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 „... Тај ће нас град опчинити шармом, а никад нам 
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градова ремек - дела изабрали баш Београд да у 
њему проживе свој једини живот који им је дан.“
О Београду написао: Момо Капор



Садржај
3. Уводна реч

4. Ко се финансира из буџета?

5. Шта су приходи и примања буџета?

6. Структура планираних средстава буџета (1)

7. Структура планираних средстава буџета (2)

8. На шта се троше јавна средства

9. Шта су расходи и издаци буџета

10. Структура планираних расхода и издатака буџета Града (1)

11. Структура планираних расхода и издатака буџета Града (2)

12.  Преглед планираних расхода и издатака по корисницима 

13. Програмско буџетирање у његова примена у буџету града

14. Расходи и издаци буџета по програмима (1)

15. Расходи и издаци буџета по програмима (2)

16. Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

19. Програм 2 – Комуналне делатности

24. Програм 3 – Локални економски развој

26. Програм 4 – Развој туризма

28. Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 

30. Програм 6 – Заштита животне средине

32. Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

35. Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

37. Програм 9 – Основно образовање и васпитање

39. Програм 10 – Средње образовање и васпитање

41. Програм 11 – Социјална и дечија заштита

44. Програм 12 - Здравствена заштита

46. Програм 13 – Развој културе

48. Програм 14 – Развој омладине и спорта

50. Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

52. Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

54. Програм 17 – Енергетска ефиканост и обновљиви извори енергије

56. Најзначајнији капитани пројекти у 2022. години

57. Крај



Уводна реч

...



Ко се финансира из буџета?



Шта су приходи и примања буџета?
Порески приходи

Донације и  

трансфери

Непорески приходи

Примања од продаје

нефинансијске

Имовине

Примања од задуживања и  

продаје финансијске

Имовине

Пренета неутрошена 
средства из ранијих година

Сопствени приходи 
индиректних буџетских 

корисника из надлежности 
града

• Врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањима

пореских обвезника без обавезе извршења специјалне услуге заузврат.

• Донацијa је наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног
уговора између даваоца и примаоца донације. Трансферна средства су средства
која се из буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти преносе
буџету на другом нивоу власти или буџету на истом нивоу власти.

• Врста јавних прихода који се наплаћују правним или физичким лицима за
коришћење јавних добара (накнаде), пружање одређене јавне услуге (таксе), због

кршења уговорних или законских одредби (пенали и казне) као и приходи који се
остваре употребом јавних средстава.

• Ова примања се остварују продајом непокретности и покретних ствари у  

власништву града.

• Примања од задуживања представљају приливе по основу задуживања на
домаћем и иностраном тржишту. Примања од продаје финансијске имовине
представљају приливе по основу продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа градова

• Представљају вишак прихода и примања буџета града који нису потрошени у  

претходној буџетској години

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



СТРУКТУРА 
ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА (1)

Укупна средства буџета 
146.288.755.672 динара

Приходи од 
пореза 

83.754.033.457
динара Донације и 

трансфери 
8.998.058.220

динарa

Непорески приходи 
30.949.733.686

динара

Примања од продаје 
нефинансијске 

имовине 
4.684.222.268 динара

Примања од продаје 
финансијске имовине 

и задуживања
6.583.736.641 динар

Сопствени приходи 
индиректних 
корисника из 

надлежности града 
1.000.000.000 динара

Пренета неутрошена 
средства из ранијих 

година 10.318.971.400
динара



СТРУКТУРА 
ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА (2)



На шта се троше јавна средства?

Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати  
приходима. Укупни планирани расходи и издаци из буџета у 2022. години износе:

146,3 милијарди динара

 РАСХОДИ представљају све трошкове града за плате буџетских корисника,
набавку роба и услуга, субвенције, дотације и трансфере, социјалну помоћ и
остале трошкове.

 ИЗДАЦИ представљају трошкове изградње или инвестиционог одржавања већ
постојећих објеката, набавку земљишта, машина и опрeме неопходне за рад
буџетских корисника и трошкове за отплату главнице кредита.

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ морају се исказивати на законом прописан начин, односно
морају се исказивати: по програмима који показују колико се троши за
извршавање основних надлежности и стратешких циљева Града; по основној
намени која показује за коју врсту трошка се средства издвајају; по функцији која
показује функционалну намену за одређену област и по корисницима буџета
што показује организацију рада Града.
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Шта су расходи и издаци буџета?



Структура 
планираних расхода и издатака  буџета града (1)

Расходи за  
запослене

16.524.219.818
динара

Коришћење роба и  
услуга

62.502.609.181 
динар

Субвенције  
2.719.381.000

динара

Дотације  и 
трансфери 

8.005.632.446

динара

Социјално  
осигурањеи

социјалназаштита
6.328.683.511

динар

Осталирасходи 
3.411.456.260

динара

Капитални 
издаци

38.607.261.917 
динара

Средства 
резерви 

995.157.903 
динара

Отплатакамата  
динара

883.353.636 
динара

Отплата главнице и 
набавка финансијске 

имовине

6.311.000.000
динара

Укупно
планирани
расходи и

издаци износе
146.288.755.672

динара



Структура
планираних расхода и издатака  буџета града (2)



Преглед планираних расхода и издатака по корисницима



Програмско буџетирање 
и његова примена  у буџету града Београда

Програмско буџетирање представља буџетирање по програмима,
односно областима у оквиру којих корисници буџетских средстава
спроводе активности из својих надлежности.

Град Београд, као и друге локалне самоуправе, за планирање

буџета на располагању има 17 програма. У оквиру наредних

слајдова приказане су најзначајније активности по сваком од

програма у циљу остварења бољег и квалитетнијег живота

становништва.



Расходи и издаци буџета по програмима (1)

Назив програма

Износи по Одлуци о буџету 

града Београда за 2022. 

годину

Структура 

расхода

Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање 7.984.294.055 5,46%

Програм 2 - Комуналне делатности 15.064.117.192 10,30%

Програм 3 - Локални економски развој 80.521.000 0,06%

Програм 4 - Развој туризма 220.515.550 0,15%

Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој 39.558.550 0,03%

Програм 6 - Заштита животне средине 5.581.419.183 3,82%

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 54.612.085.439 37,33%

Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање 19.599.090.001 13,40%

Програм 9 - Основно образовање и васпитање 5.578.570.254 3,81%

Програм 10 - Средње образовање и васпитање 2.784.989.398 1,90%

Програм 11 - Социјална и дечја заштита 5.510.355.755 3,77%

Програм 12 - Здравствена заштита 374.470.000 0,26%

Програм 13 - Развој културе 6.605.706.360 4,52%

Програм 14 - Развој спорта и омладине 2.080.663.200 1,42%

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 17.907.790.945 12,24%

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе 180.801.790 0,12%

Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 2.083.807.000 1,42%

УКУПНО: 146.288.755.672 100,00%



Расходи и издаци буџета по програмима (2)



ПРОГРАМ 1
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Укупно планирано 7.984.294.055 динара – 5,46% укупног обима буџета

 Намена Програма су расходи и издаци за: специјализоване услуге, поправке и одржавање 
површина у јавној својини града Београда, планирање и праћење пројеката, набавку грађевинског 

земљишта, одржавање зграда, означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима, 
изградњу стамбеног простора, просторно и урбанистичко планирање... 

 Корисници буџетских средстава: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Секретаријат за имовинске и 

правне послове, Секретаријат за инвестиције и Служба главног урбанисте 



Програмом се планирају средства за изградњу објеката од посебног стратешког интереса за 
развој града, као и средства за изградњу саобраћајне, водоводне и канализационе 
инфраструктуре на територији града.

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ И СТРУЧНЕ УСЛУГЕ
ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“ обавља стручне послове у вези 
са обезбеђивањем услова за припремање и опремање грађевинског земљишта, као и послове 
стручног надзора над извођењем радова и управљања пројектима на изградњи објеката јавне 
инфраструктуре и јавних објеката. 

ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Најзначајнија улагања Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање планирана 
су за набавку грађевинског земљишта за изградњу саобраћајница и других инфраструктурних 
објеката за потребе Метро система, за изградњу Фабрике вакцина у оквиру привредне зоне 
Аутопут у новом Београду, Земуну и Сурчину, изградњу стамбених простора и др. 

ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КУЋНИМ БРОЈЕВИМА
Означавање насељених места, улица и тргова и обележавање зграда кућним бројевима на 
територији града Београда у циљу несметаног функционисања теренских служби (Служба 
хитне помоћи, Ватрогасна служба, МУП, БВК, ЕДБ, ПТТ и остали) и оријентације становника и 
посетилаца града Београда

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ
Служба Главног урбанисте обавља послове из делокруга прописаних законом и подзаконским 
актима, којима се обезбеђује координација израде планских докумената, као и координација 
рада између организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове
урбанизма, носиоцима израде урбанистичких планова и јавних предузећа и других институција 
укључених у поступке израде и доношења планских докумената. 



Изградња стамбеног комплекса у Овчи

Изградња БГ метроа

Изградња саобраћајне инфраструктуре 
за фабрику вакцина



ПРОГРАМ 2
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 Сврха Програма је пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба  физичких и 
правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и  континуитета; Одрживо 

снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и  одрживо снабдевање водом за пиће 
становника, уређивање начина коришћења и  управљања изворима, јавним бунарима и чесмама

Укупно планирано 15.064.117.192 динара – 10,30% укупног обима буџета

 Намена Програма су расходи и издаци за: одржавање јавних зелених површина, одржавање 
чистоће на површинама јавне намене, зоохигијену, управљање, одржавање и реконструкцију 
водоводне инфраструктуре, сузбијање штетних организама, управљање и одржавање јавним 

осветљењем, административну подршку управљања комуналним делатностима...  

 Корисници буџетских средстава: Секретаријат за комуналне и стамбене послове, 
Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за енергетику, Секретаријат 
за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са 

грађанима и Секретаријат за инвестиције



ЈКП „Градска чистоћа”

Одржавање чистоће јавних површина је основна делатност ЈКП

„Градска чистоћа”, која се налази у надлежности Секретаријата за

комуналне и стамбене послове и огледа се у чишћењу и прању јавних

површина.

Програм чишћење (уклањање) графита и наношење антиграфитне

заштите на површинама и објектима.

ЈКП „Ветерина Београд“

Програм делатности зоохигијене - адекватно збрињавање

невласничких паса и мачака са јавних површина града, уз сву

неопходну негу и здравствену заштиту.

ЈКП “Зеленило Београд“

Одржавање јавних зелених површина и пошумљавање су комуналне

услуге од значаја за обезбеђење бољег квалитета живота

становништва. Једно од најзначајнијих планираних улагања односи

се на изградњу Линијског парка у Београду.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Програмом редовног одржавања јавних градских чесама и фонтана

обухвата одржавање 193 јавне чесме и 41 градска фонтана;

Кроз капитално одржавање водовода планирани су радови на

изградњи/реконструкцији водоводне мреже у насељу Шангај, у

насељима Араповац и Миросаљци, у Ритопеку, у насељима Бровићу и

Трстеници, регионалног водовода Макиш – Младеновац и др



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

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

 Реализација наведених планираних активности спроводи се кроз годишње програме ЈКП „Јавно осветљење“ Београд.

Кроз програм одржавања инсталације јавног осветљења ЈКП „Јавно осветљење“ Беoград, поред редoвног одржавања инсталације планира и реализује систематске
замене сијалица, како би се на време избегле ситуације нефункционисања осветљења због прегоревања услед истека животног века извора светлости.



Изградња комплекса „Линијског парка“. Парк на простору од Бетон хале до 
Панчевачког моста. Зелена оаза биће дугачка 4.6 км са површином од 48.6 хектара.



Реконструкција комплекса пијаце Каленић



ПРОГРАМ 3
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

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

Укупно планирано 80.521.000 динара – 0,06% укупног обима буџета

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

 Корисници буџетских средстава: Секретаријат за привреду



 Активности на реализацији Јавног конкурса за
доделу средстава за подршку развоја
предузетништва, као и активности на мерама
активне политике запошљавања.



ПРОГРАМ 4
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

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

Укупно планирано 220.515.550 динара – 0,15% укупног обима буџета

 Намена Програма су расходи и издаци за: плате, додатке, накнаде и доприносе запослених 
у установи ТОБ, сталне трошкове (енергетске услуге, услуге комуникације, комуналне 

услуге, остали трошкови), услуге по уговору, специјализоване услуге, материјале, опремање 
установе ТОБ, управљање развојем туризма, промоцију туристичке понуде, изградњу, 

доградњу и реконструкцију објеката јавне намене...  

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





 Суфинсирање дела трошкова за организацију
домаћих и међународних конгреса,
манифестација, фестивала, едукација, семинара,
изложби, међународног и домаћег карактера, као
и за унапређење програма коришћењем
информационих технологија, управљање развојем
туризма и промоцију туристичке понуде.



ПРОГРАМ 5
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

 Сврха Програма је унапређење пољопривредне производње у граду

Укупно планирано 39.558.550 динара – 0,03% укупног обима буџета

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

 Корисници буџетских средстава: Секретаријат за инвестиције



 У претходним годинама преко Секретаријата за привреду вршена је додела подстицајних средстава у
области воћарства и повртарства, пчеларства, сточарства, и у области механизације. У децембру
претходне године конституисан је Секретаријат за пољопривреду који ће у наредном периоду
предузети активности у циљу већег доприноса развоју ове делатности на подручју града Београда.

 Значајан пројекат у оквиру овог програма је пројекат „Наводњавање пољопривредног земљишта Гроцка“.



ПРОГРАМ 6
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Сврха Програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним 
односом  према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо 

управљање  отпадом

Укупно планирано 5.581.419.183 динара – 3,82% укупног обима буџета

 Намена Програма су расходи и издаци за: управљање отпадним водама и канализациона 
инфраструктура, управљање заштитом животне средине, праћење квалитета елемената 

животне средине, заштита природе, управљање комуналним отпадом и осталим врстама 
отпада, прикључење грејних инсталација – даљинско грејање, управљање и коришћење 

урбаних шума...  

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



 Највећа средства у оквиру овог програма планирана су за 
финансирање изградње канализација од којих истичемо Пројекат 
„КЦС Крњача 2 са колекторима ППОВ Крњача и секундарна 
мрежа у насељу - изградња објеката са израдом пратеће 
техничке документације“, као и за расходе по основу послова 
третмана и одлагања комуналног отпада, издатке за изградњу 
трансфер станице за сакупљање отпада на територији ГО 
Младеновац, за набавку мерних станица са програмским 
решењем за прорачунавање квалитета ваздуха и предикцију 
загађења и друго.

 Поред наведеног, значајна средства планирана су 
за финансирање, одржавање и унапређење стања 
заштићених подручја, праћење квалитета 
елемената животне средине, послове сузбијања 
штетних организама и сл. 

 Кроз капитално одржавање канализације планирани су и радови на 
реконструкцији фекалне канализационе мреже у насељу Сурчин, Сунчани 
брег, Кумодраж, Железник, Милоша Обилића у Обреновцу и др. 



ПРОГРАМ 7
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА

 Сврха Програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне

инфраструктуре, функционисање и унапређење јавног градског и приградског превоза путника у граду 
Београду

Укупно планирано 54.612.085.439 динара – 37,33% укупног обима буџета

 Намена Програма су расходи и издаци за: саобраћајну инфраструктуру (изградња, 
реконструкција, капитално и текуће одржавање саобраћајница, тргова, аутобуских 

стајалишта, пруга, паркинга....), израда студија из области безбедности саобраћаја, јавни 
градски и приградски превоз путника...  

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

превоз



Оквиру Програма планирана су средства за:
• делатност јавног градског превоза на територији града, приградског и локалног

превоза, јавног градског превоза железницом, улагања у капитал ГСП-а ради куповине
нових аутобуса и друге послове у оквиру система јавног превоза путника;

• Текуће и капитално одржавање и изградња саобраћајница,
• постављање и унапређење рада саобраћајне сигнализације, набавка, уградња и

одржавање стајалишних надстрешница, одржавање лифтова на мостовима и др.

Најзначајнији пројакти су: студије, елаборати и 
пројектна документација,  као и извођење радова на 
изградњи насипа и колектора 3 и 4 за Метро систем,
саобраћајнице на подручју привредне зоне аутопут у 
Новом Београду за потребе Фабрике вакцина, 
саобраћајница Патријарха Павла“, „Пружни прелаз у 
Батајници са приступним саобраћајницама“, „Веза 
Борска петља – Ласта“ и многи други



Реконструкције улице Кеј ослобођења у Земуну
- Улица се реконтруише у дужини од 956 м

Уређење, поплочавање и опремање отворених јавних градских простора



ПРОГРАМ 8
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Укупно планирано 19.599.090.001 динара – 13,40% укупног обима буџета

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

 Намена Програма су расходи и издаци за: адаптацију, реконструкцију, изградњу објеката 
предшколских установа, накнаде за децу и породицу, плате, додатке, накнаде и доприносе 

запослених у предшколским установама, сталне трошкове (енергетске услуге, услуге 
комуникације, комуналне услуге, остали трошкови), опште услуге по уговору, 

специјализоване услуге, материјале, текуће поправке и одржавање, опремање 
предшколских установа...  

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

Секретаријат за инвестиције



У оквиру овог програма обухваћена су средства потребна за редовно функционисање предшколских
установа, (плате запослених, осигурање, енергенти, храна, хигијена и остали материјали и услуге, трошкови
предшколске наставе, текуће и капитално одржавање), превоз деце са сметњама у развоју, одржавање
постојећих и изградња нових објеката, опремање објеката и друго.

 Наставља се рефундација дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама.
 У објектима предшколских установа борави укупно око 80.000 деце, од чега 22.012 деце у 441 објекту

приватних вртића, а 58.000 деце у 308 објектима државних вртића. Месечна економска цена по детету
износи 28.015 динара, од чега на терет родитеља пада 5.603 динара (20%) по детету, док се остатак
финансира из буџета Града кроз редовно финансирање рада државних вртића, односно кроз исплату
накнаде од 80% економске цене родитељима деце која бораве у приватним вртићима (22.412 динара
месечно по детету).

ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
У 2022. години планирана је градња 11 нових објеката 
вртића.

Дечији вртић „Славуј“ и Централна кухиња 
„Маја“



ПРОГРАМ 9
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

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

Укупно планирано 5.578.570.254 динара – 3,81% укупног обима буџета

 Намена Програма су расходи и издаци за: измиривање текућих обавеза - редовни 
материјални трошкови, бус плус  допуне, трошкови електричне енергије, грејање, трошкови 

водовода и каналазиције, трошкови изношења смећа, трошкови дератизације, 
инвестиционо одржавање објеката, одржавање и ремонт грејних инсталација,  израде 

пројеката и техничке документације, опремање објеката...  

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

Канцеларија за младе



Београд има 202 основне школе (и 148 издвојених одељења) и 87 средњих школа у које иде око
187.000 ученика (око 127.000 основаца и око 60.000 средњошколаца). Школске 2021/2022 у први
разред је уписано 16.919 деце што је за око 500 више у односу на претходну годину.

Најзначајнији радови Секретаријата за образовање и дечију заштиту у току 2022. године су:

ОШ Јелица 
Миловановић Сопот –

санација крова, 
фасаде, мокрих 

чворова и унутрашњи 
радови у школи

ОШ Лаза Костић НБГД 
– комплетно 

уредјење дворишта 
школе

ОШ Петар Кочић 
Земун –

реконструкција 
хидрантске мреже и 

ентеријера школе

ОШ Бановић 
Страхиња Чукарица–
санација комплетне 

фасаде школе

ОШ Милена Павловић 
Барили Палилула –
санација фасаде и 

крова

ОШ Душко Радовић 
Сремчица Чукарица –

санација крова

ОШ Раде Драинац 
Палилула – санација 

крова

ОШ Мића Марковић 
Сопот – изградња 
фискултурне сале

Започет је и велики инвестициони талас реконструкције школа и обнове фасада 
али  подједнако је важно и да школе имају сва средства за рад и опрему. 
Најчешћа је потреба за рачунарском опремом и намештајем. Само у претходних 
пет година је за опремање око 300 београдских школа уложено око 600 
милиона динара. Током последњих седам година отворене су три 
новоизграђене школе (насеље Степа Степановић, Лештане и Бусије) и изградња 
нове три је у плану (Чукаричка падина, Миријево и насеље Војводе Влаховића), 
реконструисано је и обновљено на десетине школа. Отворено је 18 нових вртића 
- четири новоизграђена вртића, тринаест адаптираних простора у вртиће или 
закуп, а на десетине је обновљених, односно реконструисаних.



ПРОГРАМ 10
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

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

привреде

Укупно планирано 2.784.989.398 динара – 1,90 укупног обима буџета

 Намена Програма су расходи и издаци за: осигурање школских објеката, редовни 
материјални трошкови наставе, бус плус  допуне, трошкови електричне енергије, грејање, 
трошкови водовода и каналазиције, трошкови изношења смећа, трошкови дератизације, 

инвестиционо одржавање објеката, израде пројеката и техничке документације, опремање 
објеката...  

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



Од значајнијих капиталних пројеката у оквиру ових 
програма за 2022. годину истичемо следеће:

 Средња техничка школа Лазаревац и Гимназија 
Лазаревац – изградња фискултурне сале

 Осма гимназија Вождовац – радови на 
реконструкцији хидротехничких инсталација

 Реконструкција и доградња IX београдске  
гимназије  

 Реконструкција музичке школе „Јосип 
Славенски“



ПРОГРАМ 11
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

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

Укупно планирано 5.510.355.755 динара – 3,77% укупног обима буџета

 Намена Програма су расходи и издаци за: изградњу стамбеног простора за социјалне групе, 
студентске стипендије, једнократне помоћи и друге облике помоћи, изградњу, одржавање 

и опремање установа социјалне заштите, платe, накнаде и доприносе запослених у 
установама социјалне заштите, сталне трошкове (енергетске услуге, услуге комуникације, 

комуналне услуге, остали трошкови), услуге по уговору, специјализоване услуге, материјале 
установа социјалне заштите, стратешко планирање и израду програма унапређења развоја 

делатности социјалне заштите у надлежности града и установа социјалне заштите чији је 
оснивач град Београд...  

 Корисници буџетских средстава: Секретаријат за образовање и дечију заштиту, 
Секретаријат за социјалну заштиту са установама социјалне заштите и Секретаријат 

за инвестиције



Планирана средства за редовно финансирање:

Једнократне помоћи породиљама са територије града Београда

Бесплатне оброке за социјално угрожене категорије становништва

Субвенције за обједињену наплату комуналних услуга 

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

Услуга привременог смештаја у прихватилиште за жене жртве насиља у породици

Услуге лични пратилац детета и персоналне асистенције за особе са инвалидитетом

Превоз особа са инвалидитетом

Рад установа социјалне заштите

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

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

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

Редовне активности секретаријата за социјалну заштиту

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

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

За 2022. годину планирана су средства за извођење радова на изградњи објекта Дневног боравка за децу и омладину 
ометану у развоју у Барајеву.

• Објекат ДБ Лазаревац



Градски центар за социјални рад –
Планирана су средства за извођење радова на 
санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању 
објекта Градског центра за социјални рад Београд -
Одељење Младеновац.

Клуб за старе Железник

Клуб за старе Миријево

У оквиру овог програма значајне су и активности које спроводи Секретаријат 
за социјалну и дечију заштиту на проширењу обима постојећих услуга и то:
Услуга лични пратилац, којом је тренутно обухваћено 560 корисника, до 
краја године предвиђено је повећање до 600 корисника, док је до краја 
2022. године планирано да услуга обухвати 630 корисника.
Услуга персонални асистент, којом је тренутно обухваћен 81 корисник, а за 
2022. годину предвиђено је да услуга обухвати 90 корисника.
У поступку припреме су и нове измене Одлуке о социјалној заштити којом су 
планиране следеће измене:
1. Да се лицима која се налазе у бескућништву одобри једнократна 
новчана помоћ за прибављање личних докумената и то; личне карте, пасоша 
и здравствене књижице у висини трошкова одређених законом
2. Да се повремена једнократна новчана помоћ корисницима права на 
новчану социјалну помоћ старијима од 65 година исплаћује 4 пута годишње 
(према садашњњој одлуци је 2 пута годишње) и једнородитељским 
породицама која је корисник права на НСП такође 4 пута годишње (према 
садашњој Одлуци исплаћује се 1 годишње)



ПРОГРАМ 12
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

 Сврха Програма је доступност примарне здравствене заштите у складу са националним  
стандардима, односно обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног  

здравља.

Укупно планирано 374.470.000 динара – 0,26% укупног обима буџета

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

изградња објеката здравствене заштите...  

 Корисници буџетских средстава: Секретаријат за здравство и Секретаријат за 
заштиту животне средине



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

НАЈБИТНИЈЕ АКТИВНОСТИ

Сузбијање амброзије на територији града Београда;

Дезинфекција јавно доступних површина у циљу сузбијања „COVID-
19“ епидемије;

Пројекти из области друштвене бриге за јавно здравље;

Поступци вантелесне оплодње за парове у Београду – четврти 
покушај.



ПРОГРАМ 13
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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

информисање и унапређење јавног информисања

Укупно планирано 6.605.706.360 динара – 4,52% укупног обима буџета

 Намена Програма су расходи и издаци за: унапређење система очувања културно 
историјског наслеђа, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, 

функционисање локалних установа културе - плате, накнаде и доприноси запослених у 
установама културе чији је оснивач град Београд, стални трошкови (енергетске услуге, 

услуге комуникације, комуналне услуге, остали трошкови), услуге по уговору, 
специјализоване услуге, поправке и одржавање, материјали, опремање установа културе, 
одржавање манифестација, унапређење јавног интереса у области јавног информисања, 

реконструкција објеката културе...  

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

Секретаријат за инвестиције



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

Најважније инвестиције:

• Реконструкција објекта у Улици Ресавска број 40б
и пренамена у Музеј града Београда

• реконструкција позоришта "Дадов„

• реконструкција објекта "Легат Моме Капора" и др.

Манифестациони програми

- Планиране су манифестације: Међународни
филмски фестивал – ФЕСТ, Београдске музичке
свечаности – БЕМУС, Београдски интернационални
театарски фестивал – БИТЕФ, Дани слободе, Дани
Београда, Међународни сусрети деце Европе „Радост
Европе“, као и Београдски џез фестивал и многе
друге.



ПРОГРАМ 14
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

Укупно планирано 2.080.663.200 динара – 1,42% укупног обима буџета

 Намена Програма су расходи и издаци за: подршку локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, подршку предшколском и школском спорту, функционисање 

локалних спортских установа, спровођење омладинске политике, административну 
подршку пројектима спорта...  

 Корисници буџетских средстава: Секретаријат за спорт и омладину, Секретаријат за 
комуналне и стамбене послове, Секретаријат за инвестиције и Канцеларија за 

младе



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

Под покровитељством Града Београда – Секретаријата за спорт и омладину, у 2022. години у нашој
престоници планирано је одржавање Светског првенства у атлетици.

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



ПРОГРАМ 15
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Сврха Програма је обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и 
јавног интереса,  одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне 

самоуправе, сервисирање обавеза које  проистичу из задуживања за финансирање буџета и 
управљање јавним дугом, као и пружање ефикасне интервенције,  ублажавање последица и 

обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.

Укупно планирано 17.907.790.945 динара – 12,24% укупног обима буџета

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

подршку пројектима, набавку матичних књига, извода и пратеће документације, 
администрирање јавних прихода ...  

 Корисници буџетских средстава: Секретаријат за oпште послове, Секретаријат за 
финансије, Секретаријат за имовинске и правне послове, Секретаријат за привреду, 

Секретаријат за образовање и дечију заштиту, Секретаријат за инспекцијске 
послове, Градско правобранилаштво града Београда, Секретаријат за послове 

одбране, ванредне ситуације, комуникације и координацију односа са грађанима, 
Омбудсман града Београда, Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за управу, 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служба за буџетску 

инспекцију, Служба за интерну ревизију и Секретаријат за јавне приходе



У оквиру овог програма планирају се средства за редовно функционисање органа
и служби града Београда кроз финансирање плата и накнада запослених,
осигурања, трошкова платног промета, енергената, горива, комуналних трошкова,
набавке канцеларијског и административног материјала, лиценци и софтверских
решења за несметан рад Градске управе, текућег и инвестиционог одржавања
објеката Управе и служби Града.

Додела „Награда града Београда“:
1.Награда града Београда, за дело које представља највредније достигнуће у уметности,
науци, медицини, архитектури и урбанизму, пољопривреди, новинарству, образовању,
спорту и заштити животне средине. Награда града Београда додељује се и за херојско
дело, за дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда и за изузетан
допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд. Награда се додељује
појединцу или групи за заједничко дело.
2.Награда града Београда за стваралаштво младих, додељује се за дело које представља
највредније остварење у научном и уметничком раду ученика и студената. Награда се
додељује појединцу или групи ако су одређени резултати постигнути групним радом.

3.Награда „Светислав Стојановић”, се додељује за изузетне резултате остварене у области
заштите од пожара на територији града Београда.

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



ПРОГРАМ 16
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Сврха Програма је обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Укупно планирано 180.801.790 динара – 0,12% укупног обима буџета

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

 Корисници буџетских средстава: Скупштина града и Градоначелник и Градско веће



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



ПРОГРАМ 17
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ

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

енергије.

Укупно планирано 2.083.807.000 динара – 1,42% укупног обима буџета

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

 Корисници буџетских средстава: Секретаријат за енергетику и Секретаријат за 
инвестиције



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

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

 ИПА пројекат из области енергетике и заштите животне
средине у оквиру кога су препозната четири јавна објекта у
граду Београду за унапређење енергетске ефикасности и
то: објекат Градске библиотеке, објекат Студентске
поликлинике, објекат Студентског стационара и Градски
завод за хитну медицинску службу.

ТЕРМАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЈАВНИХ ЗГРАДА – УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ



НАЈЗНАЧАЈНИЈИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЧИЊЕ У 2022. ГОДИНИ

РЕДНИ 

БРОЈ

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

ПРОЈЕКТА СА ПДВ

1. 1.740.000.000      

2. Опремање локације привредне зоне у Сурчину 1.099.200.000      

3. 2.520.000.000      

4. 3.744.000.000      

5. 528.000.000        

6. 2.718.720.000      

7. 471.899.967        

8. 8.428.604.000      

9. 1.384.795.000      

10. 1.474.024.000      

11. 784.250.000        

Извођење радова на изградњи водовода у насељу Шангај

Извођење радова на изградњи саобраћајнице Патријарха Павла - прва етапа 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Извођење радова на изградњи саобраћајнице Борска-Ласта - сектор 3

Извођење радова на регионалном водоводу "Макиш-Младеновац" - 6. етапа и 

прикључак за Умчаре и Пударце

Постројења за пречишћавање отпадних вода - ППОВ Крњача

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи комбиноване дечије 

установе Сурчин

Линијски парк у Београду 

Реконструкција Каленић пијаце

Реконструцкија пијаце у Обреновцу

Реконструкција Девете београдске гимназије

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ:

РЕДНИ 

БРОЈ
НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

ПРОЈЕКТА СА ПДВ

1. Насипање локације Макишког поља са изградњом колектора 
од 12.2021. год. 

до 12.2024 год.
8.147.761.673      

2.
Извођење радова на изградњи саобраћајнице Патријарха 

Павла са инфраструктуром -II фаза, II етапа - изградња 

саобраћајнице 

од 9.2019. год.

до 12.2021. год
1.472.575.739      

3.
Извођење радова на опремању локације за изградњу фабрике 

вакцина у целини I - Блок 11а у оквиру привредне зоне 

аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину

од 9.2021. год.

до 1.2022 год.
1.672.181.596      

4.
Извођење радова на регионалном водоводу "Макиш-

Мкладеновац" прикључак за Гроцку-Врчин 

од 7.2021. год.

до 4.2022 год.
1.367.359.827      

5.

Извођење радова на изградњи денивелисаног укрштаја 

железничке пруге бр. 5 Београд-Шид-државна граница и 

државног пута IIБ реда број 319 у Батајници

од 4.2021. год. 

до 2.2022 год.
771.256.760        

6.
Извођење радова на изградњи канализационо црпне станице 

Крњача 2 

од 4.2021. год. 

до 2.2022 год.
569.822.840        

7.
Реконструкција објекта у Улици Ресавска број 40б и пренамена 

у Музеј града Београда

од 2021. год. 

до 2023. год.
3.385.000.000      

8.
Реконструкција и доградња објекта ОШ "Светислав Голубовић 

Митраљета" у Батајници, Земуну 

од 7.2021. год. 

до 7.2022. год.
310.000.000        

9. Реконструкција позоришта „Дадов“
од 11.2021. год. 

до 10.2022. год.
177.000.000        

10.

Доградња фискултурне сале и реконструкција објекза  ОШ 

"Стеван Сремац" Добановци, ГО Сурчин 
од 11.2021. год.

до 12.2022. год.
233.000.000        



Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и
пажљиво прегледали презентацију

Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о буџету града
Београда за 2022. годину, исту можете преузети на следећем линку
интернет странице градске управе:

https://www.beograd.rs/images/file/9825b49978446066b5e26b8a8befee4
a_6776392204.pdf

https://www.beograd.rs/images/file/9825b49978446066b5e26b8a8befee4a_6776392204.pdf



