕДИТИМА И ДОНАЦИЈАМА СА МЕЂУНАРОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА И ПО ОСНОВУ ДРУГИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА УТВРЂЕНИХ
ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА И СТАТУТОМ ГРАДА БЕОГРАДА: (са свим активностима и
подактивностима које су наведене у претходним ГИРГ-у извештајима):
1. Јавне набавке добара, услуга (израда планске урбанистичко-техничке и техничке документације,
вршење контроле техничке документације, вршење стручног надзора, вршење техничког прегледа објеката,
односно изведених радова, консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња, реконструкција,
адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је град Београд инвеститор, а на основу
протокола о реализацији пројеката потписаних са надлежним организационим јединицама ГУ, као и на
основу других обавезујућих документата: меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.): спроведена
3 отворена поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама; у току је спровођење 5
отворених поступака јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама; спроведена 2 поступка измене
уговора у складу са Законом о јавним набавкама – продужетак рока, без надокнаде; у току је спровођење 4
поступка измене уговора у складу са Законом о јавним набавкама – продужетак рока, без надокнаде;
спроведен 1 поступак набавке консултантских услуга у складу са правилима ЕБРД за набавке, потписан
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уговор о донацији са ЕБРД и уговор о консултантским услугама са изабраним консултантом; спроведен 1
отворени поступак набавке за извођење радова у складу са правилима ЕБРД за набавке; спроведен 1
поступак закључивања анекса уговора за набавку радова у складу са правилима ЕБРД – без надокнаде; у
току је спровођење 1 поступка набавке у складу са чланом 7. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама;
обустављен 1 поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама; спроведена 2 поступка за
закључење 2 типска уговора са ЕПС Дистрибуција.
За све јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама сачињено: Предлог и Одлука о
покретању поступка; Предлог и Решење о формирању Комисија за јавне набавке; Предлог Закључака о
покретању поступака; Конкурсна документација и Позив за достављање понуда; Записник са отварања
понуда; преглед понуда; Извештај Комисије за јавне набавке; Предлог и Одлука о додели уговора/Предлог
и Одлука о обустави поступка; Предлог Закључака о додели уговора/обустави поступка; објављивања на
Порталу јавних набавки РС и Порталу јавних набавки Града Београда (Позив за подношење понуда;
Конкурсна документација; Измена конкурсне документације; Одговори на захтеве за појашњења конкурсне
документације; Одлука о додели уговора/обустави поступка; Обавештење о закљученом уговору;
Обавештење о обустави поступака јавних набавки), пропратни дописи, комуникација са Службом за
централизоване јавне набавке и контролу набавки, Секретаријатом за скупштинске послове и прописе,
Секретаријатом за финансије, Градским правобранилаштвом града Београда и сл.; учешће у раду комисија
за јавне набавке.
За све набавке у складу са правилима ЕБРД за набавке консултантских услуга: Пројектни задатак и
добијање сагласности ЕБРД; Предлог и Одлука о покретању поступка; Предлог и Решење о формирању
Комисија за јавне набавке; Предлог Закључака о покретању поступака; Предлог Закључака о бодовању
техничких и финансијских понуда ради усклађивања са Смерницама ЕБРД за набавке консултантских
услуга; Позив за достављање Писама заинтересованости; Одговора на питања потенцијалних понуђача;
Записник са отварања Писама заинтересованости; преглед Писама заинтересованости; Извештај о широј
листи консултаната; Извештај о ужој листи консултаната; Конкурсна документација и Позив за достављање
понуда; Одговора на питања потенцијалних понуђача; Записник са отварања техничких понуда; преглед
техничких понуда; Извештај о евалуацији техничких понуда; Позив за отварање финансијских понуда;
Записник са отварања финансијских понуда; преглед финансијских понуда; Збирни извештај о евалуацији
техничких и финансијских понуда; Предлог и Одлука о додели уговора; Предлог Закључака о додели
уговора; Позив за преговоре о уговору; Записник са преговора о уговору; Обавештење о закљученом
уговору; пропратни дописи, комуникација са ЕБРД, Секретаријатом за скупштинске послове и прописе,
Секретаријатом за финансије, Градским правобранилаштвом града Београда и сл.; учешће у раду комисија
за јавне набавке; превђење документације.
За све набавке у складу са правилима ЕБРД за набавке радова: Конкурсна документација и добијање
сагласности ЕБРД; Предлог и Одлука о покретању поступка; Предлог и Решење о формирању Комисија за
јавне набавке; Предлог Закључака о покретању поступака; Позив за достављање понуда; одговора на
питања потенцијалних понуђача; измене конкурсне документације уз сагласност ЕБРД; Записник са
Предтендерског састанка и обилазак локације; отварања понуда; Записник са отварања понуда; преглед
понуда; Извештај о евалуацији понуда; Предлог и Одлука о додели уговора; Предлог Закључака о додели
уговора; Писмо о прихватању; Обавештење неуспелим понуђачима; Обавештење о закљученом уговору;
пропратни дописи, комуникација са ЕБРД, Секретаријатом за скупштинске послове и прописе,
Секретаријатом за финансије, Градским правобранилаштвом града Београда и сл.; учешће у раду комисија
за јавне набавке; превђење документације.
2. Послови у вези обезбеђивања информација о локацији, локацијских дозвола, грађевинских
дозвола и одобрења за извођење радова, пријава радова и употребних дозвола, за објекте за које
Секретаријат спроводи јавне набавке (са свим активностима и подактивностима које су наведене у
претходним ГИРГ-у извештајима): Прибављање копије плана парцеле и копије плана водова, са
подактивностима: 1; Укупан број остварених контаката и активности са надлежним органом који издаје
локацијске услове и информацију о локацији: 100 и уколико је то потребно, на захтев надлежног органа,
прибављање додатне документације; Подношење захтева за информацију о локацији - 10; Подношење
захтева Секретаријату за урбанизам - Комисији за планове за верификацију Идејног решења за 1 објекaт,
координација са Секретаријатом за урбанизам 20; Припрема и преглед документације и подношење захтева
кроз обједињену процедуру електронским путем преко ЦИС-а: подношење захтева за локацијске услове за
1 објекат; подношење захтева за Решење о одобрењу извођења радова за 1 објекат; подношење захтева за
Пријаву радова за 1 објекат; подношење захтева за добијање сагласности на техничку документацију у
погледу мера заштите од пожаран за 1 објекат. Сарадња са Имаоцем јавних овлашћења - МУП - Аналитика,
у вези издавања услова ван обједињене проседуре - 2 објекат. Припрема документације за плаћање накнаде
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Имаоцима јавних овлашћења за издавање техничких услова у процесу спровођења обједињене процедуре
електронским путем у фази издавања Локацијских услова (1 објекта); Координација и сарадња са
Имаоцима јавних овлашћења - праћење поступка и уколико је то потребно прибављање додатне
документације; Подношење захтева за издавање листа непокретности за 0 објеката;
3. Праћење реализације уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике (са
свим активностима и подактивностима које су наведене у претходним ГИРГ-у извештајима): за укупно 15
уговорених послова.
А) Активности праћења реализације код пројектовања: координација између пројектанта,
техничке контроле, надлежних Секретаријата, корисника, и надлежних институција у вези 8 пројекaта;
сарадња са пројектантом у вези достављања идејног решења за 4 објекта, сарадња са пројектантом у вези
достављања микролокацијске анализе за 0 објектa, сарадња са пројектантом у вези достављања Идејног
пројеката зa 1 пројекат; сарадња са пројектантом у вези достављања пројеката зa извођење за 1 пројекат.
Сарадња са Имаоцем јавних овлашћења - ЕПС Дистрибуција, пре подношења захтева за добијање дозволе
за извођење радова, у вези уговора за изградњу недостајуће инфраструктуре и уговора за изградњу
прикључка за 2 објекта. Сарадња са Путевима Београда, ЕПС и Телеком Србија у вези достављања
сагласности за постављање инсталација за 1 објекат и Путевима Београд у вези издавања решења о
испуњености услова за 1 објекат. Сарадња са Секретаријатом за саобраћај у вези издавања сагласности на
техничку документацију за 1 објекат. Припрема документације и плаћање накнаде за постављање
инсталација Путевима Београда за 1 објекат, у фази добијања сагласности за расковање улице. Сарадња са
Секретаријатом за заштуту животне средине у вези давања мишљења о потреби процене утицаја на
животну средину за 2 објекта. Сарадња са ГСП Београд у вези достављања података за реконструисане
деоница за припрему Завршног Извештаја за Пројекат обнове града Београда Европској ивестиционој
банци. Координација са ЈУП ''Урбанистички завод Београда'' на Урбанистичком пројекту и Пројекту
препарцелације за 1 објекат и Микролокацијској анализи повољности локације за 1 објекат.
Б) Активности праћења реализације код извођења објеката (радови): 5 објеката су у гарантном
року, координација између извођача радова, надзора и корисника, обиласци терена у вези отклањања
недостатака у гарантном року: 10.; координација између извођача радова и корисника - Секретаријата за
саобраћај, надзора и инвеститора у вези адаптибилног управљања саобраћајем: за 1 објекат; комуникација
са ПУ за Град Београд, Управа саобраћајне полиције у вези регулисања светлосне саобраћајне
сигнализације за 1 објекат; координација између извођача радова, техничког прегледа, надзора и корисника
- Секретаријата за саобраћај у вези примопредаје 1 објекта, укупан број остварених контаката и активности
5; Припрема документације и примопредаја изведених радова на редовно одржавање за 1 објекат;
Припрема документације за примопредају изведених радова на уређењу зелених површина на редовно
одржавање за 1 објекат; сарадња са ЕПС Србија у вези плаћања потрошње електричне енергије за 1 објекат;
Пријава градилишта за 1 објекат.У току је извођење радова на 1 објекту.Укупан број остварених контаката
и активности 50, укупан број остварених контаката и активности са директивним надзором: 20 дописа;
Укупан број остварених контаката и активности са надзором 15, координација између извођача радова,
надзора и корисника, обиласци терена у вези 1 објекта; координација између извођача радова и корисника ГСП ''Београд'', надзора и инвеститора у вези искладиштења трамвајских шина из складишта ГСП ''Београд''
за 1 објекат; Подношење захтева МУП РС, Сектор за ванредне ситуације у вези техничког прегледа
изведених радова ради провере спроведених мера заштите од пожара - 0 објеката; координација са
Секретаријатом за урбанизам у вези пробног рада за 0 објеката. Сарадња са Имаоцем јавних овлашћења ЕПС Дистрибуција, у процесу прикључења објекта на комуналну инфраструктуру за 0 објекта.
4. Праћење и евиденција финансијских обавеза Секретаријата у оквиру реализације свих
инвестиционих програма (са активностима и подактивностима које су наведене у претходном ГИРГ-у у
извештајима):
Финансијски послови обављени у Сектору за нискоградњу и хидроградњу: састављање предлога за 6
квота, месечно и по кварталима за Сектор за финансијско-материјалне послове; састављање 1 предлога
ребаланса финансијског плана за 2019., 2020., 2021. годину за Сектор за финансијско-материјалне послове;
контрола приспелих рачуна и ситуација; састављање образложења за финансијски план за Сектор за
финансијско-материјалне послове; реализација буџета за претходни период и образложење за Сектор за
материјалне и финансијске послове; достављање финансијских података за израду Закључака и измена
Закључака у Сектор за финансијско-материјалне послове на проверу; достављање потписаних уговора на
реализацију и праћење финансијских елемената у Сектор за финансијско-материјалне послове. Праћење
финансијских обавеза, евидентирање у САП примљених фактура и ситуација. Остали финансијски послови
који су се обављали у Сектору за финансијско-материјалне послове су обједињени под тачком II А 4.
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5. Други послови у складу са Статутом града Београда:
 Израда извештаја и других информација о извршењу послова: израђен 1 полугодишњи извештај о
раду; израђени дневни извештаји о стању предмета; израда информација за различите
организационе јединице Градске управе, везане за појединачне пројекте из Пројекта унапређења
београдског јавног градског превоза и саобраћајне инфраструктуре и Пројекта београдски зелени
булевар; одговорено на 3 дописа по судским поступцима у току за изведене радове.
 Остали послови: припремљена документација за повлачење транши са ЕБРД; израђен План рада за
2019. годину; израђен Предлог потреба за 2019. годину; израђен План јавних набавки за 2019.
годину, са изменама; израђен Списак набавки на које се закон не примењује за 2019. годину, са
изменама; израђена документациона подлога за план јавних набавки за 2019. годину и списак
набавки на које се ЗЈН не односи; достављени подаци за план извршења набавки и јавних набавки за
2018. годину; достављени подаци за кварталне Извештаје за Управу за јавне набавке РС о
закљученим уговорима о јавним набавкама; састављен извештај о попису грађевинских објеката и
опреме у припреми; одржани састанци и рад у комисијама; састављено 6 измена закључака; давање
сагласности на референце извођача радова, пружаоца услуга; унос података у Програм за потписане
уговоре и извршење уговора; састављање одговора за грађане у вези извођења радова; преглед
инвестиционих пројеката press clipping ради извештавања ЕБРД; архивирање предмета; урађен
документ План поновног успостављања извора прихода за улице из новог кредита ЕБРД – са
консултантима ЕБРД, одобрен од стране ЕБРД и објављен на сајту Града Београда; урађен документ
План укључивања заинтересованих страна за улице из новог кредита ЕБРД – са консултантима
ЕБРД, одобрен од стране ЕБРД и објављен на сајту Града Београда; састављен Извештај за ЕБРД –
животна средина и социјална питања – годишњи извештај (EASR – Annual Environmental and Social
Report); састављен Извештај за ЕБРД – попис потписаних уговора на Пројекту; састављен Извештај
за ЕБРД – животна средина и социјална питања – акциони план (ESAP – Environmental and Social
Action Plan); сачињени извештаји о оцењивању запослених; потписана 2 анекса уговора по 2
Финансијака уговора о кредиту са ЕБРД; застављен завршни извештај по кредиту ЕИБ;
присуствовање семинару ЕБРД – електронско спровођење набавки у складу са процедурама ЕБРД;
одржана јавна презентација радова у ГО Палилула у складу са процедурама ЕБРД.

III ПРАВНИ ОСНОВ за А и Б:














Одлука о Градској управи града Београда (''Службени. лист града Београда'', бр. 126/16, 2/17, 36/17,
92/18, 103/18, 109/18, 119/18 и 26/19);
Решење о трансформацији Фонда за финансирање изградње станова солидарности („Службени лист
града Београда“ број 23/10);
Статут града Београда («Службени лист града Београда» бр. 39/08, 6/10, 23/13 и «Службени гласник
РС», број 7/16 - одлука УС);
Закон о главном граду („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16 - др. закон и
37/19);
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон
и 47/18);
Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука УС,
113/17 и 95/18-аутентично тумачење);
Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи (''Службени лист града
Београда'', бр. 29/03, 7/04, 8/04, 25/05, 10/08, 17/09, 29/10, 39/10, 3/12, 36/14, 51/14 и 95/14);
Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“
број 38/19);
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ број 21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18-др. закон);
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Гградске управе
града Београда („Службени лист града Београда“, број 8/15, 58/15, 8/19 и 39/19);
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15);
Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу
јавних набавки („Службени гласник РС“ број 83/15);
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/15 и 41/19);
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Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког
поступка („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 83/15);
Одлука о располагању становима града Београда („Службени лист града Београда“ број 20/15, 37/16
и 114/16);
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исп., 64/10 – Одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС и 98/13 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/19 и 37/19-др. закон);
Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист града Београда“ број 20/15, 126/16, 2/17, 43/17,
118/18 и 26/19);
Правилник о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта
(“Службени гласник РС“ број 27/15);
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС“ број 72/18);
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник
РС“ број 113/15, 96/16 и 120/17);
Правилник о класификацији објеката (“Службени гласник РС“ број 22/15);
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Службени гласник РС“
број 22/15);
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(“Службени гласник РС“ број 22/15);
Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске
књиге (“Службени гласник РС“ број 22/15);
Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле (“Службени гласник РС“
број 6/19);
Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта (“Службени гласник РС“
број 22/15);
Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора (“Службени гласник РС“ број 22/15 и
24/17);
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС“ број 85/15);
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини
предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току
грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (“Службени
гласник РС“ број 27/15 и 29/16);
Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ број 72/09, 18/10, 65/13, 15/15одлука УС, 96/15, 47/17 – аутентично тумачење, 113/17-др.закон, 27/18-др.закон и 41/18-др.закон);
Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на
којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда“, број
63/16, 50/18 и 26/19);
Закон о озакоњењу објеката („Службени лист РС“ број 96/15 и 83/18);
Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ број 101/15 и 95/18-др.
закони);
Закон о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и
"Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/16 – аутентично тумачење);
Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и
57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, 1/03-Уставна повеља);
Финансијски уговор закључен између Европске инвестиционе банке и Државне заједнице Србија и
Црна Гора, дана 17.06.2003. године, Анекс 1, Анекс 2, Анекс 3;
Уговор о Пројекту обнове града Београда закључен између ЕИБ, Републике Србије и Града
Београда, дана 17.06.2003. године, Анекс 1, Анекс 2, Анекс 3;
Водич за јавне набавке ЕИБ (Guide to procurement EIB);
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18 и
23/19);
Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист града Београда“, бр.
3/01, 15/05 и 29/07-др.одлука);
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Правилник за пројектовање, грађење и одржавање трамвајских пруга у Београду;
Студија оптималних типова конструкција горњег строја трамвајских пруга;
Закон о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др. закон);
FIDIC “Услови Уговора за изградњу” (Црвена књига), Прво издање 1999.;
Водич за услове уговора за изградњу – Црвена књига;
FIDIC “Услови за Уговоре о консултантским услугама” Четврто издање 2006. (Бела књига);
Водич за услове уговора о консултантским услугама – Бела књига (2006.);
FIDIC “Услови за Уговоре о консултантским услугама” Треће издање 1998. (Бела књига);
Водич за услове уговора о консултантским услугама – Бела књига (1998.);
Финансијски уговор о кредиту са ЕБРД од 17.11.2011. године, Анекс 1, Анекс 2, Анекс 3, Анекс 4,
Анекс 5, Анекс 6;
Писмо о информацијама уз Финансијски уговор о кредиту са ЕБРД, Измена Писма о
информацијама 1, 2, 3, 4;
Закон о задужењу Србије и Црне Горе код ЕИБ (Пројекат обнове града Београда – 90 милиона Евра)
– („Сл. лист СЦГ“, бр. 14/2004);
Одлука о задужењу Града Београда за финансирање дела Пројекта унапређења београдског јавног
превоза и саобраћајне инфраструктуре („Сл. лист града Београда“, бр. 45/2011, 8/2012 и 31/2013);
Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19);
Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/2012,
108/13, 6/14-усклађени дин.изн., 68/14-др.закон, 142/14, 5/15-усклађени дин.изн., 83/15, 5/16 –
усклађени дин.изн., 108/16, 7/17 – усклађени дин.изн., 113/17, 13/18-усклађени дин.изн., 30/18 и
4/19-усклађени дин.изн.);
Закон о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 36/11-др.закон, 88/11 и 89/15др.закон);
Посебне узансе о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77);
Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (''Сл.
гласник РС'', бр. 14/09, 95/10 и 98/18);
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04,
54/07, 104/09 и 36/10);
Уредба о критеријумима за категоризацију јавних путева („Службени гласник РС“, број 38/19);
Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15,
44/18 и 95/18);
Уговор о донацији олакшице за инфраструктурне пројекте за локални оквир у оквиру ИПА 2008
MУЛТИ – корисничког програма између ЕИБ и Републике Србије и Града Београда од 3.3.2010.
године;
Уговор о донацији између ЕБРД и Агенције за инвестиције и становање за управљање пројектом и
подршку у спровођењу јавних набавки за ПИУ, од 25.08.2013. године (фонд WBIF);
Уговор о донацији између ЕБРД и Агенције за инвестиције и становање за Пројекат унапређења
београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре –Ажурирање Мастер Плана за јавни
превоз (СМАРТПЛАН) и припрема стратешке процене животне средине, од 11.03.2016. године
(фонд WBIF);
Уговор о донацији између ЕБРД и Секретаријата за инвестиције за вршење стручног надзора над
извођењем радова на деоницама обухваћених Пројектом унапређења београдског јавног превоза и
саобраћајне инфраструктуре - вршење стручног надзора над реконструкцијом Трга Славија и
Булевара ослобођења (Фаза I), од 29.03.2017. године (фонд WBIF);
Уговор о донацији између ЕБРД и Секретаријата за инвестиције за вршење стручног надзора над
извођењем радова на деоницама обухваћених Пројектом унапређења београдског јавног превоза и
саобраћајне инфраструктуре - вршење стручног надзора над реконструкцијом Рузвелтове и Мије
Ковачевића (Фаза II), од 19.05.2017. године (фонд WBIF);
Уговор о донацији између ЕБРД и Секретаријата за инвестиције о продужењу уговора о донацији са
Европском банком за обнову и развој за финансирање консултантских услуга на управљању
пројектом и подршку у спровођењу јавних набавки за ПИУ при спровођењу Пројекта унапређења
београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре, од 19.01.2018. године (фонд WBIF);
Уговор о донацији између ЕБРД и Секретаријата за инвестиције за вршење стручног надзора над
извођењем радова на Пројекту београдски зелени булевар - Вршење стручног надзора над
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извођењем радова на уређењу саобраћајница Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара
Душана у постојећој регулацији са припадајућом инфраструктуром, од 24.04.2019. године (донација
Специјалног фонда акционара банке - Bank’s Shareholder’s Special Fund);
Уговор о консултантским услугама за израду претходне студије оправданости са генралним
пројектом за београдски метро, од 04.05.2018. године;
Одлука о реструктуирању зајма по Уговору о зајму са ЕБРД за реализацију Пројекта моста преко
Саве Чукарица-Нови Београд и Уговора о зајму за финансирање дела Пројекта унапређења
београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре и задужењу Града Београда за
финансирање Пројекта реконструкције улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и
Цара Душана и подземних гаража у ул. Кнеза Милоша („Сл. лист града Београда“, бр. 44/2017);
Финансијски уговор о кредиту са ЕБРД од 11.07.2017. године;
Измене и допуне и преуређење уговора у вези са Уговором о кредиту од 19.06.2006. године (са
изменама и допунама и преуређењем) и Уговора о кредиту од 17.11.2011. године (са изменама и
допунама) са ЕБРД од 11.07.2017. године;
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08);
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. Гл. РС", бр. 135/04 и 88/10);
Водич за јавне набавке ЕБРД (Procurement Policies and Rules);
Водич за набавке консултантских услуга ЕБРД (Guidelines for Clients Managing Technical
Cooperation Funded Consultancy Assignments);
Стандардна документација ЕБРД за евалуацију понуда и Водич за евалуацију за набавку радова
(Standard Tender Evaluation Form and Evaluation Guide-Procurement of Works);
Стандардна конкурсна документација ЕБРД за набавку радова (Standard Tender DocumentsProcurement for Works);
Политика ЕБРД о заштити животне средине и социјалних питања (Environmental And Social Policy
EBRD).

IV КРАЈЊИ ЦИЉ ПОСЛА:
Реализација пројеката за које је задужен Секретаријат за инвестиције: изградња непрофитних станова
и станова за давање социјално угроженим особама, избеглицама и интерно расељеним лицима; адаптација,
санација, реконструкција, доградња или изградња нових објеката у својини Града Београда; реализација
Пројекта обнове града Београда; реализација Плана рада Секретаријата за 2019. годину и финансијског
плана прихода и расхода Секретаријата за 2019. годину.

V ПРОБЛЕМИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ:
Недовољан број извршилаца; повремена неажурност катастарских података; проблеми у
обезбеђивању имовинско-правних основа; неусаглашаност законских и подзаконских аката, међусобна
неусаглашеност планова разних нивоа; ограничења планских документа; кашњења имаоца јавних
овлашћења у издавању услова и сагласности; кашњења осталих Секретаријата, Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу града као и имаоца јавних овлашћења у реализацији послова из њихове надлежности,
а који утучу на реализацију активности нашег Секретаријата; потреба координисања извођења радова са
несметаним одвијањем саобраћаја; кашњења проузрокована сложеношћу процедура ЕИБ, ЕБРД као и
процедура градских институција, а које су морале бити испуњене у поступку реализације пројеката.

VI ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ:
Секретаријат извршава послове планиране Планом јавних набавки за 2019. годину и финансијским
планом прихода и расхода Секретаријата за инвестиције за 2019. годину, у складу са расположивим
средствима у буџету града Београда и расположивости докумената, који су услов за успешно извршење, а
прибављају се ван Секретаријата.
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VII ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ:
У извештајном периоду није покренут ни један поступак за заштиту од злостављања.

НАПОМЕНЕ:
У циљу ефикасније реализације пројеката, потребно је запослити извршиоце и то за сва места из
члана 93. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Београда,
Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за
интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе број 110-680/17-ГВ од 11.05.2017. године, 1101725/17-ГВ од 31.10.2017. године, 110-107/18-ГВ од 02.02.2018. године, 110-314/18-ГВ од 25.04.2018.
године, 110-626/18-ГВ од 27.06.2018. године, 110-793/18-ГВ од 04.10.2018. године, 110-1193/18-ГВ од
07.12.2018. године, 110-54/19-ГВ од 24.01.2019. године, 110-123/19-ГВ од 14.02.2019. године, 110-190/19-ГВ
од 07.03.2019. године, 110-406/19-ГВ од 24.04.2019. године, 110-457/19-ГВ од 16.05.2019. године и 110589/19-ГВ од 13.06.2019. године.
У Секретаријату за инвестиције се не спроводе управни поступци.
У извештајном периоду није примљена ни један информација од узбуњивача.
У извештајном периоду, примљена су 3 захтева за приступ информацијама од јавног значаја од којих
су се 2 односила на инсталације грејања објекта Предах плус у Шекспировој и 1 на пројекат реконстуркције
улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана. Одговори на исте су прослеђени
овлашћеном лицу за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја града Београда.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за инвестиције
Лука Петровић
У изради овог извештаја су учествовали: Лидија Тешић, Ана Крсмановић, Надежда Ружичић, Сања
Цветановић, Предраг Чолић, Зорица Покрајац, Небојша Влајин, Љубомир Грбић и Соња Ђорђевић.
У Београду, 15.07.2019. године.

272

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
1. Организациона структура
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2. Број систематизованих радних места: 421;
Број попуњених радних места: 327 (325 на неодређено време и 2 постављена лица);
Број ангажованих лица по основу уговора: 5 (1 на одређено време и 4 на привременим и
повременим пословима);
3. Образовна структура запослених:
IV – 130, VI – 55 и VII – 142.
4. Кратак приказ промена у напред наведеним параметрима у наведеном Извештају: 7 комуналних
полицајаца је напустило Секретаријат, а један је преузет из другог града, тако да је укупно 6 комуналних
полицајаца мање у извештајном периоду.

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
Израда иницијатива за измену прописа које примењује комунална полиција и израда нацрта прописа
из делокруга комуналне полиције; израда решења из области радних односа; обавештење другим органима
(организационим јединицама, градским општинама, државним органима и др.) ради предузимање мера за
које је тај орган надлежан; израда одговора странкама (правним и физичким лица); израда решења о
стављању ван снаге прекршајног налога; израда захтева за покретање прекршајног поступка; израда пријава
за учињено кривично дело; израда жалбе на одлуке Прекршајног суда; поступање по наредби Прекршајног
суда по поднетом захтеву за судско одлучивање на прекршајни налог; пријем, евидентирање и достављање
у рад аката и предмета; евиденција предмета са експедованим прекршајним налогом; евиденција предмета
са клаузулом коначности прекршајног налога; израда поднесака којима се прибављају подаци неопходни за
подношење захтева за покретање прекршајног поступка и издавањa прекршајног налога; израда аката о
јавном достављању прекршајних налога. Пријем пријаве прекршаја телефонским путем у Београдском
позивном центру „Беоком сервис“ из домена комуналне полиције; електронски прекршајни налог за
напрописно паркирање; електронски прекршајни налог за вожњу без важеће путне исправе; превентивно
комунално-полицијско поступање; поступање комуналног полицајца по пријави грађана; асистенција
органима Градске управе и других служби чије је оснивач град Београд; поступање комуналног полицајца
приликом нарушавања комуналног реда; спровођење хитних мера, вршење спасилачке функције и пружање
помоћи грађанима; координисање рада комуналних полицајаца; прекршајни налог на основу накнадно
достављених података; обрада и формирање база података, планирање послова и ангажованости уз вођење
евиденција о раду и израда извештаја о учинку комуналних полицајца; Израда предлога мера за правилну
примену и контролу Кодекса понашања запослених у Градској управи града Београда; израда иницијативе
за покретање дисциплинских поступака против службеника Секретаријата; контрола евиденције
коришћења радног времена запослених Секретаријата; надзор и контрола правилног коришћења службених
возила; контрола и праћење издавања и вођења путних налога и начина вођења евиденција по издатим
путним налозима; утврђивање стања послова унутрашњих организационих јединица Секретаријата;
припрема и израда кварталних извештаја о предузетим мерама Одељења унутрашње контроле; Вођење
евиденције о иницијативама за покретање дисциплинског поступка и месечним резултатима рада; обрада
пријава упућених унутрашњој контроли; подношење кривичне пријаве; Пријем пријава преко портала е
Управа; евидентирање и статистичка обрада података из дневних налога комуналних полицајаца;
евидентирање и статистичка обрада података у електронској евиденцији КомПол; процес израде извештаја
на захтев других унутрашњих организационих јединица; процес одржавања, модификације, осигурања
безбедности и надоградње ИТ система; процес одржавања и унапређења КомПол електронске евиденције;
психолошка превенција; процес пружања стручне подршке комуналним полицајцима; обрада уручених
прекршајних налога-неплаћени прекршајни налог; обрада уручених прекршајних налога-плаћени
прекршајни налог; израда обавештења (потврда) за више уплаћена средства по прекршајном налогу по
чл.173. став.1. Закона о прекршајиима; задуживање-раздуживање моторних возила; евиденција
експлотације моторних возила; редовно одржавање моторних возила; ванредно одржавање моторних
возила; евиденција потрошње горива моторног возила; израда предлога финансијског плана прихода и
расхода и анализа праћења његове реализације; израда предлога плана набавке опреме, инвентара,
материјала и службене одеће, израда затева и техничке документације за набавку истих и праћење
реализације спровођења набавки; планирање и набавка опреме, службене одеће, инвентара, канцеларијског
материјала и др; чување опреме, материјално-техничких средстава и одузете робе; израда Предлога
стратешког плана Секретаријата; израда годишњег плана рада Секретаријата; израда нацрта обавезних
инструкција секретара само за потребе комуналне полиције; израда писаних одговора и изјашњења о
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предузетим мерама на достављене поднеске, државних органа, посебних органа, служби и органа града
Београда; израда периодичних извештаја; спровођење поступка за оцену оправданости и правилности
употребе средстава принуде; решавање представки и притужби лица која сматрају да су им незаконитом
или неправилном применом овлашћења комуналних полицајаца повређена права и израда писаних
обаештења подносиоцу притужбе; вођење и ажурирање прописаних збирки података и евиденција у
области заштите података о личности; припрема и обједињење плана коришћења годишњих одмора
запослених; припрема и обједињење оцена запослених; упућивање комуналних полицајаца на ванредне
лекарске прегледе; пријем, обрада и евиденција захтева за пружање помоћи (асистенције) надлежним
органима града, предузећима, организацијама и установама које на основу одлуке града Београда одлучују
о појединим правима грађана, правних лица или других странака, у спровођењу њихових извршних одлука.

ПРАВНИ ОСНОВ
Одлука о комуналној полицији, Одлука о комуналном реду, Одлука о јавним паркиралиштима,
Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина; Одлука о одређивању
комуналних делатности; Одлука о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних
агрегата на водном земљишту на територији града Београда, Одлука о оглашавању на територији града
Београда, Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда; Одлука о
постављању привремених објеката на територији града Београда, Одлука о постављању тезги и других
покретних привремених објеката на територији града Београда.

СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
У Секретаријату за послове комуналне полиције, управни поступак који се води, тиче се доношења
решења НН лицу о уклањању возила у складу са повереним пословима приликом остваривања надзора и
контроле паркирања у складу са прописима којима се регулише безбедност саобраћаја на путевума, као и
доношења решења о поништају прекршајног налога због неотклоњивих грешака насталих приликом
издавања прекршајног налога (издат лицу које не постоји – физичко лице преминуло односно правно лице
се налази у стечају или је брисано из регистра приврених субјеката; издат Републици Србији,
територијалној аутономији или јединици локалне самоуправе и њиховим органима; издат лицу на основу
погрешно очитане регистарске таблице; вишеструко издат прекршајни налог истом лицу поводом истог
прекршаја...). У складу са тим, управни поступци се не воде на основу Уредбе о прибављању и уступању
података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Службени гласник РС“, број 56/17).

РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Секретријат је упутио захтев надлежним оргнима за размену података у складу са Уредбом о
прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Службени
гласник РС“, број 56/17) и исти је усклађивао са датим смерницама и упутствима због мишљења да ова
организациона јединица Градске управе града Београда не поступа са управним стварима по захтеву
странака.

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
Током прве половине године није било иницираних поступка за заштиту од злостављања на раду.

*
*

*

Ангажовање комуналних полицајаца у Подручној организационој јединици за град Београд: У
2019. години Комунална полиција је током 24 сата ангажована просечно са 47 комуналних полицајаца, 28
службених моторних возила и 6 скутера у сменама од 8 и 12 часова.
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Резултати рада у пословним процесима: Рад припадника Секретаријата за послове комуналне
полиције за извештајни период био је усмерен на успостављање и одржавања комуналног и сродног реда уз
поштовање процеса дефинисаних у Мапама пословних процеса.
Пријем пријава прекршаја телефонским путем у Београдском позивном центру – „Беоком
сервису“ из домена комуналне полиције: У првих шест месеци комунални полицајци распоређени у
„Беоком“ сервису примили су 31.699 позива од чега 7.755 пријава, извршили 128 прослеђења другом
органу, док је 437 пријава примљено путем Twitter налога.
Електронски прекршајни налог за непрописно паркирање: Током прве поливине 2019. године
формирана су 25.759 електронска прекршајна налога за непрописно паркирање сачињених таблет уређајима
(од чега 2.521 за правно лице).
Због измене у градским Одлукама о комуналном реду, зеленим и рекреационим површинама као и
јавним паркиралиштима, у јуну месецу нису креирани електронски прекршајни налози за непрописно
паркирање, већ се од 24.6. почело са штамапњем обавештења власницима возила која су затечена у
прекршају. У процесу израде дошло је кашњења због усклађивања одлука са новим обрасцем.
Електронски прекршајни налог за вожњу без важеће путне исправе: Због непоседовања валидне
путне исправе дигитално је потписано и креирано укупно 10.355 електронских прекршајних налога, док је
укупно отворено и експедовано 12.035 налога.
Превентивно комунално – полицијско поступање: Комунални полицајци су у току 2019. године
изрекли 7.908 упозорења у ситуацијама када су радње могле произвести прекршајни преступ.
Патроле су током претходне године биле ангажоване током манифестација специфичних за град
Београд попут „Улица отвореног срца“, ломљења чеснице на Тргу републике, у реализацији Београдског
мартона, прославе градске славе Вазнесења Господњег, као и пре и током манифестација на Ушћу и код
Хајдучке чесме. Контрола комуналног и сродног реда вршена је и током других већих догађаја од значаја за
град те других државних и верских празника као што су прослава Празника рада на локацијама Кошутњак,
Авала, Звездарска шума и Јајинци, односно Васкрс, Побусани понедељак, Божић и прослава новогодишњих
празника. Обезбеђење је пружано и током одржавања манифестација од значаја за град попут Београдског
маратона.
Контрола комуналног реда вршена је у већини паркова и на зеленим површинама у граду, посебно у
парковима „Беле воде“, „Ташмајдан“, „Чубура“, „Неимар“, „Мањеж“ и „Карађорђев парк“ као и у
Клиничком центру Србије, Калемегдану, код хале „Пионир” те на платоу испред Храма Светог Саве.
Током године појачана је контрола у рејону православних храмова у циљу успостављања и
одржавања комуналног реда, посебно за време великих верских празника. У вези са тим, посебна пажња је
посвећена контроли уличне продаје и аквизитерских услуга на већим београдским гробљима Лешће,
Орловача, Централно, Ново Бежанијско и Ново гробље.
Контрола комуналног реда у оквиру пијаца Зелени венац, Цветкова, Бајлони, Стари Меркатор,
Каленић, Земунска, Шајкашка, Видиковачка и у Борчи као и ауто такси превоза на стајалиштима Ушће, Трг
Републике, Теразије, Скадарска, Лазаревац, Трг Славија, Београдски сајам и Зелени венац представљали су
наставак стандардног надзора. Свакако, једно од тежишта рада представљао је рад у Карађорђевој улици
(ГО Савски венац), код Бетон хале и на Аеродрому „Никола Тесла“.
Почетком године посебна пажња је посвећена нелегалној продаји пиротехничких средстава.
Поступање комуналног полицајца по пријави грађана: Укупни, општи, резултати рада показују
да је обрађено 60.048 предмета што је за само 1,13% мање у односу на исти период прошле године. Према
класификацији: 355 – 43.888; 347 – 14.531 и 501 – 1.629.
Помоћ у извршењима (асистенција): Као и претходних година Комунална полиција је одговорила
на већину захтева за пружање асистенције организацијама и јавним предузећима чији је оснивач град, као
што је „Ветерина Београд“, „Београдски водовод и канализација“, „Градска чистоћа“, Секретаријат за јавни
превоз, Сектертаријат за инспекцијске послове, општинске инспекцијске службе као и републичким
органима на њихов захтев.
Протекле године патроле комуналне полиције ангажоване су више пута у асистенцијама
припадницима полицијских станица МУП РС, при чему је иницијативу за одређене акције покренула сама
Комунална полиција.
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Ангажовање патрола вршена је сходно дописима надлежних служби, попут вршења надзора над
објектима директно везаних за пројекат „Београд на води“ односно током одређених садржаја на
Београдском сајму. Контрола комуналног реда вршена је и на локацији Стари двор.
Током године настављено је пружање асистенције ЈКП „Зеленило Београд“ у ноћним сатима током
закључања капија Академског парка на Студентском тргу.
Уз асистенцију Туристичкој инспекцији и Саобраћајној инспекцији, вршена је појачана контрола рада
угоститељских објеката у Цетињској улици.
Укупан број асистенција износио је 525. Све асистенције реализоване су успешно, без негативних
последица.
Репресивно поступање комуналног полицајца приликом нарушавања комуналног реда:
Комунални полицајци су оставили 61 обавештењe за непрописно паркирање, издали 5.023 наређења да се
прекине са чињењем прекршаја и извршили 9.579 провере идентитета. Због не поседовања, не давања или
истеклог рока важења личне карте комунални полицајци извршили су 5 довођења у полицијске станице. У
3 ситуације извршен је преглед лица. Укупно је сачињено 44.753 налога, 14.510 службених белешки као и
107 записника.
Током претходне године комунални полицајци употребили су средства принуде у 4 случаја и то кроз
употребу физичке снаге - 2 пута и 2 пута средстава за везивање. Службена палица није коришћена ни у
једном случају. У укупном наведеном броју употребљених средстава принуде, испоштована је процедура
обавештавања МУП РС у законом предвиђеном року.
Контрола ауто такси превозника на аеродрому Београд “Никола Тесла”, у сарадњи са припадницима
саобраћајне и пограничне полиције и саобраћајним инспекторима Градске управе, у времену од 00:00 до
24:00 часа, реализована је од стране четири патроле комуналне полиције у дванаесточасовним сменама уз
повремено ангажовање додатних патрола од 07:30 до 00:00. Изречене су укупно 1.455 репресивне мере од
чега 433 прекршајна налога, 124 белешки, 2 записника, 892 дојаве таблетом, 4 обавештења. Од наведеног
броја, такси предузетницима уручено је 238 прекршајних налога и сачињена 101 службена белешка. У
протеклих шест месеци привремено је одузето једно такси возило јер затечени такси возач није поседовао
одобрење за обављање такси превоза на територији града Београда.
Комунални полицајци су такође нашли робу у 71 ситуација поступајући са њом сходно Закону о
прекршајима. Тако је пронађено 68.362 грама резаног дувана, 3.060 комада ручно пуњених цигарета и 29
кутија филетра. Од пиротехничких средстава пронађено је 36 ватромета.
Спровођење хитних мера, вршење спасилачке функције и пружање помоћи грађанима: Ради
пружања помоћи грађанима у 9 ситуацији позивана је Хитна помоћ, „Ветерина Београд“, ЈКП „Градска
чистоћа“, Секретаријат за заштиту животне средине. Патроле су биле ангажоване у спасилачкој функцији у
насељима на простору леве обале Дунава 23. и 24.6.2019.
Уз наведено, поступајући по пријави грађана, траком упозорења је ограђивано лице места које је
представљало потенцијалну опасност по пролазнике у 174 ситуација.
Прекршајни налог на основу накнадно достављених података: На основу накнадно достављених
података од Министарства унутрашњих послова, лизинг кућа и извода из Агенције за привредне регистре,
комунални полицајци су обрадили 4.256 предмета у вези чега су сачинили 6.188 прекршајна налога. Укупно
је ковертирано 32.514 прекршајних налога. Урађено је 236 дописа, извучено 2.980 података (АПР) за правне
субјекте и испечатирано 23.247 налога.
У Сектору за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога извршена је: Израда
решења из области радних односа: израђено је 682 решења из области радних односа; Обавештење другим
органима (организационим јединицама, градским општинама, државним органима и др.) ради предузимања
мера за које је тај орган надлежан: урађена су 665 прослеђења и обавештења о предузетим мерама од стране
овог Секретаријата ради даљег поступања иснпекцијским службама Града, градских општина и другим
надлежним органима ради предузимања мера из оквира њихове надлежности; Израда решења о стављању
ван снаге прекршајног налога: 3677 решења о стављању ван снаге прекршајног налога; Израда захтева за
покретање прекршајног поступка: Укупно је поднето 113 захтева за покретање прекршајног поступка;
Израда пријава за учињено кривично дело: 17 пријава за учињено кривично дело; Израда жалбе на одлуке
Прекршајног суда: поднете су 27 жалбе на одлуке Прекршајног суда; Поступање по наредби прекршајног
суда: 2646 поступања по наредби Прекршајног суда по поднетом захтеву за судско одлучивање на
прекршајни налог; Израда поднесака којима се прибављају подаци неопходни за подношње захтева за
покретање прекршајног поступка и издавање прекршајног налога: урађено је 5325 поднесака којима се
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прибављају подаци неопходни за подношење захтева за покретање прекршајног поступка и издавањa
прекршајног налога; 1861 одговора странкама (правним и физичким лицима); Извршена је припрема
предмета зa архивирање 43603, и раздужено архивирано 14585, евидентирано предмета за предају
Писарници за електронско раздужење 16170.
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога активно је учествовао у радној
групи у оквиру припреме Нацрта закона о комуналној милицији, Нацрта закона о изменама и допунама
закона о заштити од буке у животној средини, изради Нацрта Одлуке о изменама и допунама одлуке о
комуналној полицији, израда Нацрта одлуке о изменама и допунама одлуке о комуналном, реду, израда
Нацрта одлуке о изменама и допунама одлуке о јавним паркиралиштима, израда Нацрта одлуке о изменама
и допунама одлуке уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина, изради
Стартешког плана Секретаријата за послове комуналне полиције Градске управе града Београда за период
од 2019. године – 2021. године, изради Плана рада Секретаријата за послове комуналне полиције Градске
управе града Београда за 2019. годину, Нацрту уговора о пружању услуга закљученог између Града
Београда – Градске управе града Београда, Секретаријата за послове комуналне полиције и ЈКП за јавне
гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, изради Предлога анекса протокола о сарадњи између Града
Београда – Градска управа града Београда и Прекршајног суда у Београду.
У оквиру поверених послова, у овом Секретаријату, комунални полицајац, на основу Закона о
безбедности саобраћаја на путевима, предузима посебне мере и овлашћења ради спречавања угрожавања
безбедности учесника у саобраћају, односно омогућавања одвијања саобраћаја, тако што налаже уклањање,
односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила, а приликом
остваривања надзора и контроле паркирања.
Tабела о управном поступању
Број захтева

Број донетих управних аката

Број потврђених управних
аката

Број поништених управних
аката

/

2504

12

/

У Сектору за студијско-аналитичке и заједничке послове, службеници су ангажовани на следећим
пословима:
1. Пријем пријава преко портала еУправа: Дневна динамика и праћење портала Е- управе, евиденција
пристиглих пријава и обрада статуса истих на порталу (124 пријаве).
2. Евидентирање и статистичка обрада података из дневних налога комуналних полицајаца: пријем,
обрада и чување извештаја који пристигну у Одељење: појединачни дневни извештаји вођа патрола, дневни
извештаји руководиоца група Оперативног центра по сменама; ажурирање евиденције о пруженим
асистенцијама на основу дневних извештаја комуналних полицајаца; дневно евидентирање
карактеристичних догађаја у ПОЈ-у на основу дневног извештаја руководиоца група; дневно евидентирање
табеле-статистика на основу дневног извештаја руководиоца група;
3. Евидентирање и статистичка обрада података у електронској евиденцији КомПол: унос података из
ручно писаних и уручених прекршајних налога у електронску евиденцију КомПол (4280 уноса); аутоматско
пуњење КомПол базе подацима који се односе на прекршајне налоге генерисане таблет урађајем за
непрописно паркирање и БУС+ прекршајне налоге; учитавање фајлова са уплатама из УЈП апликације по
прекршајним налозима, добијеним из Одељења за заједничке послове, у апликацију Компол; израда
извештаја у редовној месечној динамици: Извештај о поступању КП из области непрописно паркирањеЈКП Паркинг сервис, таблет; Пријаве грађана евидентиране у КомПол бази; Анализа резултата контроле
обављања ауто-такси делатности на територији Града; у фебруару је израђен Извештај о поступању КП у
области контроле непрописног паркирања које не укључује поступање таблетом.
4. Процес израде извештаја на захтев других унутрашњих организационих јединица: Укупно је
урађено 334 извештаја. Eвиденција података садржаних у решењима о заузећу јавних површина која
надлежни општински органи достављају Секретаријату. Подаци се ажурирају по пријему и уносе у фолдер
који је доступан начелницима одељења ПОЈ-а (унето 1967 решења).
5. Процес одржавања, модификације, осигурања безбедности и надоградње ИТ система: омогућена је
стална доступност свих електронских сервиса неопходних за несметан рад Секретаријата. У сарадњи са
ЈКП „Инфостан технологијом“, извршена је анализа стања и процена безбедности ИТ опреме Секретаријата
како би се утврдио степен заштите у случају ИТ инцидената. Идентификоване су критичне тачке система:
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низак степен поузданости сервера за бекаповање података и незадовољавајућа техничка исправност
појединих рачунара. С тим у вези, планиране су и реализоване следеће активности: набавка 15 хард
дискова, 46 комада РАМ меморије 2GB DDR3; миграција података са сервера Секретаријата на сервер
Градске управе града Београда који се налази у згради ЈКП „Инфостан технологије“ на локацији Тиршова
1; реорганизација и бекаповање шерованих директоријума, и инсталирање нових рачунара и поправка
постојећих.
6. Процес одржавања и унапређења КомПол електронске евиденције: Спровођење активности на
даљем унапређењу електронског програма евиденције предмета Комуналне полиције у сарадњи са ЈКП
"Инфостан технологије" у циљу прилагођавања апликације променама и новим овлашћењима комуналних
полицајаца. Учествовање у активностима израде аутоматског генерисања прекршајних налога путем таблет
уређаја. Настављена је сарадња са Прекршајним судом у Београду кроз електронско слање података
плаћених и неплаћених прекршајних налога. У месецу априлу започете су активности на проширењу
функционалности апликације које се односе на евиденцију управних предмета. Крајем маја и у току јуна
започете су активности на надоградњи КомПол апликације које се односе на увођење Обавештења о
учињеном прекршају за непрописно паркирање власницима возила.
7. Обрада уручених прекршајних налога – неплаћени прекршајни налог: укупно 27.144 прекршајних
налога је обрађено и достављено Суду
8. Обрада уручених прекршајних налога – плаћени прекршајни налог: укупно 21.857 прекршајна
налога су обрађени, електронски прослеђени Суду ради њихове евиденције и прослеђени на ахивирање.
Табеларни преглед наплате за период од 01.01. до 30.06.2019. године, у динарима
Месец

Јануар-јун

Број рачуна

Број рачуна

840-743342843-47 прекршајни налог

840-743341843-40 840-743341843-40
позив 5017

160.274.072,30

70.000,00

УКУПНО

160.344.072,30

Рачун 840-743342843-47 казне по прекршајном налогу.
Рачун 840-743341843-40 позив на број 5017 и рачун 840-743341843-40 - уплате по пресудама.

9. Израда обавештења (потврда) за више уплаћена средства по прекршајном налогу по чл.173 став 1.
Закона о прекршајима: Укупно је издато 47 потврда.
10. Задуживање – раздуживање моторних возила: активност која је спровођена сваког дана.
11. Евиденција експлоатације моторних возила: Секретаријат за послове комуналне полиције
располаже са 40 путничких возила: 19 путничких возила „CHERY“ (15 chery tengo i 4 chery tiggo), 7
путничких возила „ОПЕЛ-АСТРА“, 13 путничких возила „ФИАТ 500Л“ и 1 путничко-комби возило
„ПЕЖО БОКСЕР“. Такође Секретаријат комуналне полиције располаже и са: 6 мопеда и мотоцикла и то: 2
мопеда „Кeеway“, 1 мотоцикл „Kymco“, 3 мотоцикла „Кeеway“ који су у употреби од априла месеца 2018.
године.
Стање путничких возила на крају 30.06.2019. године је следеће: 13 путничких возила је исправно и у
свакодневној употреби, 6 путничких возила је донирано преко Градске управе (6 Опел Астри и 1 CHERY
tiggo), 7 аутомобила CHERY је расходовано а 11 аутомобила CHERY је неисправно-ван употребе.
Путничка возила у току прве половине године распоређивана су и коришћена по одељењима и то:
 Одељење Центар, локација ул. Макензијева: 3-6.путничких возила и 2.мотоцикла;
 Одељење Запад, локација ул. Јурија Гагарина: 5-10 путничких возила, 1 мопед и 1 мотоцикл;
 Одељење Север-Исток, локација ул. Драже Павловић; 4-7 путничких возила;
 Одељење Југ, локација Ада: 4-6 путничких возила, 1 мопед и 1 мотоцикл.
Број расположивих путничких возила за потребе рада комуналних полицајаца у току године на
дневном нивоу износио је око 20 путничка возила и 2- 5 мопеда и мотоцикла.
12. Редовно одржавање моторних возила: Урађена су 42 редовна и 20 контролних сервиса.
13. Ванредно одржавање моторних возила: Укупно је урађено 133 ванредне поправке у сервисима, 12
техничких прегледа возила и 12 продужења редовних регистрација возила.
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14. Евиденција потрошње горива моторног возила:
Возила су укупно прешла 304.133 километара и потрошено је 35.658,08 литара горива.
Просечна пређена дневна километража 1.653km, просечна потрошња 11, 96l/100km (11, 96 астре; 15,
73 Chery; 11,73 Фиати 500Л; 4,19 мопеди и мотоцикли и 10,81 Комби Пежо).
15. Израда предлога финансијског плана прихода и расхода и анализа праћења његове реализације:
урађен је годишњи план, урађен је и план према ребалансу; израда тромесечног плана и анализа истог.
16. Планирање и набавка опреме, службене одеће, инвентара, канцеларијског материјала и др.:
У првој половини 2019. године извршена је набавка 10 компјутера са мониторима, 10 штампача и 3
велика фотокопир апарата. Благовремено је обезбеђен комплет канцеларијски материјал и остали потрошни
материјал.
17. Чување опреме, материјално-техничких средстава и одузете робе:
У периоду од 01.01 до 30.06. 2019. године нађено је 70 (остављено) предмета. Све нађене предмете од
2010. до 30.06. 2019. године као и одузете баште у 2013. години чувамо у магацину којег смо изнајмили од
Пословног простора града Београда у ул. Веле Нигринове 16. У истом магацину се налази стара униформа
која је мењана, оштећена и поцепана (панталоне, кошуље, мајице са крагном и ципеле летње и зимске).
Одузете предмете изузев башти до окончања судског процеса чувамо у магацину Макензијева 31.
У Сектору за стручно-оперативне послове и послове унутрашње контроле послови се обављају у
оквиру Одељења за стручно-опертаивне послове и Одељења за унутрашњу контролу.
Запослени у Одељењу за стручно-опертаивне послове обављају административно-техничке послове
за потребе в.д. секретара Секретаријата за послове комуналне полиције и осталих служби Секретаријата,
као што су пријем, евидентирање, достављање у рад аката и предмета, експедиција и архивирање истих.
У Одељењу за стручно-оперативне послове се обављају стручно-оперативни послови као што су
пријем и обавештавање странака, пријем и обрада е-маил захтева и поште за в.д. секретара Секретаријата за
послове комуналне полиције, као и најсложенији послови – рад на пословима решавања представки и
притужби лица која сматрају да су им незаконитом или неправилном применом овлашћења комуналних
полицајаца повређена права, спровођење поступка за оцену оправданости и павилности употребе средстава
принуде, израда аката о предузетим мерама на достављене поднеске и захтеве грађана, државних органа,
служби и инспекцијских органа градских општина и града Београда, Заштитнику грађана и Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности, припрема извештаја, анализа, информација и
планова за потребе органа града Београда, израђивање писаних обавештења органима града, предузећима,
организацијама и установама, у случају подношења захтева истих за пружање помоћи – асистенције
Секретаријата за послове комуналне полиције у спровођењу њихових извршних одлука, припрема
саопштења за јавност, сачињавање плана коришћења годишњег одмора запослених, израда захтева за
покретање дисциплинског поступка, упућивање комуналних полицајаца на ванредни лекарски преглед,
пружање подршке стручног усавршавања и оспособљавања, као и пружање психолошке подршке за
потребе комуналних полицајаца.
У одељењу се воде законом прописане евиденције, као што су евиденција притужби на рад
комуналних полицајаца и употребљених средстава принуде. Поред наведених, законом прописаних
евиденција, у одељењу се воде и евиденције из области радних односа које се тичу покренутих
дисциплинских поступака и евиденција о дисциплинским мерама, као и извршеним лекарским прегледима
ради провере психофизичке способности комуналних полицајаца за даље обављање послова комуналног
полицајца. Такође, у Одељењу се воде и евиденције о пруженим асистенцијама органима града,
предузећима, организацијама и установама које на основу одлуке града Београда одлучују о поједним
правима грађана, правних лица или других странака, а у спровођењу њихових извршних одлука и
евиденције о повредама на раду службеника Секретаријата за послове комуналне полиције.
Запослени у одељењу учествују и у раду комисија које су образоване у Секретаријату за послове
комуналне полиције.
У извештајном периоду сачињено је 922 акта (дописи, одговори, информације, инструкције, позиви,
предлози, обавештења, записници, службене белешке, извештаји о раду и друго), примљено је и обрађено
11 притужби, 496 е-mail захтева, донете су 4 оцене да су комунални полицајци средства принуде
употребили правилно и оправдано (према 2 лица, било је 2 употребе физичке снаге и 2 средства за
везивање); 12 комуналних полицајаца упућено је на ванредни лекарски преглед и евидентирано је 4 повреда
на раду службеника овог Секретаријата.
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Запослени у Одељењу за унутрашњу контролу остварили су пословну комуникацију унутар
Секретаријата у циљу прикупљања или размене информација које служе остваривању унутрашње контроле;
прикупљали одговарајуће податке и материјале у циљу утврђивања стања у области контроле, а нарочито
утврђивања дисциплинске одговорности запослених; израђивали су нацрте иницијатива за покретање
дисциплинског поступка; контролисали и пратили су начин издавања и вођења путних налога, као и начина
вођења евиденција по издатим путним налозима; обављали су послове превентивног надзора и контроле
рада запослених, надзора и контроле правилног коришћења службених возила; припремали су анализе и
извештаје. Такође, вршили су контролу исправности поступања и понашања службеника Секретаријата, као
и правилну примену и контролу кодекса понашања запослених.
У оквиру Одељења, због тежих повреда радних обавеза, против 4 комуналних полицајаца поднети су
захтеви за покретање дисциплинског поступка.
Нереализоване активности и проблеми у раду
Законом о прекршајима регулисано је достављање прекршајног налога за случајеве ако је лице за које
се сматра да је учинило прекршај одсутно и када околности откривања или природа прекршаја то захтевају,
тако што се достављање прекршајног налога врши путем поште или доставне службе овлашћеног органа у
складу са одредбама о достављању из закона који уређује општи управни поступак. Закон о општем
управном поступку предвиђа се и јавно достављање које се састоји од објављивања писмена на веб
презентацији и огласној табли органа. Такође, писмено може да се објави у службеном гласилу, дневним
новинама или на други погодан начин. С обзиром да за јавни начин достављања није било услова, одређени
број прекршајних налога који су могли бити уручени једино путем јавног достављања остали су неуручени,
а овај начин достављања планиран је као начин достављања у одређеном броју случајева у Плану
Секретаријата за 2019. годину, што представља и проблем у раду и неизвршену активност.
Евидентно је постојање неусклађености у Одлукама које је донео град, а које могу утицати на
квалитет и законитост рада службеника (на пример, Одлука о радном времену угоститељских објеката није
у складу са Одлука о кућном реду и Законом о становању и одржавању зграда – угоститељски обејкат у
згради је посебан део стамбене заједнице и учествује у њеном раду те се на њега односи и правило о
кућном реду који оганичава буку до 22:00, док Одлука о радном времену прописује другачије – дуже радно
време).
Такође, Секретаријат за послове комуналне полиције у првој половини године био је у сталном
изазову у реализацији постављених задатака првенствено због константног пада броја запослених. Ови
изазови били су приметни не само у домену рада на терену, већ и у логистици.

В. Д. заменикa начелника Градске
управе града Београда – секретара
Секретаријата за послове
комуналне полиције
Иван Дивац
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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Секретаријат за скупштинске послове и прописе обавља послове утврђене Одлуком о Градској
управи града Београда, Пословником Скупштине града Београда, Пословником Градског већа града
Београда и Правилником о начину припреме и достављања материјала градоначелнику града Београда.
Послови су организовани у оквиру три сектора, и то: Сектор за послове Скупштине, Сектор за послове
градоначелника и Градског већа и Сектор за прописе.

У Секретаријату је систематизовано 31 радно место, од тога је попуњено 29 радних места, и
ангажована су два извршиоца по основу уговора о привременим и повременим пословима. Образовна
структура запослених је следећа:18 са високим образовањем од најмање 240 ЕСПБ бодова, два са високим
образовањем у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 7 са средњим образовањем у четворогодишњем трајању и два са
основним образовањем. Нису попуњена два радна места и то: једно са високим образовањем од најмање
240 ЕСПБ бодова и једно место са високим образовањем (у обиму од 180 ЕСПБ бодова).
У складу са утврђеним делокругом, обављани су послови који су везани за: припрему седница
Скупштине, једног броја радних тела Скупштине, седница Градског већа и израду аката која су донели
органи Града; припрему предлога једног броја аката; праћење система локалне самоуправе; пружање
стручне помоћи организационим јединицама Градске управе у припреми нацрта прописа и других општих
аката и стручно-аналитичких материјала из надлежности Градске управе, Градоначелника града Београда,
Градског већа и Скупштине града; давање правних мишљења о законитости аката Града; уређивање
„Службеног листа града Београда“; давање обавештења грађанима у вези са прописима Града и др.
У периоду од 01.01. до 30.06.2019. за Скупштину, Градоначелника и Градско веће обављени су
послови везани за припрему седница, доставу материјала за седнице, стручну обраду отправака донетих
аката, ажурирање електронске базе података, као и пратећи административно-технички послови.
За Градоначелника обављани су послови припреме материјала за разматрање, експедиција отправака,
као и други стручно-технички послови. Вршена је стручна обрада отправака аката које је донео
Градоначелник, евиденционо-документациони послови као и ажурирање електронске базе података о свим
материјалима достављеним Градоначелнику. У извештајном периоду обрађено је 2945 материјала упућених
Градоначелнику на разматрање, обрађено je 2333 акта које је донео Градоначелник и 495 аката које је донео
Заменик градоначелника.
За Градско веће вршени су послови у вези припреме седница, доставе материјала и обраде донетих
аката и њихова експедиција, као и послови на ажурирању електронске евиденције података. Материјали за
седнице Градског већа достављају се и електронским путем. У извештајном периоду припремљене су 32
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седнице Градског већа и обрађено је 543 материјала и 529 аката који су разматрани и усвојени на тим
седницама.
За Скупштину града Београда, обављани су послови везани за припрему седница, доставу материјала
за седнице, стручну обраду отправака донетих аката и њихова експедија, ажурирање електронске базе
података, као и пратећи административно-технички послови. У извештајном периоду обављене су
припреме и достављен је материјал за одржавање 3 редовне седнице и једну свечану седницу Скупштине
града. Обрађено је 426 материјала и припремљена 404 акта који су разматрани и усвојени на тим
седницама.
У Секретаријату су обављани послови припреме аката у вези престанка и потврђивања мандата
одборника Скупштине града Београда, избора чланова појединих радних тела Скупштине града,
именовања, постављења и разрешења лица у органима Града и то: 4 предлога одлука и 15 предлога решења.
Послови у вези именовања и разрешења органа управљања у предузећима и установама чији је
оснивач град Београд и органа управљања у сталним манифестацијама у области културе од значаја за град
Београд, као и избор и именовања лица у другим органима града.Ови послови обухватају припрему аката
које доноси Скупштина и то укупно 116 предлога решења.
За Градско веће града Београда припремљено је: 21 предлог решења о постављењу службеника на
положају у Градској управи града Београда и 15 решења о престанку рада службеника на положају.
Обављани су послови у вези остваривања права из радног односа службеника на положају у Градској
управи града Београда (припремљено је 6 решења о коришћењу годишњег одмора, о плаћеном одсуству и о
плати) као и послови у вези остваривања права одборника у Скупштини града Београда (припремљено је 73
потврда о присуству седници одборника, ради правдања одсуства са радног места).
Послови вођења базе података о изабраним, именованим и постављеним лицима у органима града
Београда и Градској управи. Ови послови обухватају: уношење података о лицима изабраним, именованим
и постављеним у органима града Београда и Градској управи, датумима избора и дужини трајања мандата,
као и израда извештаја и информација на захтев овлашћених органа из наведене базе. Наведени послови се
обављају у току године по доношењу решења надлежног органа.
Вођење базе података о органима управљања у предузећима и установама чији је оснивач град
Београд и сталним манифестацијама у области културе и физичке културе од значаја за град Београд, као и
вођење базе података о школским одборима у основним и средњим школама на територији града Београда.
По доношењу решења о именовању наведених органа уносе се у базу подаци о лицима именованим у
наведене органе, датуму избора и дужини трајања мандата. Ова група послова обухвата и припрему
извештаја и информација о стању, структури и др., на захтев овлашћених органа.
Послови у вези спровођења колективног уговора о додели солидарне помоћи запосленима у Градској
управи. Решења о додели солидарне помоћи запосленима у Градској управи града Београда доноси
начелник Градске управе града Београда. Ови послови обухватају припрему решења о одобравању
солидарне помоћи, припрема аката о одбијању захтева за доделу помоћи, пратећи послови на
обавештавању и достављању наведених аката. У извештајном периоду обрађено је 232 захтева за доделу
солидарне помоћи.
Секретаријат обавља стручне, организационе и административне послове за један број сталних
радних тела Скупштине: Административно-мандатну комисију, Комисију за прописе, Савет за локалну
самоуправу.
Административно-мандатна комисија одржала је 4 седнице са 4 тачке дневног реда. За Комисију је
припремљено 2 извештаја Административно-мандатне комисије са предлогом одлуке о престанку мандата
одборника Скупштине града Београда и 2 извештаја Административно-мандатне комисије са предлогом
одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда.
Административно-мандатна комисија у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе и Пословником Скупштине града у поступку одлучивања о правима из
радног односа функционера донела је – 54 решења (право на плату функционера, право на накнаду плате по
престанку функције, о породиљском одсуству, отпремнини због одласка у пензију, годишњем одмору и
др.).
Припремљене су 3, а одржане 2 седнице Комисије за прописе и с тим у вези припремљенo је 6
позивних писама са предлогом дневног реда, 19 позивних писама организационим јединицама Градске
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управе града Београда које су обрађивачи аката које разматра Комисија, 2 извештаја за Скупштину града
Београда и 2 записника.
Припремљена је и и одржана 1 седница Савета за локалну самоуправу и с тим у вези припремљена су
2 позивна писма са предлогом дневног реда, 1 извештај са Скупштину града Београда и 1 записник.
Секретаријат обавља стручне и административно-техничке послове за Одбор за доделу Наградe града
Београда „Светислав Стојановић“ за 2018. годину. Одржана је 1 седница Одбора за доделу Награде града
Београда. Обављени су послови који обухватају припрему и обраду аката везаних за поступак доделе
Награде града Београда „Светислав Стојановић“, појединцу и ватрогасној јединици, која се додељује
поводом Дана Београда, и то објављивање јавног позива за доставу предлога за доделу награда; обрада
достављених предлога за доделу награда; послове у вези сазивања и одржавања седница одбора; израда
одлука о додели награда – 2 награде и израда аката у вези са доделом новчаног дела награда и накнада
члановима одбора.
Обављени су и послови у вези остваривања права запослених из радног односа у овом Секретаријату.
Припремљена су 41 решења о коришћењу годишњег одмора запослених у Секретаријату и 2 решења о
коришћењу плаћеног одсуства запослених у Секретаријату.
Обављено је копирање, паковање и експедиција разне поште која није обухваћена експедицијом
предмета из надлежности Скупштине града, градоначелника и Градског већа, по једном адресату –173.
Такође, обрађено је и поступљено у вези 1261 поднеска (представке, притужбе, петиције и предлози
грађана и правних лица) упућених Градоначелнику, 752 поднесака упућених Кабинету градоначелника и
178 поднеска упућених Градском већу.
У вези вршења дужности овлашћеног лица за поступање по захтевима за приступ информацијама од
јавног значаја, током извештајног периода примљена су и обрађена 179 предмета, поштујући све рокове
утврђене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и поштујући налоге из домена
праксе Службе повереника за информације од јавног значаја. Такође, обрађено је и 292 поднеска – допуна и
ургенција.














Такође, у Секретаријату су обављени стручни послови и то:
давање мишљења по захтеву организационих јединица Градске управе града Београда о
законитости нацрта општих аката које доносе органи града и њиховој усклађености са Уставом,
законом и Статутом града и другим општим актима града - припремљена и достављена 3 писана
мишљења;
састанци и телефонске консултације, на иницијативу организационих јединица Градске управе,
током којих су дата правна мишљења, односно обављене консултације (14);
на захтев појединих организационих јединица Градске управе града Београда током израде радних
верзија аката дате су примедбе и сугестије мејлом (5);
свакодневно се пружала помоћ појединим представницима органа града и организационим
јединицама Градске управе у непосредном контакту и телефонским разговорима;
припремa одговора Уставном суду Републике Србије поводом оспорених прописа града (осим
Статута града Београда) - припремљена су и упућена 2 одговора;
припремa прописа и материјала који се односе на положај града и градских општина, организацију
и рад Скупштине града и Градског већа, као и припрема прописа из области локалне самоуправе
који нису у делокругу других организационих јединица Градске управе по налогу начелника
Градске управе, односно доносиоца предметног акта;
уређивање ''Службеног листа града Београда'' – припремљено је 65 бројева (15 из 2018. године и 50
из 2019. године), обрађенe су 4 исправке објављених аката и ажуриран је Регистар аката објављених
у 2018. години и Регистар аката објављених у 2019. години;
стручни послови у вези са доношењем или променом Статута града Београда на основу закључка
Скупштине града Београда;
давање обавештења у вези са градским, као и републичким прописима – у извештајном периоду,
свакодневно су даване информације запосленима у Градској управи, као и грађанима који су се
телефонски обраћали.
aнализу (са коментарима) Радне верзије нацрта Одлуке о промени Статута града Београда у односу
на Закон о локалној самоуправи, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о главном граду и
законе из одговарајућих области;
учешће у изради анализе ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о главном граду,
припреми Нацрта закључка о измени Закључка о приступању промени Статута града Београда,
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изради позивног писма за седницу Комисије за израду Нацрта одлуке о промени Статута града
Београда, изради записника са седнице те комисије, припреми пропратног акта за упућивање радног
текста Нацрта одлуке о промени Статута града Београда Градском већу, изради радног текста
Нацрта одлуке о промени Статута града Београда.
Представник Секретаријата учествовао је у раду радне групе за израду нацрта одлуке о промени
Статута града Београда.
У Секретаријату су се обављани и други административно-технички и дактилографски послови који
се односе на обраду материјала из рукописа, штампаног, текстуалног и табеларног типа, послови израде и
попуне образаца, старање о фотокопирању материјала, вођење електронске базе података и други послови у
вези са доставом аката и за потребе Кабинета председника Скупштине града Београда, Кабинета
градоначелника града Београда и Протокола.

Београд, 15. јул 2019. године
Заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар
Секретаријата за скупштинске
послове и прописе
Наташа Ђукић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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Организациона структура (органограм) Секретаријата за информисање:

Секретаријат за информисање има укупно 36 систематизованих радних места, од којих је попуњено
21 раднo местo, док број ангажованих извршилаца по основу уговора је 11.
Образовна структура запослених:

Средње
образовање
12%
Високо
образовани
88%

Високо образовани

Средње образовање

На основу члана 58. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
126/16 и 2/17), Секретаријат за информисање Градске управе Града Београда врши послове који се односе
на правовремено и потпуно информисање грађана Београда о раду органа Града, што подразумева
обављaње следећих активности:
 Oрганизовање конференција за новинаре за потребе градоначелника Града Београда, Скупштине
града, Градске управе Града Београда и јавних комуналних предузећа (учешће у припреми
материјала, позивање новинара и по потреби учесника конференције за новинаре);
Од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, организовано је 25 конференција за новинаре на којима су
градоначелник Града Београда, председник Скупштине града, заменик и помоћници градоначелника, као и
представници организационих јединцица Градске управе говорили о најактуелнијим градским темама,
најављивали поједине догађаје од значаја за град или детаљно образлагали активности органа Града
Београда и Градске управе.
Такође, организовано је извештавање са свих редовних седница Скупштине града Београда и више од
370 догађаја којима су присуствовали градски функционери.
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Одговорено је и на око 600 питања, упита и захтева новинара и уредника штампаних и електронских
гласила, упућених Секретаријату за информисање.
 Послови који се односе на буџет Секретаријата – благовремено су планирани расходи и издаци
Секретаријата како на годишњем, кварталном тако и на месечном нивоу, поступано је по сваком
захтеву Секретаријата за финансије, и планирани су приходи Секретаријата по основу претплате и
оглашавања у „Службеном листу Града Београда”.
Буџет Секретаријата за информисање за 2019. годину израђен је у форми програмског буџета са
утврђеним програмским циљевима и индикаторима остваривања циљева.
 Јавне набавке из надлежности Секретаријата - спровођење поступака набавки у складу са Законом о
јавним набавкама и Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки организационих
јединица Градске управе града Београда, закључење уговора, као и праћење извршавања уговора.
Секретаријат за информисање је донео Годишњи план јавних набавки за 2019. годину и Списак
набавки на које се закон не примењује за 2019. годину.
Од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, спроведено је укупно две набавке на које се закон не
примењује, у складу са Списком набавки на које се закон не примењује за 2019. годину.
У периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године, спроведене су јавне набавке Штампање и
дистрибуција Службеног листа града Београда и Услуга модерирања.
Урађени су квартални извештаји о извршењу плана набавки који су послати Управи за јавне набавке
и Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки.
Извршена је контрола наративних и финансијских извештаја од којих је оправдано 30 пројеката за
додељена средства за суфинансирање пројеката.
 Обављање стручних и административних послова за овлашћено лице за поступање по захтеву за
давање информација од јавног значаја - Поступано је по сваком захтеву за приступ информацијама
од јавног значаја, везана за делокруг Секретаријата за информисање и други послови;
 Обављање послова везаних за доделу награде града Београда за новинарство у 2019. години;
 У области радних односа: израда решења о годишњим одморима, плаћеним одсуствима,
прерасподела радног времена, разни дописи у вези са радним односима и др.;
 Завршен попис свих обавеза и потраживања Секретаријата за 2018. годину и достављен извештај
Централној пописној комисији, као и ванредни попис свих обавеза и потраживања Секретаријата за
2019. годину и достављен је извештај Централној пописном комисији;
 Издавање „Службеног листа Града Београда” - У периодоу од 01.01. до 30.06.2019. године
објављено је 45 издања „Службеног листа Града Београда”, урађено нормативно језичко
уједначавање свих материјала који се објављују у наведеном издању, техничкa - графичка припремa
(обележaвање) текстова и сви оперативни послови у вези са организовањем штампе.
Ажурирана је база претплатника на Службени лист града Београда, израђене су нове претплатничке
адресе по основу којих се врши дистрибуција поменутог гласила, а током марта месеца фактурисане су
услуге претплате и оглашавања. Лист је редовно дистрибуиран претплатницима и објављиван на интернетпрезентацији www.slistbeograd.rs. Током јуна месеца послате су опомене претплатницима и градским
општинама које се оглашавају, а ради измирења дуговања.
У наведеном периоду остварен је буџетски приход од претплате и оглашавања у „Службеном листу
Града Београда” у износу од 38.405.425,00 динара.
 Давање мишљења и одобрења за употребу грба и заставе Града и припрему и праћење аката везаних
за употребу грба и заставе (праћење хералдичких правила и прописа, припрема измена и допуна
градских прописа који регулишу ову област, сарадња са комуналном инспекцијом у спречавању и
кажњавању недозвољеног коришћења градских обележја, давање одобрења и потребних мишљења
везаних за употребу грба и заставе, као и за сва спорна питања везана за хералдику и
вексикологију). Израђено је 54 мишљења према Одлуци о употреби имена, грба и заставе града
Београда и пружана је стручна помоћ ради појашњења одређених питања везаних за област
хералдике;
 Уређивање и дистрибуирање дневног прегледа градских вести Беоинфо (прикупљање релевантних
информација из области рада градоначелника Града Београда, Кабинета градоначелника,
Скупштине Града Београда, јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Београд, као и
градских општина и новинарска обрада информација и њихово слање београдским редакцијама
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електронским путем, факсом и објављивање на званичној интернет-презентацији Града Београда
(www.beograd.rs);
У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године „Беоинфо”, дневни билтен вести и информација намењених
редакцијама дневних новина, агенција и електронских медија, објавио је више од 5000 информација и око
3200 фотографија, акцијама, плановима и раду градоначелника Града Београда, Скупштине, Градске управе
Града Београда, јавних комуналних предузећа, установа културе и других институција чији је оснивач Град
Београд.
 Објављивање огласа, конкурса и тендера за потребе Скупштине Града Београда и Градске управе
Града Београда. Та активност подразумева пријем текста огласа од организационих јединица
Градске управе, лектура и уређивање текста огласа, обрада и прослеђивање у формату који одговара
„Службеном гласнику Републике Србије”, Управи за јавне набавке Републике Србије, порталу
јавних набавки Града Београда и по потреби дневним новинама које излазе у Београду);
Врста документа који се израђује су огласи (позиви, претходнo обавештење, исправка, обуставе,
обавештење, одлука, јавна презентација урбанистичког пројекта, увид у нацрт урбанистичког плана,
конкурс), налози за објављивање огласа и захтеви за плаћање огласа.
Сектор за маркетинг и односе са медијима је од 01.01. до 30.06.2019. године обрадио и послао 1.676
огласа ради објављивања у дневним новинама, „Службеном гласнику Републике Србије” и на сајту Града
Београда. У дневним листовима објављена су 32 огласа, а 510 на порталу „Службеног гласника Републике
Србије”. Сви објављени огласи спојени су са пратећом документацијом (захтев организационе јединице ГУ
за објављивање, оригинални текст, одобрење Агенције за јавне набавке уколико је у питању позив) и
архивирани.
Ради праћења трошкова оглашавања, вођена је евиденција по месецима за осам дневних листова и
„Службени гласник Републике Србије”, као и табеларна евиденција трошкова оглашавања Секретаријата за
животну средину у дневним новинама у току наведеног периода.
 Уређивање и одржавање интернет-презентације Града Београда www.beograd.rs (дневно ажурирање
информација и података који се налазе на званичној интернет- презентацији Града Београда,
техничко одржавање сајта у сарадњи са провајдером, припремање одговора на питања која грађани
упућују електронским путем, у сарадњи са надлежним градским службама);
Преко званичног сајта Града Београда (www.beograd.rs) и „Беоинфо вести” грађанима је омогућено да
буду информисани о раду Градске власти, градоначелника, Скупштине града, Градског већа и Градске
управе Града Београда, најзначајнијим догађајима из свих области градског живота, као и огласима,
позивима, конкурсима и тендерима. Осим тога, омогућена је и двосмерна комуникација - на питања и
предлоге упућене електронском поштом, грађанима се свакодневно достављају одговори градских
функционера и надлежних градских органа управе, као и градских општина, установа чији је оснивач Град
Београд и јавних комуналних предузећа.
Званични сајт града Београда www.beograd.rs се свакодневно ажурирао сервисним информацијама и
подацима које се тичу комуналних, здравствених, саобраћајних услуга и других информација важних за
живот у граду (измене линкова, бројева телефона, постављање банера, као и техничка припрема података и
илустрација у одговарајућим програмима). Повремено се израђују нове странице, када се на сајт уносе нови
садржаји или ажурирају постојеће странице новим фотографијама и садржајем.
Aжурирани су одељци за постављање претходних обавештења, јавних позива, обавештења о избору
најповољније понуде, обавештења о закључивању уговора, изменама рока, обустави поступка у складу са
Законом о јавним набавкама и нов одељак „Централизоване јавне набавке”.
На око 700 интернет страна у три верзије (српски ћирилица и латиница и енглески), обухваћени су
сви садржаји од интереса за грађане и посетиоце Београда, од комуналних питања до културе и уметности.
Садржи више од 9.500 фотографија и илустрација, као и Фото галерију Београда. Поред поменутих
статичних веб-страна, ту је и пар десетина хиљада страна са вестима, огласима и актима.
Одговорено је на око 2500 питања грађана упућених Градској управи Града Београда, постављено на
сајт 1.676 огласа и више од 190 пратећих образаца, извештаја и упутстава, конкурсних документација и
измена кд, графичких прилога и слично.
Израђено више десетина нових - привремених веб-страница о тренутно актуелним информацијама.
 Организовање медијских кампања и акција градоначелника, Скупштине Града Београда и Градске
управе Града Београда (анализа циљева кампање и циљних група, припрема информација

291













неопходних за реализацију кампање и постизање жељеног ефекта, избор пружаоца услуге, израда
медија плана и анализа ефеката кампање).
Израда аналитичких материјала о јавном информисању.
Дневно праћење и статистичко регистровање информација о раду градоначелника Града Београда,
Кабинета градоначелника Града Београда, Скупштине Града Београда, Градске управе, јавних
комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Београд у штампаним и електронским
медијима, као и из прес-клипинга, са посебним освртом на критичке текстове, о чему се, путем SMS
и мејл порука обавештавају PR градоначелника, заменик и помоћници градоначелника, заменика
начелника Градске управе града Београда – секретара Секретаријата за информисање и подсекретар
за информисање и уредница Беоинфа.
Прослеђивање електронског клипинга градоначелнику, менаџменту и функционерима Града
Београда сваког радног дана.
Припрема и издавање телефонског именика са мобилним телефонима функционера градских и
општинских органа, јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Београд. У првој
половини године урађена су и одштампанa два београдска именика у тиражу од по 70 примерака,
који су подељени кабинетима, секретаријатима и стручним службама.
Припрема и издавање београдског адресара за потребе Секретаријата, Кабинета градоначелника и
Протокола Скупштине Града. Урађен je један београдски адресар у тиражу од по 100 примерака.
Уређивање и издавање публикација од значаја за Београд. По потреби Секретаријат за
информисање припрема материјале и обезбеђује услове за штампање и објављивање публикација
које садрже информације од значаја за Град Београд.
Обезбеђивање услова за рад акредитованих новинара у Скупштини Града Београда, као и неометано
праћење рада органа Града Београда, јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град
Београд (позивање новинара, обезбеђивање саговорника и информација неопходних за медијско
пласирање тема везаних за рад градских органа).
Чување фото и библиотечке документације (фотографисање догађаја за редакцију „Беоинфо“, као и
за акције појединих организационих јединица Градске управе Града Београда, уређивање,
архивирање и систематизовање фото-документације везане за рад градоначелника, Кабинета
градоначелника, Скупштине Града Београда, Градске управе, јавних комуналних предузећа и
установа чији је оснивач Град Београд. Израђено је око 2500 фотографијa.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за информисање
Мирјана Павичић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА,
КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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I ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ

У Секретаријату је систематизацијом предвиђено 45 радних места. Попуњеност радних места је: 24
запослених на неодређено време и 8 запослених по Уговору о привременим и повременим пословима. У
Секретаријату ради 18 запослених са високом стручном спремом (ВСС), два запослена са вишом стручном
спремом (ВС) и шест запослених са средњом стручном спремом (ССС) на неодређено време.
Рад Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима организован је кроз два самостална одељења: Одељење за послове одбране и ванредних
ситуација и Одељење за правне и економске послове, и два сектора: Сектор „Београдски позивни центар“ у
оквиру којег се налази Одељење „Позивни центар“ и Сектор за планирање, координацију, управљање и
комуникације у оквиру којег се налазе Одељење за праћење, координацију и управљање и Одељење за
комуникације.

II ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
Одељење за послове одбране и ванредних ситуација обавља следеће поверене послове државне
управе из делокруга планирања припреме за одбрану, заштите тајности података и ванредних ситуација.
Послови планирања припреме за одбрану
На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (Службени гласник РС, број 88/2009 и
95/2010) и других подзаконских аката, одељење ажурира планове попуне обвезницима по радној и
материјалној обавези за град Београд у сарадњи са Министарством одбране Републике Србије и
Регионалним центрима одбране.
Одељење чува План одбране града Београда и, на основу Закона о одбрани, Закона о тајности
података и достављених извода и аката од стране Министарства одбране Републике Србије, врши
ажурирање Плана одбране града Београда и доставља изводе из Плана одбране за све градске општине на
територији града Београда.
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Послови заштите тајности података
На основу Закона о тајности података (Службени гласник РС, бр. 104/2009) и других подзаконских
аката, у Канцеларију Савета за националну безбедност и заштиту тајних података Републике Србије,
упућују се безбедносни упитници ради вршења безбедносне провере за одговорна лица, овлашћена лица за
послове одбране, овлашћена лица, односно руковаоце тајним подацима и за лица која имају право приступа
тајним подацима и давање инструкција у вези са приступом и коришћењем поверљивих података.
Послови ванредних ситуација
У складу са законским обавезама које произилазе из Закона о одбрани, Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама, Закона о тајности података и Закона о заштити
критичне инфрастуктуре, а у циљу планског и системског планирања развоја система заштите и спасавања
града Београда, као и система одбране у 2019. години, реализоване су следеће планиране активности као
приоритети:
 одржане су четири седницe Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда у
пуном и у проширеном саставу, као и шест телефонских седница
 припремљена је и реализована годишња седница Градског штаба за ванредне ситуације на
територији града Београда, на којој су усвојени Извештај о раду Штаба за 2018. годину као и План
рада Штаба за 2019. годину
 завршен је Идејни пројекат система за обавештавање и рано упозорење и јавно узбуњивање грађана
за територију града Београда
 завршена је прва фаза пројекта „Успостављање система раног упозорења за водотокове другог реда
за територију града Београда“
 у току је релизација бројних активности у изради друге фазе Идејног пројекта за опремање
Ситуационог центра за град Београд, као и израда плана за системско успостављање
телекомуникационе мреже ТЕТРА и увезивање са свим субјектима система заштите и спасавања на
територији града Београда
 извршен је избор привредних друштава и других правних лица који су субјекти од посебног значаја
за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији града Београда, на основу кога је
донето Решење о одређивању субјеката који су од посебног значаја за заштиту и спасавање на
територији града Београда (288 субјеката – правних лица од посебног значаја за заштиту и
спасавање у ванредним ситуацијама на територији града Београда).
Одељење је активно учествовало у раду свих стручно-оперативних тимова при Градском штабу за
ванредне ситуације у зимској сезони, у условима снежних падавина, као и у поплавама током јуна месеца
које су изазване обилним кишним падавинама на територији града Београда.
Одељење је активно радило на успостављању система заштите и спасавања и формирању јединица
цивилне заштите опште намене на територији свих градских општина града Београда и у свим јавним
комуналним предузећима.
У току је:
 израда нове организационе структуре јединица цивилне заштите опште намене,
 образовање и формирање јединица цивилне заштите опште намене у ГО и у граду Београду;
 врши се попуна обвезницима на основу Закона о војној, радној и материјалној обавези и попуна на
основама Уредбе о критеријумима за распоређивање грађана и материјалних средстава за потребе
одбране и попуне ВС (Службени војни лист бр.28/10), распоредом нераспоређених војних
обвезника у сарадњи са Регииналним центром одбране МО Београд.
За потребе формирања јединица цивилне заштите опште намене, израђени су основни нормативни
документи за личну и материјалну формацију јединица цивилне заштите опште намене а у току је израда
Инструкција за обуку и опремање јединица цивилне заштите опште намене у свим ГО и ЈКП.
Штаб за ванредне ситуације за територију града Београда усвојио је знак цивилне заштите града
Београд, а применом и изменом Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације на територији града
Београда; покренуте су процедуре за израду легитимација за чланове Штаба и печата Штаба; уведено је и
одржавање електронских-телефонских седница Штаба за ванредне ситуације, што се у пракси показало као
оправдано и веома ефикасно решење у процесу доношења одлука Штаба.
Ажурирани су спискови свих повереника и заменика повереника јединица цивилне заштите опште
намене у свим ГО и у ЈКП на територији града Београда.
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Одељење је било активно у изради планова обуке и радних материјала у циљу подизања нивоа
обучености свих лица у ГО и у ЈКП која раде на пословима одбране и ванредних ситуација.
У првих шест месеци ове године, одељење је реализовао обуке:
„Управљање ризицима у случају природних катастрофа“ у сарадњи са Универзитетом одбране у
Београду (NatRisk);
 обуку у вези са формирањем и попуном јединица цивилне заштите у сарадњи са Управом за
ванредне ситуације града Београда и Регионалним центром одбране МО Београд, што је велики
допринос Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникацију и коодинацију
односа са грађанима у изградњи јединственог система заштите и спасавања на територији града
Београда.


У току је анализа Процене угожености од елементарних непогода и других несрећа за град Београд и
усаглашавање са захтевима који произилазе из Закона о спречавању ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама, у циљу израде нове Процене и Планова заштите и спасавања према обавезама који
су новим законима и упутствима прописани (Упутство о методологији за израду процене), да би на основу
нове Процене за град Беогрда, своје процене израдиле све ГО на територији града Београда, као и бројни
субјекти заштите и спасавања који имају ту законску обавезу.
Одељење је имало активну улогу и учешће на плану међународне сарадње града Београда из области
ванредних ситуација. У оквиру пројекта Светске банке у развоју ситуационих центара у великим
градовима, делегација града Београда је била у посети градском и националном ситуационом центру у
Истанбулу, Турска. Настављене су активности које произилазе из глобалне иницијативе „100 отпорних
градова“ (100 Resilient Cities) Рокфелер фондације у изградњи и повећању отпорности у ванредним
ситуацијама. Интензивно се ради на имплементацији јачања капацитета јединице локалне самоуправе у
оквиру сарадње са УНДП (програм Уједињених нација за развој).
Са доношењем Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама, град
Београд као главни град Републике Србије и као сложена јединица локалне самоуправе, добила је нове
обавезе у области развоја система заштите и спасавања, а да није системски решено финансирање развоја
система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Одељење је у потпуности реализовало све планиране активности из Акционог плана рада одељења за
2019. годину и Плана обуке за 2019. годину, као и бројне ванредне задатке и активности, али није
реализовало планиране активности које се односе на руковање, чување и ажурирање Плана одбране града
Београда, израду и достављање извода из Плана одбране града Београда за све ГО, ажурирање и
сравњивање јединачне картотеке са оранима Министарства одбране, из разлога што одељење још увек није
попуњено са стручним и сертификованим лицима, што се хитно мора реализовати у циљу континуираног и
сигурног функционисања одбране града Београда на основу Плана одбране града Београда.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ








Правна помоћ која је пружена кроз давање правних савета грађанима:
у вези са организацијом и конституисањем органа управљања зградама и поступком регистрације
органа управљања зградама као правних лица
тумачење одредаба Закона о становању и одржавању зграда, Одлуке о кућном реду у зградама,
Одлуке о комуналном реду, Одлуке о држању домаћих животиња на територији града Београда и
сл.
давање савета и сугестија грађанима у вези са решавањем проблема у функционисању органа
управљања зградама
давање савета и сугестија грађанима у вези са радом органа Градске управе града Београд и Управа
градских општина града Београда и остваривањем њихових права код надлежних органа, јавних
комуналних и комуналних предузећа, као и других предузећа чији је оснивач град Београд
давање савета грађанима у вези са комуналним проблемима и упућивање на надлежне органе и
предузећа ради решавања комуналних проблема
давање савета грађанима у вези са проблемима који се односе на питања из надлежности Градске
управе града Београда и Управа градских општина
давање савета грађанима у вези са проблемима који се односе на питања из надлежности органа
Републике Србије и упућивање на надлежне институције
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на захтев грађана достављају им се прописи и публикације које се односе на одржавање стамбених
зграда, као и на друга комунална питања и информације о комуналним питањима, непосредно,
поштом и у електронском облику
Остали правни послови:
консултације и давање савета и сугестија свим запосленима у Секретаријату за послове одбране,
ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима у вези са правним
питањима која се појаве у раду Секретаријата
консултације и давање савета и сугестија свим запосленима у Секретаријату ради остваривања
права грађана код јавних комуналних и комуналних предузећа као и других предузећа чији је
оснивач Град Београд, органа Градске управе Града Београд и Управа градских општина града
Београда
израда предлога решења о коришћењу годишњег одмора у складу са Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Посебним колективним уговором за
запослене у јединицама локалне самоуправе по претходно сачињеном Плану коришћења годишњих
одмора
израда предлога решења о плаћеном одсуству за случајеве предвиђене Законом о раду, Законом о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Посебним
колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе
израда предлога дописа, разне садржине, за потребе и по налогу секретара и в.д. подсекретара
Секретаријата
израда модела,предлога и текста Уговора у поступцима који су у складу са Законом о јавним
набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у другим посебним Законима који се
примењују у раду Секретаријата

Спроведени су поступци ради закључења Уговора са носиоцима искључивог права за обављање
комуналних делатности, у складу са чланом 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради обављања потребних и неопходних активности из њихове
надлежности, пре, у току и након културних, спортских и других манифестација од значаја за град Београд,
који нису обухваћени Годишњим програмом за текућу 2019. годину:
 Уговор са ЈКП „Градска чистоћа“
 Уговор са ЈКП „Јавно осветљење“
 Уговор са ЈКП „Зеленило Београд“
 Уговор са ЈКП „Паркинг сервис“
 Уговор са ЈКП „Београд пут“
Такође је спроведен поступак ради закључења Уговора, у складу са чланом 7а. став 3. Закона о
јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ради обављања потребних и
неопходних активности уз употребу грађевинске механизације и средстава за транспорт на пословима:
постављања секундарне водоводне мреже (тзв. привремено прикључење), канализационе мреже на
површинама које се граниче са улицом у којој је изграђена канализациона мрежа. (тзв. привремено
прикључење); обезбеђења испоруке воде у јавне сврхе; употребе агрегата за несметано и/или независно
напајање струје на јавним површинама и обављању других неопходних активности, пре у току и након
културних, спортских и других манифестација од значаја за град Београд:
 Уговор са ЈКП „Београдски водовод и канализација“


Спроведени су поступци ради закључења Уговора о дотацијама, и то:
Уговор са Црвеним крстом Београда у циљу реализације програма „Програм припреме за деловање
у несрећама и одговор на несреће“ у 2019. години
Послови који се односе на финансије, буџет и јавне набавке:

Финансије, буџет:
 Након усвајања Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину, израда финансијског плана
Секретарија за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима за 2019. годину и унос и САП систем;
 Израда предлога месечног плана квота и образложења за квоте за период јануар − јун 2019. године.
Након добијања лимита од Секретаријата за финансије за сваки месец појединачно, унос у САП
систем;
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Израда Захтева са образложењем за измену месечних квота као и израда захтева са образложењем за
додатне квоте и унос у САП систем;
Рад у ММ модулу у САП-у, за апропријације 426, 512 и 515;
Рад у ММ модулу – унос Уговора за радове за ЈКП „Београд пут“ и обрачун ПДВ који пада на терет
наручиоца, односно Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и
координацију односа са грађанима;
Пријем фактура, унос у електронску књигу улазних фактура и контрола истих;
Припрема документације за плаћање која подразумева: математичку контролу фактура, контролу
фактура у складу са ценовницима или понудом; копирање материјала у довољан број примерака;
Израда Захтева за плаћање и Решења о преносу средстава по испостављеним фактурама;
Припрема за израду и израда финансијских извештаја за период јануар – март и јануар – јун 2019.
године по захтевима Секретаријата за финансије;
Евиденција средстава финансијског обезбеђења по уговорима и достављање Секретаријату за
финансије;
Израда дописа, извештаја и осталог материјала по захтевима Секретаријата за финансије;
По недељним захтевима Секретаријата за финансије израда дописа у вези достављања података за
планиране приходе и примања односно остварене приходе и примања по недељама, месецима и
кварталима у 2019. години;
У складу са Инструкцијом Министарства финансија Републике Србије а у циљу финансијског
праћења и контроле укупног дуга израда табела плана и извршења расхода и издатака, плаана и
остварења прихода и примања као и неизмирене обавезе и задуживања јединице локалне
самоуправе (Град Београд, односно Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација,
комуникације и координацију односа са грађанима) и достављање Секретаријату за финансије;
Припрема документације за израду другог ребаланса и израда другог ребаланса буџета града
Београда за 2019. годину;
Учешће у изради документације која је потребна за покретање поступака јавних набавки у делу који
се тиче одређивања износа финансијских средстава, апропријација, економских класификација,
начина финансирања односно плаћања – елементи из финансијског плана;
У складу са Инструкцијом Секретаријата за финансије а која се тиче поступања организационих
јединица након усвајања измена Правилника који регулише процедуре јавних набавки, рад у САП
систему односно унос резервације финансијских средстава у складу са Финансијским планом
Секретаријата приликом поступка доношења Предлога Одлуке о покретању поступка јавне набавке;
Израда документације за обезбеђење средстава из текуће буџетске резерве и достављање
Секретаријату за финансије;
Похађање радионице организоване од стране Секретаријата за финансије за рад у САП систему
односно у ММ модулу;
Послови по налогу руководиоца организационе јединице;
Архивирање документације:
Комуникација са осталим организационим јединицама градске управе;
Сарадња и тимски рад у оквиру одељења у Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација,
комуникације и координацију односа са грађанима.
Јавне набавке:

Израда Плана јавних набавки и Списка набавки на које се закон не примењује за 2019. годину:
У току јануара месеца 2019. године завршено истраживање тржишта како би се утврдиле процењене
вредности за јавне набавке које ће се реализовати у току 2019. године;
 Дана 21.01.2019. године направљен Предлог Списка набавки на које се закон не примењује за 2019.
годину и Предлог годишњег плана јавних набавки за 2019. годину;
 Дана 28.01.2019. године дата Сагласност на Предлог Списка набавки на које се закон не примењује
за 2019. годину и на Предлог Годишњег плана јавних набавки за 2019. годину Секретаријата за
послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима. Дана
12.02.2019. године усвојен Списак набавки на које се закон не примењује за 2019. годину и
Годишњи План јавних набавки за 2019. годину Секретаријата за послове одбране, ванредних
ситуације, комуникације и координацију односа са гарађанима;
 Урађен Извештај за 1. квартал за 2019. годину који се доставља Управи за јавне набавке.
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Покренути и спроведени поступци Јавних набавки:
Покренут поступак јавне набавке мале вредности, број 1/2019 – услуге: „Услуга ангажовања лица
ради омогућавања несметаног обављања комуналних делатности пре, у току и након манифестација
које су од значаја за град Београд“;
Покренут поступак јавне набавке мале вредности, број 2/2019 – услуге: „Услуга извођења ватромета
и специјалних ефеката“;
Покренут поступак јавне набавке (отворени поступак), број 3/2019 – добра: „Безбедносни софтвер“;
Покренут поступак јавне набавке (отворени поступак), број 4/2019 – добра: „Куповина софтверског
модула за повезивање Кол центара градских општина са Беоком сервисом“;
Покренут поступак јавне набавке мале вредности, број 5/2019 – добра – „Куповина агрегата за
струју“;
Покренут поступак јавне набавке мале вредности, број 6/2019 – услуге – „Услуга пројектовања и
презентације визуелног материјала“;
Покренут поступак јавне набавке (отворени поступак), број 7/2019 – услуге –„Израда материјала за
потребе информисања грађана о инфраструктурним радовима и организацији манифестација од
значаја за град Београд“;
Спроведен поступак набавке (члан 39. став 2. ЗЈН) број 1-Н/2019 - „Детаљно геотехничко
истраживање терена са израдом геотехничког елабората и предлогом мера санације за оштећене
објекте у улицама: Новоградска 19/1, Новоградска 18-24, Добановачка 34д и Добановачка 36 – фаза
II“, наруџбеница XXII -01 Број: 404-1-4/2019;
Спроведен поступак набавке (члан 39. став 2. ЗЈН) број 2-Н/2019 – “Куповина серверских и ССД
дискова“, наруџбеница XXII -01 Број: 404-2-4/2019;
Спроведен поступак набавке (члан 39. став 2. ЗЈН) број 3-Н/2019 – „Куповина системске меморије и
мрежне картице“, наруџбеница XXII -01 Број: 404-3-4/2019;
Спроведен поступак набавке (члан 39. став 2. ЗЈН) број 4-Н/2019 – „Куповина лиценци за даљински
приступ“, наруџбеница XXII -01 Број: 404-4-4/2019;
Спроведен поступак набавке (члан 39. став 2. ЗЈН) број 6-Н/2019 - „Услуге уредништва софтверског
модула „Сениор клуб“ и апликације „Београђани“, наруџбеница XXII -01 Број: 404-14-4/2019;
Спроведен поступак набавке (члан 39. став 2. ЗЈН) број 7-Н/2019- „Професионално видео снимање и
фотографисање догађаја у организацији Беоком сервиса“, наруџбеница XXII -01 Број: 404-154/2019;

СЕКТОР „БЕОГРАДСКИ ПОЗИВНИ ЦЕНТАР”
Запослени у Сектору „Београдски позивни центар“ остварили су 67.156 позивa, од чега 61.623
долазних позива и 5.533 одлазних позива ка грађанима, од чега је креирано укупно 27.464 предмета. Број
примљених пријава путем електонске поште је 1.526, путем андроид апликације 1.953, док су остале
пријаве примљене путем телефона. Од укупног броја креираних предмета њих 19.181 је прослеђено ЈКП,
ЈП и осталим субјектима који су надлежни за решавање, а 8.283 предмета је било у надлежности Комуналне
полиције.
Пријаве грађана по општинама за чије је решавање надлежна општинска инспекција:
ЈКП „Београдске електране“ 281, ЈКП „Градска чистоћа“ 1.007, ЈП „Градско стамбено“ 636, ЈКП
„Београдски водовод и канализација“ 795, ЈКП „Ветерина Београд“ 144, ЈКП „Зеленило“ 1015, ЈКП „Јавно
осветљење“ 609, ЈКП „Београд пут“ 1643, ЈП „Инфостан“ 40, ЈП „ГСП Београд“ 65, ЈП Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу града Београда 23, ЈКП „Погребне услуге“ 9, ЈKП „Паркинг сервис“ 23,
ЈКП „Градске пијаце“ 3.
Пријаве грађана за чије су решавање надлежни секретаријати Градске управе града Београда:
Секретаријат за саобраћај 199, Секретаријат за инспекцијске послове 8.285, Секретаријат за заштиту
животне средине 17, Секретаријат за социјалну заштиту 19, Секретаријат за комуналне и стамбене послове
79, Секретаријат за имовинско-правне послове 20, Секретаријат за образовање и дечију заштиту 18,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 3, Секретаријат за здравство 4, Секретаријат за послове
легализације објеката 2, Секретаријат за културу 2, Секретаријат за управу 2.
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Беоком сервис је у сарадњи са ЈКП, ЈП и секретаријатима учествовао у организовању низа
акција од јавног значаја и то:
 Акција „Ударне рупе“ – у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај и ЈКП „Београд пут“, грађани
пријављују рупе на коловозу. Евидентиранo је 877 пријава.
 Акција „Пријавите депонију“ – у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“, грађани пријављују дивље
депоније на територији града Београда. Евидентирано је 50 пријава.
 Акција „Питајте градске већнике“ – у сарадњи са Градским већем града Београда, грађани се
пријављују за разговор са члановима Градског већа. Евидентирано је 102 пријавe.
 Акција „Питајте градоначелника“ – у сарадњи са Кабинетом градоначелника града Београда
грађани се пријављују за разговор са већницима, а један број грађана на разговор прима и
градоначелник. У овом периоду је било 77 пријава.
 Акција „Зелени паук“ – у сарадњи са Секретаријатом за инспекцијске послове и ЈКП „Паркинг
сервис“, грађани су пријављивали непрописно паркирана возила на зеленим површинама.
Евидентиранo je 172 пријавe.
 Акција „Пролећно уређење града“ – у сарадњи са ЈКП „Зеленило Београд“ и ЈКП „Градска чистоћа“,
грађани се пријављују за учешће у акцији и кандидују локације за уређење / чишћење.
Евидентирано је 405 пријава.
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СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ, КООРДИНАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ, КООРДИНАЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ
Одељење за праћење, координацију и управљање обавља:
студијско-аналитичке, стручно-оперативне и информатичке послове који се односе на координацију
активности јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град Београд поверио
обављање комуналних делатности, стручних служби и секретаријата Градске управе града Београда
који су од значаја за град Београд;
 послове координације инфраструктурних радова у граду Београду;
 прикупљање информација и вођење евиденције о њима и обрађивање извештаја за потребе Градске
управе града Београда, градских предузећа и медија;
 ажурирање и публиковање обједињеног годишњег плана инфраструктурних радова на почетку
сваке године;
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праћење извештавања медија и анализирање прилога везаних за рад јавних комуналних предузећа и
других субјеката којима је град Београд поверио обављање комуналних делатности;
припремање и упућивање примедби и предлога за унапређење комуникације са грађанима;
послове координације активности јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град
Београд поверио обављање комуналних делатности, стручних служби и секретаријата Градске
управе града Београда са привредним субјектима и организацијама, који организују јавне
манифестације од значаја за град Београд;
активности и учествује у организацији и реализацији јавних манифестација и догађаја од значаја за
град Београд и предузима мере у циљу реализације планираних активности;
обраду информација о јавним манифестацијама;
активности и учествује у свим фазама израде оператерског корисничког програма и аналитичког
материјала за потребе рада на ажурирању апликације везане за систем „Чворишта“ и званичне
апликације града Београда;
Одељење за комуникације обавља:
студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на: уређивање Портала
комуналног система града Београда;
ажурирање Фејсбук и Твитер странице Секретаријата;
ажурирање апликација за мобилне телефоне;
припремање саопштења за медије везана за рад Београдског позивног центра
израду аналитичких материјала из области односа са јавношћу од значаја за рад Службе;
сарадњу са инфо службама јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град Београд
поверио обављање комуналних делатности,
сарадњу са градским општинама, стручним службама и секретаријатима Градске управе града
Београда;
планирање и организацију промотивних акција и осталих облика комуникације који промовишу
активности Градске управе града Београда, јавних предузећа и установа чији је оснивач град
Београд;
припрему публикација и промотивних материјала намењених грађанима у циљу благовременог
обавештавања и едукације и активности у изради публикација и других материјала из области
односа са јавношћу у електронском и штампаном облику;
ажурирање базе података о медијима и инфо службама јавних комуналних предузећа и других
субјеката којима је град Београд поверио обављање комуналних делатности, градских општина,
стручних служби и секретаријата Градске управе града Београда;
израду оператерских корисничких програма и аналитичког материјала за потребе Београдског
позивног центра.

Одељење за праћење и координацију је у овом периоду координирало велики број активности у
Београду:
Инфраструктурни радови чији је инвеститор град Београд
Представници Одељења присуствују састанцима који се редовно одржавају три пута недељно и то: по
једанпут у Секретаријату за инспекцијске послове, Секретаријату за саобраћај и у нашем Секретаријату
(укупно више од 100 редовних и ванредних састанака). Одељење израђује „Нулти план пословања“ –
преклапање свих планова ЈКП, ЈП и Секретаријата; врши координацију и усклађивање радова на:
проширењу пешачке зоне у делу Кнез Михаилове улице, улица Цара Лазара, Цара Уроша, Грачаничкој,
Краља Петра, Обилићево, Косанчићевог и Топличиног венца по динамици и фазама; реконструкцији улица
Скадарска, Балканска, Страхињића бана, Његошева, Дечанска, Цветни Трг, Радована Симића Циге,
Маријане Грегоран, Хусинских рудара, Салвадора Аљендеа, Загорска, Шилерова, Милошев Кладенац,
Емилијана Јосимовића, Сибињанин Јанка, Рајићева, Париска, Аце Јоксимовића, Трговачка, Ратка
Митровића, Стевана Дукића, Патриса Лумумбе, Светогорска, Војводе Влаховића, Булевара Ослобођења и
Трг Славија; постављању урбаног мобилијара – Alma quatro.
Манифестације у организацији града Београда или чији је покровитељ град Београд
Секретаријат је активно учествовао на већини реализованих манифестација у граду Београду, а у
преко 40% је сам био организатор.
Организација дочека градске Нове године; вођење пројекта „Београдска зима“; дочек Нове године у
градским општинама; Трг отвореног срца; постављање градског клизалишта на Тргу Николе Пашића, Ади
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Циганлији, Ташмајдану; Улица отвореног срца; Град отвореног срца на Палилули, Чукарици и Новом
Београду; ломљење Божићне чеснице; пливање за часни крст; организовање акције добровољног давања
крви. Организација и координација рада ЈКП током трајања Зимске службе 2018/2019; акција ,,Пријави
ударну рупу“; поправка јавне расвете на мосту Газела; уништавање заосталих експлозивних средстава из
Другог светског рата на потезу градилишта ,,Београд на води“; уклањање садржаја манифестације
,,Београдска зима“, одговарање на питања грађана приспела путем електронске поште; 32. Београдски
маратон; Светски дан особа са аутизмом; Supernatural Festival; Ускрс у Београду; координација активности
за потребе снимања филма ,,Јужни ветар 2. део“; снимање филма ,,Мама и тата се играју рата“; снимање
филма “The Power”, снимање филма “Rocketry: The Nambi Effect“; снимање филма ,,Викенд са ћалетом“;
снимање филма “Minamata”; снимање серије „Државни службеник“; снимање серије ,,Преживети Београд“;
координација за потребе манифестације спремање котлића у Земуну; прослава Дана полиције; Београдски
фестивал игре; помоћ око организовања 54. Сајма аутомобила; Дани Београда; Раковички карневал; Дан
светог Патрика; Велики Ускршњи карневал; обележавање годишњице бомбардовања Кинеске амбасаде;
културна манифестација амбасаде Турске; полагање венца на споменику Риги од Фере; финале Еко квиза;
обележавање дана Краљевине Холандије; међународни Атлетски митинг; Starwood Festival; Витез фест;
Олимпијски дан; Београдски победник; Грчки викенд; Светски куп у веслању; Вoјна aкадемија; Tрка
Патријарха Павла; картинг трка на Ади Хуји; манифестација Дев9Т; Парада поноса; реализација ауто-трке
Награда Београда Ушће 2019; Дан Јоге; Мој лепи парк; манифестација Најважнији позив у животу;
отварање сезоне на Ташмајдану; такмичење фудбал на песку; манифестација Цветни трг; под крошњама
Топчидерског Платана; НБГД Куп; Раковичко лето; манифестација Music awards ceremony; меморијални
турнир у Орловском насељу; хуманитарни Дорћол матине; манифестација Моја Србија; Beer Garden;
Београдски Shopping night; културно вече на Тргу Николе Пашића; Земунал фест; Косанчићев венац; 4D
мапирање објеката; Промоција кадета у први подофицирски чин; БЕЛЕФ 2019; посета Председника Руске
федерације, Словеније; посета градоначелника Туниса; Слава града Београда, Реализација музичког
фестивала “Enter – fest“; отварање сезоне 2019. на Ади Циганлији; Филхармонија на отвореном 2019;
Спортско Сабрање Свете Србије; ,,Свадба из снова“; снимање материјала за потребе града Београда и
Републике Србије; Београдски Ирски фестивал; квалификације за Светско првенство у кошарци Србија –
Израел; обележавање Дана државности; Кула фест; 100 година од независности Републике Кореје; Дани
Београда; Бесмртни пук; изложба вајара Горана Чпајка; светски Дан вода; светски Дан шума; изложба
Министарства одбране; полагање венаца на спомен обележјима Браниоцима отаџбине и Жртвама рата;
Дигитални самит шест економија западног Балкана; Породична трка; светски Дан аутизма; годишња
скупштина САНУ; посета делегације МУП-а Немачке јединици Жандармерије; дечији фестивал
Машталица; снимање емисије Руске телевизије ,,Тајно говоримо целом свету“; Београдска бициклијада;
Илустрофест; свечано отварање летње сезоне у Скадарлији; 13. Међународна бициклистичка трка Београд
– Бањалука; Београд опен у орјентирингу 2019; Дан војске; сусрет фолклорних ветерана Србије;
Гимназијада, “Street Food” фестивал; БГ Манифест; Полицајац у заједници; Дан Гарде; Ноћ музеја; Мајски
дани вина; конференција “World minds”; изложба Николе Несторовића; 10. меморијал Александар
Маринковић; Омладинска четврт; Београдске приче; Фијакеријада на Космају; 3. Драган Манце куп; 3.
Global Fest Sava Port; “LBL Belgrade Festival”; Дан стреличарства и мачевања на Ади Хуји; Недеља
енергије; дан отворених врата ЈКП „Градска чистоћа“, промоција ФИБА Светског првенства у кошарци,
“Una Saga Serbica”; Понос Србије и низ других дешавања и активности на територији града.
Акције у којима су учествовала Јавна комунална предузећа „Београд пут“, „Градска чистоћа“,
„Паркинг сервис“, „Зеленило Београд“, Секретаријат за саобраћај – ЈП „Путеви Београда“,
Секретаријат за инспекцијске послове и Секретаријат за послове Комуналне полиције
У зависности од кретања пријава у Београдском позивном центру покренут је већи број акција а
најзначајније од њих су: Зимска служба; враћање „Пешачких зона“ пешацима; акција уклањања
напуштених и хаварисаних возила (кршева) са градских улица и паркинга; организовање акције
добровољног давања крви; акција ,,Пријави ударну рупу“; одбрана од поплава на територији града
Београда; померање пловила током „ледохода“ и поплава; акција уклањања нелегалних трговаца из
Београдске и Првомајске улице у Земуну; акција уклањања непрописно паркираних возила са зелене
површине на Ушћу; израда Плана заштите и спасавања; реконструкција Ресавске улице; проширење
гробаља; санација кварова на водоводној, канализационој и топловодној мрежи због изразито ниских
спољних температура; предлог за допуну Плана одбране од поплава за територију града Београда; поправка
плоча испред храма Светог Симеона Мироточивог; уређење простора код Господарске механе; санација
приступних саобраћајница војном аеродрому Батајница; помоћ граду Пожаревцу; реконструкција Трга
Републике; помоћ граду Смедереву; прикључење мамографа на електромрежу; помоћ општини Сурчин;
уређење простора у зони Цветног трга; уређење простора испред зграде ЈРБ-а; уклањање каблова у Кнез
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Михаиловој улици; асистенција „Београду на води“; уређење улица на Чукарици због посете делегације
Републике Туниса; поправка оштећених гранитних плоча у Кнез Михаиловој улици; уклањање плаката;
помоћ граду Бору; прикључење фонтане у улици Страхињића Бана; „Саградимо дом заједно“; уређење
насипа око Себешког насипа; потапајући стубићи у оквиру уређења саобраћајница у постојећој регулацији
улица Косанчићев венац, Задарска, Сребреничка и Фрушкогорска; радови на реконструкцији фасада;
постављање заштитних стубића у Балканској улици; осликавање мурала; уређење простора ВЗ Мома
Станојловић; планови подземних инсталација у зони улице Кнеза Милоша; постављање кућица за псе;
уклањање дивље депоније поред моста Газела; уклањање подземних контејнера због проширења пешачке
зоне; премештање мобилних стамбених јединица; уређење комплекса Авалског торња; израда промотивног
спота за потребе града Београда; безбедност учесника у саобраћају - Новоградска улица у Земуну;
сузбијање уличне продаје код ОШ „Бранко Ћопић“; акција на Цветковој пијаци; постављање спомен плоче
и отварање улице Теодора Херцла, Нелегално насељавање лица на простору будуће „Филхармоније“;
појачана контрола непрописног паркирања у Јајинцима; чишћење фонтана; постављање декоративне
поставке – БЕОГРАД; уређење прилаза споменику Палим пилотима; постављање додатних расветних тела
на Косанчићевом венцу.
Информисање грађана путем медија
Активна сарадња са новинарима писаних и електронских медија; пружање одговора на питања
постављена путем телевизије Студио Б, редовна недељна укључења у јутарњи програм Студија Б, као и
редовна и ванредна гостовања у информативним и забавним емисијама (РТС, Коперникус, Хепи и др), ради
информисања о догађајима и комуналном систему града; пружање ажурних информација за сајт града
Београда и сарадња са Секретаријатом за информисање; израда табеле актуелних инфраструктурних радова
на улицама; израда списка манифестација које се одржавају на територији града Београда.
Комуникација са грађанима и њихово информисање путем друштвених мрежа и апликација
 Твитер налог Беокома
број пријава 8.528, број твитова 11.422, број посета профилу 141.500, помињања 29.323,
нови пратиоци 1.638
 Фејсбук налог Беокома
објављено је 1.017 статуса, којима смо наше суграђане информисали о комуналном систему
града, такође, и о културним манифестацијама од значаја за Град Београд, број прослеђених
пријава у наведеном периоду је 352, број пратилаца закључно са 30.06.2019. године је 3.025,
од чега је 309 нових пратилаца
 Апликације Беоком и Београђани
објављено је 765 вести, објављено је 1.974 сервисне информације, број корисника у овом
тренутку износи нешто више од 30.000
Универзитетска пракса
Секретаријат већ девету годину у сарадњи са Центром за развој каријере и саветовање Универзитета
у Београду успешно реализује универзитетску Бг праксу. Од 15. јуна на пракси је 12 студената Београдског
универзитета и то шест у Одељењу за послове одбране и ванредних ситуација, два у Сектору „Београдски
позивни центар“ и четири студента у Сектору за праћење, координацију и управљање. Студенти ће бити на
пракси до 15. 09.2019. године. Такође у току је и реализација тромесечне „Универзитетске радне праксе“ за
студенте са Факултета безбедности у Београду“.

III ПРАВНИ ОСНОВ



Закон о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/2017, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
37/2019)
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС”, бр 87/2018

IV СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима не води управне поступке.

304

V РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима не води управне поступке и не користи размену података у складу са Уредбом о прибављању и
уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција (Службени гласник РС, број
56/17);

VI ПРЕДВИДИВОСТ
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима не води управне поступке и није доносио решења у управним стварима.

VII ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима не располаже документима јавних политика.

VIII ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима нема лица које је овлашћено за обављање послова пријема и поступања по захтевима за заштиту
од злостављања и сексуалног узнемиравања на раду, а у извештајном периоду није било поднетих захтева
за заштиту и поступање.

IX УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ
У Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима није било информација о унутрашњем узбуњивању.

Заменик начелника Градске управе
Града Београда – Секретар
Секретаријата за послове одбране,
ванредних ситуација, комуникације
и координацију односа са
грађанима
Дарко Главаш
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У складу са надлежношћу утврђеном Одлуком о Градској управи, Секретаријат за опште послове
вршио је у извештајном периоду за потребе органа града и Градске управе послове који се односе на: јавне
набавке добара и услуга или уступање извођења радова до њихове финализације са финансијскоматеријалном конструкцијом; сачињавање финансијских планова у којима се планирају средства за
обезбеђивање услова за рад органа Града; обављање послова из области финансијско-материјалног
пословања; реализацију плаћања из надлежности Секретаријата; послове административних секретара;
коришћење биротехничких и других средстава опреме и штампарија; евиденцију, коришћење и издавање
основних средстава и ситног инвентара; уређивање службених простора и простора за одржавање
састанака, конференција, седница и слично; организовање евиденције и дистрибуције службених гласила и
стручне литературе; обављање службеног превоза и сервисирање возила; инвестиционо-техничко и текуће
одржавање зграда и опреме; пружање угоститељских услуга; све послове у вези са организацијом рада
писарница, послове везане за спровођење мера безбедности и заштите здравља на раду запослених у
Градској управи; обезбеђивање и других услова потребних за рад органа града и Градске управе и друге
послове у овој области у складу са законом, Статутом и другим прописима.
Набавка добара, услуга и радова
У складу са исказаним потребама органа Града и организационих јединица Градске управе,
средствима опредељеним Одлуком о буџету града Београда 2019. годину, Финансијским планом
Секретаријата за опште послове за 2019. годину и Планом јавних набавки за 2019. годину, а на основу
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спроведени су поступци
јавних набавки који подразумевају прибављање сагласности Службе за централизоване јавне набавке и
контролу набавки на предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке и предлог решења о образовању
комисије за јавну набавку, предлог одлуке о додели уговора/обустави поступка/предлог одлуке за
закључење оквирног споразума, прибављање сагласности Градског правобранилаштва града Београда на
модел уговора, објављивање позива за подношење понуда, отварање понуда, израду извештаја о стручној
оцени понуда, сачињавање образложеног предлога закључака за градоначелника о добијању сагласности за
закључење оквирног споразума/уговора о јавној набавци и то: у 2019. години покренуто је 34 набавки од
чега је окончано 17 (из 2018. године пренето је 26 набавки од чега је окончано 25 у 2019. години);
покренуте су 74 набавке на које се закон не примењује од којих је окончано 73; закључено је укупно 53
уговора (23 из оквирних споразума у отвореном поступку и 99 наруџбеница из оквирног споразума и 2
уговора у поступку јавне набавке мале вредности, као и 21 уговор из отворног поступка и 7 уговора из
поступка јавне набавке мале вредности).
Оно што може да се означи као значајнији проблеми, који се јављају у реализацији појединих
набавки је достављање неблаговремених и непотпуних захтева за покретање поступака јавних набавки, као
и измена Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки организационих јединица у Градској
управи града Београда („Службени лист“, број 8/15, 58/15, 8/19 и 39/19), којим је промењена и установљена
комплекснија процедура спровођења поступка јавне набавке, нарочито у делу реализације оквирних
споразума.
Обрађено је и реализовано око 2.000 захтева за требовање за добра и услуге по уговорима и по
фактурама, свих организационих јединица Градске управе града Београда.
Инвестиционо-техничко и текуће одржавање зграда и опреме које користе органи Града,
противпожарна заштита, безбедност и здравље на раду и праћење реализације уговора
Овa два Одељења обављају изузетно комплексан посао, где се са скромним средствима обезбеђују
максимално адекватни услови рада органа Града.
Треба имати у виду да су објекти Градске управе међусобно врло различити, и по старости и по
конструкцији, технологији и врсти опреме и инвентара, што додатно отежава посао одржавања.
Најмлађи објекат који одржавамо је објекат у Макензијевој бр.31, који је стар 25 година а најстарији
су наравно објекти Стари Двор и Тиршова бр.3 који су стари преко једног века.
Укупан простор који одржава наш Секретаријат преко свог Одељења за одржавање у овој години
износи сса 56.000m2.
У периоду на који се односи извештај, између осталог урађени су и следећи послови:
Чишћење канала вентилације и климатизације у објектима Градске управе, санација равног крова у
Краљице Марије 1, адаптација сутеренских простора у Тиршовој 1 и 27.марта 43-45 у архиве.
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Редовни радови на текућем одржавању:
Вођење разних грађевинско-занатских радова по објектима Градске управе, активности на одржавању
телекомуникационог система Градске управе – одржавање телефонских централа, апарата и гарнитура;
координација са Банком Поштанска штедионица и Еуробанк везано за одржавање заједничког енергетског
блока „Блок 27.март“, координација са радницима „Пословних објеката а.д.“ који одржавају инсталације и
опрему у објектима Градске управе; координација активности са запосленима у ЈКП „Инфостан“ који
одржавају информациону и телекомуникациону опрему у објектима Градске управе; координација
активности са извођачима уговорених инвестиционих радова и надзорним органима; учествовање у раду
Комисија за јавне набавке из делокруга рада Одељења – израда документације (спецификација услуга,
спецификације добара, предмера и предрачуна радова, модела уговора); вођење неопходне инвестиционе и
финансијске документације у САП-у; израда Пројектних задатака који се односе на инвестиционо
одржавање објеката ГУ.
Противпожарна заштита, безбедност и здравље на раду и праћење реализације уговора
Пријаве повреда радника на раду РФЗО РС, на основу Закона о БЗР, праћење реализације Уговора о
осигурању објеката Градске управе и Уговора о осигурању запослених у Градској управи, као и пријава
штета и повреда радника осигуравајућим кућама, редовно и инвестиционо одржавање лифтовских
постројења у објектима ГУ, испитивање услова рада у радној околини на основу жалби запослених у ГУ,
редовни прегледи против-пожарних стабилних и покретних система, прегледи опреме и средстава за рад у
складу са законом о БЗР; праћење реализације целокупног физичко/техничког обезбеђења и противпожарне
заштите објеката ГУ,
Послови из области финансијско-материјалног пословања Секретаријата
При разматрању обима финансијских послова Секретаријата за опште послове треба имати у виду да
она реализује нешто више од трећине свих захтева за плаћање на нивоу Градске управе, односно обрађено
је око 4.000 захтева за плаћање. Наравно, тај обим није адекватан и у номиналном износу новчаних
средстава, али свакако подразумева изузетно сложене послове и у фази планирања и у коришћењу Буџета –
у извештајном периоду реализовано је и око 2.500 плаћања и рефундација трошкова, а додатни послови у
извештајном периоду из ове области су и обавезе уношења у Рино апликацију.
Осим свих послова у вези плаћања (унос у књигу улазних фактура, контрола документације, израда
наредбе за закњижавање, захтева за плаћање итд.) у овој области се врши и израда финансијских планова,
израда ребаланса, израде извештаја о реализацији планова, израде предлога месечних и тромесечних квота
и уклапање у одобрене износе, евиденција трошкова свих мобилних телефона на нивоу Градске управе и
праћења прекорачења одобрених износа, фактурисање рефундација трошкова другим правним лицима,
поступање по налозима Секретаријата за финансије за доставу прегледа и података из ове области итд.
У Одсеку за евидентирање имовине, поред осталог, обрађено је око 1.000 докумената (захтеви,
реверси, преноснице и сл.), обрађено је око 2.000 основних средстава по документима, издато око 100 баркод налепница, обрађено је око 70 захтева за мобилне телефоне, издато је око 30 мобилних телефона по
реверсима, око 120 картице и раздужено око 50 апарата.
Рад писарница:
Сектор за канцеларијско пословање је део Секретаријата за опште послове, који у складу са законом
утврђеним делокругом врши следеће послове: примање, прегледање, распоређивање и евидентирање акатаподнесака, достављање у рад и отпремање поште; административно-техничко обрађивање аката;
архивирање и чување предмета; излучивање безвредног регистратурског материјала и предаја архивске
грађе надлежном архиву.
У извештајном периоду у овом Сектору су урађени следећи послови:
Вођење канцеларијског пословања (административни послови):
Евидентирање-завођење аката (930.855); пријем, отварање и прегледање поште (393.160);
разврставање предмета по материји (395.218); штампање омота списа и формирање предмета путем АОП-а
(542.995); штампање евиденционих књига (35.707); развођење предмета и улагање (403.221); пријем
странака и давање неопходних упутстава (342.537) и печатирање отправака (231.920).
Послови пријема и доставе аката (курирски послови):
Преузимање поште из фаха (315.762); отварање и распоређивање поште пo ознакама органа,
унутрашњим организационим јединицама, класификацијама и референтима за вођење канцеларијског
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пословања ради евидентирања (319.138); уписивање поште у доставне књиге (119.680); разношење и
уручење унутар Градске управе-интерна достава (143.359); разношење и уручење ван седишта органа
Градске управе-екстерна достава (9.586) и преузимање поште из организационих јединица Градске управе
ради интерне и екстерне доставе аката (90.527).
Послови отпремања аката (експедициони послови) преко поштанске службе:
Број отпремљених аката насталих у раду Градске управе града Београда (237.978);разврставање
пошиљки (237.978); ковертирање пошиљки (4.392); евидентирање у доставне књиге за место ради екстерне
доставе (4.213); упис у експедиционе књиге (197.959); лепљење R бројева (195.954); лепљење доплатних
марки (4.000); мерење пошиљки (213.010); франкирање пошиљки (213.010); евидентирање и слање „Post
express“пошиљки (279); број достављених потражница по предметима насталим у раду Градске управе
града Београда (3.623); отпремање обичних пошиљки (34.644);отпремање пошиљки за иностранство (21) и
евидентирање утрошеног новца за франкирање поште (10.070.192,34 РСД).
Архивски послови:
Одлагање предмета у архивски депо-разврставање и улагање предмета у фасцикле (12.600); издавање
предмета на реверс (7.030); евидентирање издатих предмета на реверс путем АОП (2.032); поступање по
предметима из архивског депоа ради здруживања (18.310); преузимање пројектне документације из
организационих јединица Градске управе (1.637 m); разгледање и преписивање архивираних аката (288);
одабир и излучивање архивске грађе на основу Листе категорија регистратурског материјала са роковима
чувања (6.094 m); одлазак у архивске депое Градске управе (27. марта 43-45, Трг Николе Пашића 6,
Тиршова 1, Др.Драгослава Јовановића 2- подземна гаража, Краљице Марије 1, Макензијева 31, Веле
Нигринове 16, Ресавска 82, Војвођанска 111, Бул. oслобођења 122 и Бул. Ослобођења 152) ради претраге
предмета (445); припрема архивске грађе за измештање-разврставање и везивање у пакете (500 m) и
измештање архивске грађе (790 m).
У оквиру овог сектора, вршени су и следећи послови:
Студијско-аналитички послови из области архивирања:
Анализа,процена и праћење стања у архивским депоима Градске управе града Београда у погледу
чувања, измештања и излучивања регистратурског материјала и архивске грађе настале у раду Градске
управе града Београда; припрема извештаја и информација о стању архивске грађе у архивским депоима
Градске управе града Београда и предлагање мера у складу са законом; планирање активности у вези са
одлагањем, чувањем, измештањем и излучивањем архивске грађе уз непосредну координацију са Одсеком
за архивске послове Сектора за канцеларијско пословање; вођење архивске књиге; прикупљање и обрада
података достављених од стране организационих јединица Градске управе и израда предлога акта-Листа
категорија регистратурског материјала са роковима чувања у Градској управи града Београда.
Евиденција о печатима,штамбиљима,факсимилима и жиговима који су у употреби у градској
управи града београда
Вођење евиденције о израђеним печатима, штамбиљима, факсимилима и жиговима за потребе
Градске управе града Београда и запосленима задуженим за употребу и чување пeчата и заводних
штамбиља у оквиру Сектора за канцеларијско пословање Секретаријата за опште послове (пријем,
поступање по захтевима организационих јединица Градске управе и припрема документације за њихову
израду); послови прибављања сагласности од надлежног мимистарства на садржину и изглед печата који су
у употреби у Градској управи града Београда; припрема и израда аката у вези са употребом, чувањем и
уништењем печата у Градској управи града Београда и непосредно учествовање у раду Комисије за
уништење печата и штамбиља који су стављени ван употребе у складу са законом.
Правни и стручно-административни послови
Припрема и израда аката по поднетим захтевима организационих јединица Градске управе града
Београда; прикупљање, обрада података и израда Решења о утврђивању ознака органа града Београда,
организационих јединица Градске управе града Београда и посебних служби града Београда; послови у вези
са начином вођења евиденције и усклађивањем класификационих ознака предмета по материји; непосредно
учествовање у раду Комисије за јавне набавке и Комисије за примопредају предмета набавке из делокруга
рада сектора; комуникација и сарадња са предузећем „E-smart systems“ у вези са одржавањем и
побољшањем рада апликативног система за електронско праћење пријема и кретања предмета у Градској
управи града Београда; сачињавање периодичних извештаја активних и решених управних предмета (по
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ознаци органа, унутрашњој организационој јединици, класификацији и врсти предмета) ради сравњивања
стања кретања предмета у Градској управи града Београда.
Студијско-аналитички и евиденциони послови
Вођење евиденционо-статистичких послова из области радних односа и јавног превоза запослених у
Сектору за канцеларијско пословање;сачињавање периодичних групних извештаја о раду запослених и
ангажованих лица по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова ради прегледа стања
рада и пословних процедура из делокруга сектора; припрема и израда аката, информација, извештаја и
других стручних аналитичких материјала из области канцеларијског пословања и јавних набавки;
непосредно учествовање у припреми предлога планова и програма из делокруга рада сектора (прикупљање
и обрада података, истраживање тржишта, комуникација са потенцијалним понуђачима и сачињавање
Записника о истраживању тржишта за сваки појединачни предмет набавке; припрема Tехничких
спецификација и Захтева за покретање поступака јавних набавки у складу са Списком набавки на које се
закон не примењује и Годишњим планом јавних набавки Секретаријата за опште послове за 2019. годину;
учествовање у својству члана комисије у раду Комисије за јавне набавке и Комисије за квалитативни и
квантитативни пријем добара и услуга).
Обављање службеног превоза и техничко одржавање службених возила:
У првој половини 2019. године обављено је 62 интервенције у сервисима за одржавање возила и
сервисима за пружање осталих услуга по радном налогу,у радионици Градске управе извршене су 212
интервенције са радним налогом и извршена је 332 пута комплетна замена зимских и летњих гума на
службеним возилима.Обављено је 44 регистрација службених возила.
За овај период имали смо 14 штета на возилима.Извршена је набавка алата и опреме за
радионицу,резервних делова за службена возила
Табеларно се даје преглед укупно утрошеног горива, пређених километара, просечне потрошње и новчаних
износа у у првих шест месеци 2019 године.
Месец

Број аутомобила

Број скутера

Литара

Износ

Километара

Просечна
потрошња l/100km

I/2019

96

3

12160

1758142,00

101825

12,19

II/2019

96

3

13145

1911076,00

118748

11,32

III/2019

96

3

13908

2093802,00

132144

10,85

IV/2019

96

3

12868

1936404,00

124747

10,84

V/2019

96

3

13103

2049905,00

124453

11,05

VI/2019

96

3

12536

2041832,00

118013

11,57

VII/2019

96

3

VIII/2019

96

3

IX/2019

96

3

X/2019

96

3

XI/2019

96

3

XII/2019

96

3

Укупно

96

3

77.720,00

11.791.161,00

719.930,00

11,30
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Табеларно се даје посебан преглед утрошеног горива, пређених километара, просечне потрошње и
новчаних износа за службена возила Градске управе (без Комуналне полиције).
Месец

Број аутомобила

Литара

Износ

Километара

Просечна потрошња
l/100km

I/2019

56

6334

941748,00

59346

10,67

II/2019

56

6863

1022624,00

69567

9,87

III/2019

56

7884

1206629,00

82562

9,55

IV/2019

56

7106

1107633,00

79580

8,93

V/2019

56

7917

1255455,00

83261

9,51

VI/2019

56

8100

1367232,00

84300

9,98

VII/2019

56

VIII/2019

56

IX/2019

56

X/2019

56

XI/2019

56

XII/2019

56

Укупно

56

44.204,00

6.901.321,00

458.616,00

9,75

Табеларно се даје посебан преглед утрошеног горива, пређених километара, просечне потрошње и
новчаних износа возила Комуналне полиције.
Месец

Број аутомо-била

Број скутера

Литара

Износ

Километара

Просечна
потрошња l/100km

I/2019

40

3

5826

816394,00

42479

13,72

II/2019

40

3

6282

888452,00

49181

12,78

III/2019

40

3

6024

887173,00

49582

12,15

IV/2019

40

3

5762

828771,00

45167

12,76

V/2019

40

3

5186

794450,00

41192

12,59

VI/2019

40

3

4436

674600,00

33713

13,16

VII/2019

40

3

VIII/2019

40

3

IX/2019

40

3

X/2019

40

3

XI/2019

40

3

XII/2019

40

3

Укупно

40

3

33.516,00

4.889.840,00

261.314,00

12,86
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Рад административно техничких секретара за потребе органа Града
У извештајном периоду недостајао је известан број извршилаца на овим пословима, посебно у
објекту на Тргу Николе Пашића 6, пре свега због честих одсуства из здравствених разлога, када су тражене
хитне и адекватне замене.
Одржавање средстава и опреме за рад запослених у органима Града
Овај део посла се реализује у складу са захтевима организационих јединица, а на основу уговорене
сарадње по процедурама јавних набавки.
Оно што може бити генерално запажање је да се поједина средства не користе на адекватан и
рационалан начин, односно да су нека недовољно искоришћена, а с друге стране у неким организационим
јединицама објективно недостаје квалитетнија опрема.
Сем тога, лако је уочити да код појединих средстава, посебно рачунарске опреме, недостаје захтевани
квалитет и да то изискује стална додатна улагања у подизање нивоа техничких перформанси.
Евиденција коришћења и издавања основних средстава и опреме, ситног инвентара и
потрошног материјала
Секретаријат свакодневно прима и обрађује у просеку око 12 захтева, са око 30 ставки за набавке
роба – основних средстава и потрошног материјала, што потом набавља, магацински и финансијски
обрађује, прима, пакује, обележава, документује и дистрибуира.
Сем тога, Секретаријат обавља и послове трајног евидентирања свих средстава и инвентара у
објектима Градске управе, свих промена у коришћењу и пресељења из једног у други објекат.
Поједине организационе јединице нам се обраћају са „хитним“ захтевима који нису унапред
планирани и најављени, а подразумевају одређено време за набавку или покретање процедуре јавне
набавке. Као додатни проблем можемо навести повремене претеране захтеве по одређеним ставкама
достављеним из организационих јединица, али то решавамо у непосредној комуникацији са старешинама.
Само у централном магацину сачињено је око 350 излаза и око 1.800 књиговодствених промена а све на
бази примљених фактура.
Пружање угоститељских услуга
Ресторани и бифеи Градске управе реализују све утврђене послове и захтеве органа и организационих
јединица, иако имају значајне проблеме, посебно због недостатка извршилаца послова.
Поред редовног посла припрема, сервирања и послуживања хране, топлих и хладих напитака и
безалхохолних пића у ресторанима и бифеима за потребе организационих јединица Градске управе,
обављани су и додатни послови на организацији и послужењу протоколарних пријема ручкова и сл., као и
организације и послуживања за све кориснике којима је одобрено коришћење сала у просторијама Градске
управе.
Остали општи послови









У извештајном периоду Секретаријат се старао и о осталим општим пословима као што су:
Фотокопирање, умножавање и комплетирање материјала за потребе одржавања седница Скупштине
града и њених органа и тела као и за потребе свих организационих јединица;
Задовољавање потреба запослених у органима Града у погледу остваривања телефонских контаката;
Одржавање исправности инсталација и уређаја и опреме у објектима;
Обезбеђивање одржавања хигијене у свим објектима;
Пресељавање организационих јединица;
Опремање просторија одговарајућом опремом и обезбеђивање других услова за рад запослених;
Старање о организовању свих репрезентативних скупова у просторијама Градске управе;
Организовање претплате и дистрибуција службених гласила, књига, часописа, публикација,
дневних и недељних новина и организовање претплате на исте, обавља и друге опште послове.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар
Секретаријата за опште послове
Марко Кулић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОСЛОВЕ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ

313

ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
I. Огранизациона структура (органограм)
Организациона структура Секретаријата за послове начелника по Правилнику о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи града Београда, Служби за централизоване јавне набавке и
контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и
Канцеларији за младе бр. 110-680/17-ГВ од 11.5.2017. године, као и Правилником о измени и допуни
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Служби за
централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну
ревизију града Београда и Канцеларији за младе бр. 110-680/17-ГВ од 11.5.2017. године, 110-1725/17-ГВ од
31.10.2017. године, 110-107/18-ГВ од 2.2.2018. године, 110-314/18-ГВ од 25.4.2018. године, 110-626/18-ГВ
од 27.6.2018. године, 110-973/18-ГВ од 4.10.2018. године, 110-11193/18-ГВ од 7.12.2018. године, 110-54/19ГВ од 24.1.2019. године, 110-123/19-ГВ од 14.2.2019. године, 110-190/19-ГВ од 7.3.2019. године, 110406/19-ГВ од 24.4.2019. године, 110-457/19-ГВ од 16.5.2019. године и 110-589/19-ГВ од 13.6.2019. године

II. Број систематизованих радних места, број попуњених радних места, број ангажованих
извршилаца по основу уговора
У Секретаријату за послове начелника Градске управе систематизовано је 21 радно место, од тога је
попуњено 16 радних места. Једно лице је ангажовано по основу уговора о обављању привремених и
повремених послова.

III. Образовна структура запослених
Висока стручна спрема

13

Виша стручна спрема

2

Средња стручна спрема

1
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IV. Приказ промена
У периоду од 1.1.2019. до 30.6.2019. године у Секретаријату за послове начелника попуњено је
премештајем службеника извршилачко радно место начелник Одељења за нормативно-правне послове у
Сектору за нормативно-правне послове и подршку Жалбеној комисији града Београда у звању виши
саветник.

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ
Делокруг рада Секретаријата за послове начелника Градске управе дефинисан је чланом 61. Одлуке о
Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда“, 126/2016, 2/2017, 36/2017,92/18,103/18, 109/18 и
119/18), објављен на сајту града Београда www.beograd.rs.
У складу са Упутством за попуњавање образаца за утврђивање и процену ризика и регистар ризика
Града Београда, а на основу усвојене Мапе пословних процеса, верзија 3, 30.1.2019. године, сачињен је
Образац за утврђивање и процену ризика – образац 1, Секретаријата за послове начелника Градске управе,
којим је у Сектору за управљање људским ресурсима, стручно усавршавање, селекцију кадрова и каријерни
развој службеника идентификовано укупно 14 ризика, а у Сектору за нормативно-правне послове и
подршку Жалбеној комисији града Београда укупно 10 ризика.
Сектор за нормативно-правне послове и подршку Жалбеној комисији града Београда
1. Израда обједињеног акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској
управи, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију,
Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе или његове измене и допуне и других
општих и појединачних аката које доноси начелник Градске управе
 У извештајном периоду усвојен је: Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Градској управи, Служби за централизоване јавне набавке и
контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и
Канцеларији за младе број 110-54/19-ГВ од 24.1.2019. године, Правилник о измени Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Служби за
централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за
интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе број 110-123/19-ГВ од 14.2.2019. године,
Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Градској управи, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску
инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе број110-190/19-ГВ
од 7.3.2019. године, Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Градској управи, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки,
Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за
младе број, Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Градској управи, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за
буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе број 110406/19-ГВ од 24.4.2019. године, Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Градској управи, Служби за централизоване јавне набавке и
контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и
Канцеларији за младе број 110-457/19-ГВ од 16.5.2019. године и Правилник о измени Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Служби за
централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за буџетску инспекцију, Служби за
интерну ревизију града Београда и Канцеларији за младе број110-589/19-ГВ од 13.6.2019. године.
Измене и допуне Правилника урађене су у складу са новим захтевима, односно због
организационих промена у појединим организационим јединицама, као и због промене делокруга
рада организационих јединица.
2. Уклађивање општих и појединачних аката које припремају организационе јединице Градске управе
са Уставом, законом, Статутом града и другим прописима.
 У извештајном периоду редовно су одржавани састанци и консултације са организационим
јединицама које су биле предлагачи измена аката из своје надлежности.
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3. Праћење остваривања надлежности и обављања послова из делокруга организационих јединица
Градске управе, обезбеђивање координације рада организационих јединица Градске управе и унапређење
организације и метода рада и остваривање сарадње организационих јединица Градске управе
 У процесу координације у периоду од 1.1.2019. до 30.6.2019. године са организационим јединицама
вршена је константна комуникација, како усмена тако и путем дописа, иструкција, обавештења и др.
Такође, решавани су сукоби надлежности између организационих јединица, у складу са Одлуком о
Градској управи.
4. Праћење и усклађивање активности организационих јединица Градске управе у поступку
усаглашавања прописа града и покретање иницијативе за одговарајуће промене и праћење прописа
 Током извештајног периода редовно су одржавани састанци и консултације са организационим
јединицама.
5. Унапређење односа Градске управе према грађанима и правним лицима који се обраћају Градској
управи
 Током извештајног периода поступано је по представкама грађана, Заштитника грађана, Повереника
за информације од јавног значаја и заштиту података личности, као и према правним лицима која су
се обраћала овом секретаријату.
6. Сазивање, припремање и одржавање колегијума начелника Градске управе
7. Старање о условима за рад Жалбене комисије града Београда, стручно-техничка и
административна подршка у поступку по жалбама службеника на решења о којима се одлучује о њиховима
правима и дужности и жалбама учесника интерног и јавног конкурса, израда нацрта другостпених решења
у поступку по жалби као и других аката Жалбене комисије града Београда
 У извештајном периоду обезбеђени су услови за рад Жалбене комисије града Београда
Одржано је 8 седница Жалбене комисије града Београда
Број жалби
Број донетих решења
Број усвојених жалби
Број одбијених жалби
Број одбачених жалби
Обустављени поступци
Решио првостепени орган

37
36
1
33
1
1
-

8. Поступак по тужби
У периоду 1.1.-30.6.2019. године на решења Жалбене комисије града Београда уложено је 4 тужбe.
9. Поступак по одлуци Управног суда
У извештајном периоду није било поступања по одлукама Управног суда. Један поступак се окончао
одбијањем тужбе као неосноване. Остали поступци су у току.
10. Израда извештаја о раду Жалбене комисије града Београда
У складу са Пословником о раду Жалбене комисије града Београда, Жалбена комисија разматра и
усваја извештаје о свом раду и најмање једном годишње подноси их Градском већу.
Сектор за управљање људским ресурсима, стручно усавршавање, селекцију кадрова и
каријерни развој службеника:
1.
Пријем у радни однос путем конкурса
2.
Пријем у радни однос на основу споразума о преузимању запослених
3.
Ангажовање запослених po основу уговора о обављању привремених и повремених послова
4.
Распоређивање запослених у складу са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Градској управи
5.
Обавеза полагања државног стручног испита
6.
Остваривању права на годишњи одмор, плаћено одсуствo, породиљско одсуство, негу
детета и посебну негу детета
7.
Престанак радног односа
8.
Отпремнине приликом одласка у пензију
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9.
10.
11.
12.
13.

Јубиларне награде
Потврде из области радних односа
Кадровска евиденција
Осигурање запослених
Стручно усавршавање службеника

Табеларни приказ процеса рада у Сектору за управљање људским ресурсима и стручно усавршавање:
Решења о распоређивању и уговори о привременим и повременим пословима
Решења о изреченим дисциплинским мерама
Раскид радног односа
Решења о отпремнини, наканди штете за неискоришћени годишњи одмор
Решења о обавези полагања државног стручног испита
Решења о плаћеном одсуству, породиљском и др. одсуству
Решења о коришћењу годишњег одмора
Уговори о студентској пракси
Захтеви Секретаријату за финансије за достављање података
Обрада пријава за конкурс
Уговор о стручном оспособљавању

1658
9
87
98
0
39
102
43
13
232
3

Издавање потврда из радног односа
Израда дописа другим органима или странкама као и достављање документације Градском
правобранилаштву
Подношење пријава-одјава на осигурање РФ ПИО и РЗЗО
Решење о попуњавању радних места путем конкурса (интерног и јавног)
Решење о именовању Конкурсне комисије
Налози за обављање пословау складу са чланом 33. Закона о запосленима у АП и ЈЛС
Решење о оцењивању службеника за 2018. годину
Одлуке и решења о попису

248
13
1498
31
21
5
1853
1

ПРАВНИ ОСНОВ
У извештајном периоду није било измене прописа на основу којих је успостављена надлежност за
поступање.

СТАНДАРДИЗАЦИЈА УПРАВНИХ ПОСТУПАКА
Секретаријат за послове начелника Градске управе не спроводи управне поступку према „Моделима
административних поступака на локалном нивоу“ објављени на сајту СКГО, јер се исти не односе се на
област управљања људским ресурсима.
Међутим, у поступку управања људским ресурсима, акти којим се одлучује о правима, обавезама и
одговорностима службеника из радног односа доноси се у форми решења сагласно закону којим се уређује
општи управни поступак, и има карактер управног акта. С тим у вези, усвојени су и прилагођени модели
који су препоручени од стране Савета Европе, СКГО и МДУЛС-а.

РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Секретаријат за послове начелника Градске управе током извештајног периода континуирано је
координирао рад организационих јединица у складу са применом Е-ЗУП-а на Порталу Е-управе на тај
начин што је усаглашавао управне поступке и захтеве за поступање по службеној дужности са МДУЛС, РФ
ПИО, ЦРОС, МУП и Националном службом за запошљавање.
Секретаријат за послове начелника Градске управе у складу са добијеним решењима Министарства
државне управе и локалне самоуправе, Републичког фонда ПИО, ЦРОС-а и Националне службе за
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запошљавање у поступку остваривања права запослених током извештајног периода вршио је размену
података. Размена је веома ефикасна.
Е-ЗУП повезује 18 база података и то: матичне књиге Министарства за државну управу и локалну
самоуправу, базе МУП-а, Пореске управе, Фонда ПИО, Националне службе за запошљавање, Централног
регистра обавезног социјалног осигурања, Републичког геодетског завода и Министарства правде.
Градска управа града Београда има 496 активних извршивача, 152 активних услуга и 293
квалификованих електронских сертификата.
У 2019. години остварено је 65.804 позива веб сериса, послато је 9.760 општих захтева а примљено
81од других субјеката.

ПРЕДВИДИВОСТ
У извештајном периоду није било одступања од стандардне праксе.

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У извештајном периоду није било иницирања поступака за заштиту од злостављања на раду.

ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
Статегијом развоја града Београда до 2021. дефинисани су стратешки циљеви. Старатешки циљ А.8.
Паметна управа односи се на начелника Градске управе. За реализацију наведеног стратешког циља
подршку обезбеђује Секретаријат за послове начелника Градске управе. У оквиру овог стратешког циља
предвиђене су следеће активности:
1. Израда и спровођење посебног програма стручног усавршавања - континуирано
2. Израда и спровођење политике обуке приправника – континуирано
У првој половини 2019. години организовано је 28 обука. Укупно 217 запослених су завршили обуке.
Национална академија за јавну управу организовала је 22 обуке које је завршило 118 запослених
службеника из Градске управе града Београда. У организацији НАЛЕД-а организована је једна обука са 12
полазника, док је Стална конференција градова и општина реализовала 5 обука за укупно 87 службеника.
У складу са Стратегијом управљања ризицима града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.2/2015),
Секретаријат за послове начелника Градске управе је усвојио Регистар ризика-образац 2. Усвајањем овог
документа идентификовани су могући ризици у пословним процесима Секретаријата за послове начелника
Градске управе. У Регистру ризика идентификовано је укупно 8 ризика. Ризици се прате и периодично
проверавају.

в.д. заменик нечелника Градске
управе- секретаре Секретаријаза за
послове начелника Градске управе
Ана Љубичић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ
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Одлуком о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда” бр. 126/16 и 2/17)
градоначелник има кабинет који по његовом налогу врши стручне и друге послове за његове потребе.
Радни однос у кабинету заснива се на одређено време, док траје дужност градоначелника.
До ступања на снагу Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи
града Београда, Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служба за буџетску
инспекцију, Служба за интерну ревизију града Београда и Канцеларија за младе и распоређивање
запослених, Кабинет градоначелника је обављао послове утврђене одлуком о Градској управи („Сл. лист
града Београда” бр. 8/13, 9/13, 61/13, 15/14, 37/14, 44/14, 75/14, 89/14, 43/15, 74/15 и 37/16) обавља стручне,
оперативне, организационе и административно-техничке послове за потребе Градоначелника и Градског
бећа. Пословником Градског већа („Сл. лист града Београда”, бр. 7/09, 18/10, 5/12 и 46/12) и Правилником о
начину припреме и достављања материјала градоначелника града Београда.

ОПШТИ ПОСЛОВИ
У посматраном периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године Кабинет градоначелника је обављао
послове обраде писмених поднесака физичких и правних лица, установа и институција. У поменутом
периоду примљена су 2035 предмета на име градоначелника. Од тога 1261 предмета је упућено директно
градоначелнику, заменику градоначелника 495 предмета, главном урбанисти града Београда 150 предмета и
помоћницима градоначелника 129 предмета. Предмета директно упућених кабинету градоначелника је
било 754.
За Градско веће вршени су послови у вези припреме седница, доставе материјала и обраде донетих
аката и њихова експедиција, као и послови на ажурирању електронске евиденције података. У извештајном
периоду припремљено је 32 седница Градског већа и обрађено је 543 материјала и 529 аката који су
разматрани и усвојени на тим седницама.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Интезивирање међународне сарадње у 2019. години је значајно допринело даљој афирмацији нашег
града као политичког, привредног и културног центра овог дела Европе. Остварени су контакти са
истакнутим личностима међународног, политичког, културног и јавног живота.
Анализа остварене сарадње Града Београда са градовима у иностранству у протеклом периоду намеће
закључак о широком спектру те сарадње и њеним разноврсним облицима, сарадња се одвија сусретима
званичних делегација, разменом стручних и студијских група, учешћем у раду међународних организација
градова, разменом публикација и другог информативног материјала.
У периоду од 01.01–30.06.2019. године реализоване су посете страних далегација Београду, и то:
Љубљане, Загреба, Газиантепа (Турска), Шангаја (дистрикти Баошан и Јангпу), Туниса, Венџоу (НР Кина),
Москве, док је Град Београд реализовао посете градовима: Тел Авиву, Љубљани, Бечу, Сарајеву, Бриселу,
Бања Луци, Крфу.
Град Београд такође прати и учествује у развијању сарадње на нивоу Владе РС, као што је то био
пример приликом званичне посете председника Руске Федерације јануара ове године.

ФИНАНСИЈСКA СРЕДСТВА
Како Кабинет градоначелника послује као посебна организациона јединица Градске управе града
Београда у складу са Одлуком о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда” бр. 118/19 и
9/19) има и сопствени буџет, који је усвојен и одобрен одлуком о Буџету града Београда, који усваја
Скупштина града сваке године.
Буџет у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године износио је 82.993.415,00 РСД, извршење буџета
је било 62,79% односно у апсолутном износу 52.111.215,00 РСД.
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У табели је презентован буџет са највећим ставкама:
ПЛАНИРАНА И ИЗВРШЕНА СРЕДСТВА У 2018. ГОДИНИ – РАЗДЕО 02 ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Година

Опис намене

Планирано

Извршено

Проценат
извршења

2019

Укупно

82.993.415,00

52.111.215,00

62,79

1

Учешће у трошковима између програма
Уједињених нација за развој у Републици
Србији на основу потписаног Споразума који се
односи на унапређење планирања и надзора
инфраструктурних пројеката УН и Града
Београда

35.000.000,00

33.382.619,00

95,38

2

Плате додаци и накнаде запослених

26.000.000,00

11.830.950,00

45,50

У складу са Одлуком о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда” бр. 126/16 и 2/17),
у Кабинету градоначелника,као посебној организационој јединици Градске управе града Београда, почев од
15.07.2017. године, обављају се стручни и други послови за потребе градоначелника.
У Београду, 08.08.2019. год.

ЗАМЕНИК ШЕФА КАБИНЕТА
Борко Милосављевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.06.2019. ГОДИНЕ
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Кабинет председника Скупштине града врши стручне, организационе и административно-техничке
послове за остваривање надлежности и овлашћења и председника и заменика председника Скупштине
града, које се односе на: представљање Скупштине града у односима према правним и физичким лицима у
земљи и иностранству, координацију рада у сарадњи са градским општинама, градовима и општинама у
Србији, окружним и надлежним републичким органима, припрему за радне и друге састанке председника и
заменика председника Скупштине града, праћење активости на реализацији утврђених обавеза Скупштине
града, координирање активности на остваривању јавности рада Скупштине града, пријем странака које се
непосредно обраћају председнику и заменику председника Скупштине града. Старање о документацији
везаној за председника и заменика председника Скупштине града, сходно члану 88. Одлуке о Градској
управи града Београда.
Део активности који ближе одређују обим и степен ангажованости запослених у Кабинету
председника Скупштине града у за период 01.01.-30.06.2019. године су:
1. Израда предлога одлуке о ребалансу буџета за 2019 године;
2. Припрема финансијске документације за извршење буџета за 2019. годину;
3. Пријем странака које се непосредно обраћају председнику Скупштине града;
4. Припрема и организација састанака председника Скупштине са званичницима домаћих
институција, предствницима политичких странака, делегацијама из земље и иностранства, групама грађана
и др., као и припрема посета институцијама у иностранству;
5. Координацију рада са Градском управом града Београда, Кабинетом градоначелника, Градским
већем, градским општинама, предузећима, установама и државним органима
6. Активности на припреми састанака шефова одборничких група у припреми седнице Скупштине
града;
7. У овом периоду Скупштина града одржала је 3 редовне седнице. Обрађено и припремљенo 149
акта који су разматрани и усвојени на тим седницама.
8. Oдржано је укупно 39 седница Градског већа, обрађено 365 материјала и аката који су разматрани
и усвојени на тим седницама у чијем је припремању Кабинет председника Скупштине града активно
учествовао.
9. У извештајном периоду обављени су послови припреме аката у вези избора органа града Београда,
избор појединих радних тела Скупштине града, именовања, постављења ио разрешења лица у органима
града Београда.
10. Послови у вези именовања и разрешења органа управљања у предузећима и установама чији је
оснивач град Београд и органа управљања у сталним манифестацијама у области културе од значаја за град
Београд, као и избору и именовању лица у другим органима града, припрема аката које доноси Скупштина.
11. Праћење активности на реализацији утврђених обавеза Скупштине града Београда.
12. Комуникација са медијима, најава догађаја, конципирање саопштења, припрема документације
потребне председнику Скупштине града за изјаве електронским и штампаним медијима.
13. У периоду од 01.01 до 30.06.2019. године, у Кабинету председник Скупштине града примљено је
укупно 258 дописа, представки, предлога, молби, иницијатива и сл. Сви дописи су обрађени уз прибављање
информција и стручних мишљења надлежних органа, након чега су прослеђени у форми одговора
странкама или достављени надлежним органима и службама на даље поступање. Координацију рада са
Градском управом града Београда, Кабинетом градоначелника, Градским већем, градским општинама,
предузећима, установама и државним органима.
14. Израда периодичних извештаја о раду и планова рада Кабинета председника Скупштине града.
15. Учествовање у раду комисија и радних тела Скупштине града.
16. Реализована обука члана Радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и
контроле у Градској управи града Београда и доношење стратегије управљања ризицима. Обуку завршио
заменик шефа Кабинета који је директно укључен у имплементацију ФУК-а.
17. У Кабинету председника Скупштине града Београда због специфичности обављања и извршења
пословних процеса и немогућности примене образаца мапе пословних процеса у складу са ФУК-ом,
припремљна је интерна процедура за поступање у вези са пословним процесима из надлежности кабинета,
извршен попис и опис пословних процеса и са њима повезаних циљева и ризика.
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18. Настављене су активности на развоју финансијског управљања и контроле у граду Београду са
акцентом на обезбеђењу писаног трага пословних процеса, израде регистра ризика, регистра стратешких
ризика Кабинета председника које спроводе запослени у зависности од врсте посла и одговорности.
Имајући у виду да су многи процеси прописани исти су допуњени одређеним елементима, као што су:
назив и циљ процеса, очекивани резултати, ризици који утичу на остваривање циљева, као и начин
третирања утврђених ризика увођењем интерних контролних активности, подела дужности и одговорности.
Правилникoм о организацији и систематизацији радних места у градској Управи града Београда Кабинету Скупштине града Београда систематизовано је осам радних места, попуњена су три радна места:
Шеф Кабинета, Заменика шефа Кабинета са висом стручном спремом и самостални саветник на студијскоаналитичким пословима, са средњом стручном спремом.

Шеф Кабинета
Небојша Јаковљевић
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ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА И
ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.06.2019. ГОДИНЕ
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ИЗВЕШТАЈ
Лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка
у вези са унутрашњим узбуњивањем
Начелник Градске управе града Београда, је на основу члана 14. став 5. Закона о заштити узбуњивача,
затим члана 3. став 2., Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица
код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има
више од десет запослених и члана 22. Одлуке о Градској управи града Београда донела, дана 19.07.2017. г.,
Решење којим је Светлану Марчетић, подсекретара Секретаријата за управу, одредила за лице овлашћено за
пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019. Г. ДО 30.06.2019. Г. ПРИМЉЕНЕ СУ ТРИ
ИНФОРМАЦИЈЕ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА И ВОЂЕНА ТРИ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА
УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ. Две информације унутрашњег узбуњивања су из Секретаријата за
инспекцијске послове, а један из Секретаријата за послове комуналне полиције. Два поступка су завршена
са предлогом за даље поступање, а један без предлога било каквих мера и поступања.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Светлана Марчетић
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ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРИЈЕМА
И ПОСТУПАЊА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И
СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА НА РАДУ И У ВЕЗИ СА РАДОМ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.06.2019. ГОДИНЕ
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ИЗВЕШТАЈ
Лица овлашћеног за обављање послова пријема и поступања
по захтевима за заштиту од злостављања
и сексуалног узнемиравања на раду и у вези са радом
Начелник Градске управе града Београда, је на основу члана 22. Одлуке о Градској управи града
Београда, члана 13. Закона о спречавању злостављања на раду и члана 20. Правилника о правилима
понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, донела
дана 28.06.2017. г., Решење којим је Светлану Марчетић, подсекретара Секретаријата за управу, одредила
за лице овлашћено за обављање послова пријема и поступања по захтевима за заштиту од злостављања и
сексуалног узнемиравања на раду и у вези са радом.
У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ, ПРИМЉЕНА СУ
ДВА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ И У ВЕЗИ СА РАДОМ ИЗ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ.
Оба Захтева за злостављање на раду су окончани Обуставом јер даљи поступак није оправдан.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Светлана Марчетић
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