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Уводна реч
Драги Београђани,

Задовољство ми је да Вам представим Грађански водич који је настао као плод иницијативе за веће
укључивање грађанске јавности у процес припреме буџета Града Београда.

Презентација која је пред Вама има за циљ да Вам што једноставније и приступачније прикаже на који начин
је претходне године утрошен новац из буџета Града Београда. Намера нам је да Вам сажето и јасно
прикажемо колико је остварено прихода и примања, као и колико је утрошено расхода и издатака у
претходној години како по буџетским корисницима тако и по програмима.

Иако је немогуће објаснити целокупан буџет у овако краткој форми надам се да ћемо успети у намери да Вам
Одлуку о завршном рачуну Града Београда за 2018. годину учинимо разумљивом и на једноставан начин
приближимо у које сврхе се користе јавна средства како би се задовољиле потребе грађана.

Ова презентација има за циљ транспарентност, те очекујемо да повећа интересовање и учешће наших
суграђана у постављању циљева, дефинисању приоритета и планирању развоја Града Београда. То би уједно
допринело још бољем управљању јавним финансијама у Граду Београду, као и учешћу грађана у јавним
расправама.

С поштовањем,

Градоначелник

проф. др Зоран Радојичић



Буџет града – од плана до реализације
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 БУЏЕТ града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака
града за буџетску, односно календарску годину.

 То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и привреде у
току једне године прикупити и на који начин ће се тај новац трошити.

 Из градског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у буџет се
сливају приходи из којих се подмирују те обавезе.

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

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

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

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



Директни буџетски корисници

Скупштина Београда, Градоначелник и Градско веће, Секретаријат за опште послове, Секретаријат за финансије,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Секретаријат
за имовинске и правне послове, Секретаријат за саобраћај, Секретаријат за заштиту животне средине,
Секретаријат за привреду, Секретаријат за културу, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Секретаријат за
спорт и омладину, Секретаријат за здравство, Секретаријат за социјалну заштиту, Секретаријат за енергетику,
Секретаријат за инспек. послове, Секретаријат за информисање, Градско правобранилаштво града Београда,
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације одн. са грађ, Заштитник
грађана, Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за управу, Служба за централизоване јавне набавке и контролу
набавки, Служба за буџетску инспекцију, Служба за интерну ревизију, Канцеларија за младе, Секретаријат за јавни
превоз, Секретаријат за јавне приходе

Индиректни буџетски корисници

Туристичка организација Београда, Буџетски фонд за пољопривредно земљиште,  Буџетски фонд за програме и 
мере активне политике запошљавања града Београда, Буџетски фонд за заштиту животне средине, Установе 
културе (30 установа: музеји, библиотеке, позоришта и др.), Предшколске установе ( 17 предшколских установа и 
Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда), Установе социјалне заштите (2 установе: 
Прихватилиште за одрасла и стара лица и Градски центар за социјално предузетништво), Буџетски фонд за 
енергетску ефикасност града Београда, Буџетски фонд за комуналну инфраструктуру за изградњу и инвестиционо 
одржавање мреже за дистрибуцију топлотне енергије града Београда

Остали корисници буџетских средстава

Образовне институције (основне и средње школе), Здравствене институције (домови здравља), Социјалне 
институције (Градски центар за социјални рад, Геронтолошки центар ПЈ «Дневни центри и клубови», Центар за 
заштиту одојчади, деце и омладине, Завод за васпитање деце и омладине «Васа Стајић», Центар за смештај и 
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Непрофитне организације (удружења грађана, невладине 
организације, итд.)

Ко се финансира из буџета?



Шта су приходи и примања буџета?

Порески приходи
• Врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањима

пореских обвезника без обавезе извршења специјалне услуге заузврат

Донације и 
трансфери

• Донације се добијају од домаћих и међународних донатора и
организација за различите пројекте. Трансфери подразумевају пренос
средстава од нивоа Републике Србије општинском нивоу власти. Могу
бити наменски (за тачно утврђене намене) или ненаменски (није им
унапред утврђена намена те се могу у складу са законом користити за
било које сврхе) .

Непорески приходи
• Врста јавних прихода који се наплаћују за коришћење јавних добара

(накнаде), пружање јавних услуга (таксе) или због кршења уговорних
или законских одредби (казне и пенали)

Примања од продаје 
нефинансијске 

имовине

• Ова примања се остварују продајом непокретности и покретних ствари у
власништву града.

Примања од 
задуживања и  

продаје финансијске 
имовине

• Примања од задуживања представљају приливе по основу примања од
задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова.
Примања од продаје финансијске имовине представљају приливе по
основу продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа
градова

Пренета средства из 
ранијих година

• Представљају вишак прихода буџета града који нису потрошени у
претходној буџетској години
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Структура остварених текућих прихода и примања
буџета града - номинални износи

Укупно остварени 
буџетски приходи 

и примања 
92.285.052.280  

динара

Приходи од пореза 
56.272.911.768 

динара

Дотације и трансфери 
2.083.913.931 динар

Други приходи 
31.229.614.353 динара

Примања од продаје 
нефинансијске 

имовине 
2.175.422.104 

динара

Примања од продаје 
финансијске 
имовине и 

задуживања
523.190.125 динара



Структура остварених текућих прихода и примања 
буџета града - процентуални износи

Порески 
приходи

59%

Донације и трансфери
2%

Други приходи
34%

Примања од продаје нефинансијске 
имовине

4%

Примања од продаје 
финансијске имовине и 

задуживања
1%

Структура остварења прихода и примања



Остварење прихода и примања у односу на 
план
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Током 2018. године остварење прихода и примања било је готово потпуно
уједначенo са планом дефинисаним у оквиру Oдлуке о буџету за 2018. годину.
Tо указује да су приливи у буџет стабилни и дозвољавају реално планирање
функционисања и даљег развоја града.
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Шта су расходи и издаци буџета?

Расходи за запослене
• Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене, како у 

управи тако и код буџетских корисника

Коришћење роба и 
услуга 

• Коришћење роба и услуга обухватају сталне трошкове, путне
трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове
материјала и текуће поправке и одржавање.

Дотације и трансфери

• Дотације и трансфери су трошкови које локална самоуправа има за
исплату институцијама које су у примарној надлежности
централног/покрајинског нивоа као што су школе, центар за
социјални рад, дом здравља.

Остали расходи
• Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама,

порезе, таксе, новчане казне.

Субвенције
• Субвенције сe одобравају за функционисање међумесног превоза и

пољопривредним произвођачима.

Социјална заштита
• Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалне помоћи

за различите категорије грађана.

Буџетска резерва
•Буџетска резерва представља новац који се користи за

непланиране или недовољно планиране сврхе, као и у случају
ванредних околности.

Капитални издаци
•Капитални издаци су трошкови за изградњу нових, или

инвестиционо одржавање постојећих објеката, набавку опреме,
машина земљишта и слично.
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Структура извршених расхода и издатака 
буџета града - номинални износи

Укупно 
извршени 
расходи и 

издаци износе 
95.810.816.159

динара

Расходи за 
запослене 

10.828.020.000
динара Коришћење роба и 

услуга 
36.929.337.332

динара

Отплата камата 
1.029.835.660

динара 

Субвенције 
12.477.318.253

динара

Донације, дотације 
и трансфери 

9.352.282.058
динара

Социјално 
осигурање и 

социјална заштита 
6.014.319.281

динара

Остали расходи 
4.087.889.867

динара

Издаци за 
нефинансијску 

имовину  
9.033.154.156

динара

Издаци за отплату 
главнице 

4.979.325.553
динара

Индиректни 
корисници-
извршење 
сопствених 

средстава (04) 
1.079.334.000 

динара



Структура извршених расхода и издатака 
буџета града - процентуални износи
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Извршење расхода и издатака у односу на 
план
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Током 2018. године извршење расхода и издатака реализовано је углавном
доследно плану дефинисаном у оквиру Oдлуке о буџету за 2018. годину, уз
мања и објективна одступања код издатака за коришћење роба и услуга и за
нефинансијску имовину, будући да је део извршења ових издатака пренет у
2019. годину



Преглед извршења по корисницима – номинални 
износи (1)

Скупштина града 41.948.491 динара

Градоначелник и градско веће 262.503.677 динара

Секретаријат за опште послове 4.193.945.987 динара

Секретаријат за финансије 7.102.877.740 динара 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 6.873.734 динара 

Секретаријат за комуналне и стамбене послове 11.711.462.890 динара

Секретаријат за имовинске и правне послове 683.849.442 динара

Секретаријат за саобраћај 6.503.297.745 динара  

Секретаријат за заштиту животне средине 1.101.611.529 динара

Секретаријат за привреду 950.949.306 динара

Секретаријат за културу 4.092.458.645 динара 

Секретаријат за образовање и дечију заштиту 20.015.795.738 динара

Секретаријат за спорт и омладину 1.242.949.432 динара 

Секретаријат за здравство 568.441.978 динара 

Секретаријат за социјалну заштиту  4.018.969.139 динара 



Секретаријат за енергетику 2.881.512.327 динара

Секретаријат за инспекцијске послове 29.463.469 динара 

Секретаријат за информисање 162.583.811 динара

Градско правобранилаштво града Београда 89.758.521 динара

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са 
грађанима 208.652.675 динара

Заштитник грађана 16.658.015 динара

Секретаријат за инвестиције 1.565.290.028 динара

Секретаријат за управу 159.889.470 динара

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 41.509.546 динара

Служба за буџетску инспекцију 27.698.799 динара

Служба за интерну ревизију 41.841.746 динара

Канцеларија за младе 96.200.921 динара

Секретаријат за јавни превоз 27.958.986.933 динара

Секретаријат за јавне приходе 32.834.425 динара

Преглед извршења по корисницима - номинални 
износи (2)



Преглед извршења по корисницима –
процентуални износи
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Програмско буџетирање и његова примена 
у буџету града Београда

Програмско буџетирање представља буџетирање по програмима
којим се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и
средства потребна за остваривање тих циљева. Програмско
буџетирање значи успостављање новог начина планирања и
расподеле буџетских средстава тако да се уводи јасна веза
између јавних политика власти односно програма које спроводи,
циљева тих програма и очекиваних резултата с једне стране, и
средстава потребних за њихову реализацију с друге стране.

Град Београд, као и друге локалне самоуправе, за планирање
буџета на располагању има 17 програма и у оквиру наредних
слајдова приказани су остварени резултати током 2018. године.
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ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и 
просторно планирање (1)

Сврха Програма је планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на
начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења
земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања
грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда.

Уређивање грађевинског земљишта града
Београда

Уређивање грађевинског земљишта обухвата
његово припремање и опремање.

• Припремање земљишта обухвата истражне
радове, израду геодетских, геолошких и других
подлога, израду планске и техничке
документације, програма за уређивање
земљишта, расељавање, уклањање објеката,
санирање терена и друге радове.

• Опремање земљишта обухвата изградњу
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу
и уређење површина јавне намене.

 Највећи део утрошених средстава, у износу од 6.205.809.916 динара бележи се код
Секретаријата за комуналне и стамбене послове и пренет је на име субвенција
Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, за уређивање
грађевинског земљишта, изградњу саобраћајница са припадајућом
инфраструктуром, и др.

Укупно утрошено 6.317.434.839 динара – 74,1% плана



ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и 
просторно планирање (2)

 У оквиру Секретаријата за инвестиције, током 2018. године завршени су
вишегодишњи капитални пројекти – изградња стамбеног комплекса у Овчи, у
вредности од 856.000.000 динара и стамбеног комплекса у Камендину, у
вредности од 60.000.000 динара. Станови су намењени социјално угроженим
лицима и дају се на коришћење са могућим откупом под посебним условима.

Стамбени комплекс у насељу Овча –
изградња 270 станова

Стамбени комплекс у насељу Камендин 
1.7 – изградња 235 станова



ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности (1) 

Укупно утрошено 8.005.847.723 динара – 94,9% плана

Највећи део утрошених средстава бележи се код Секретаријата за комуналне и
стамбене послове, у износу од 5.164.811.177 динара. Утрошена средства се у највећој
мери односе на одржавање јавног зеленила, као и одржавање чистоће на
површинама јавне намене.

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



ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности (2) 

• ЈКП „Зеленило Београд“ уређује, одржава, чува и штити јавно зеленило опште намене на
укупној површини од око 2.526 ха површина под зеленилом, 2.492 жардињера и дрвореда у
преко 757 улица на територији Београдских општина.

• ЈП „Србијашуме“ одржава и уређује излетничке шуме које грађани најчешће и највише
користе и то: Авала, Кошутњак, Миљаковац, и Ада Циганлија, од укупно 11 излетничких
шума, чије комунално одржавање и опремање финансира Град. Планирани послови из овог
Програма обављају се 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).

• ЈКП „Градска чистоћа“ обавља комуналну делатност одржавање чистоће на површинама
јавне намене у складу са годишњим програмом одржавање чистоће јавних површина у
оквиру кога се обављају чишћење и прање јавних површина на територији 10 градских
општина.

• ЈКП Јавно осветљење бави се одржавањем мреже јавног осветљења на подручју града
Београда, са изузетком општине Лазаревац. Испорука електричне енергије за јавно
осветљење утврђена је календаром паљења и гашења јавног осветљења, усвојеним од
стране Скупштине града.

У оквиру Програма - комуналне делатности преко Секретаријата за енергетику обезбеђују се
средства за обављање комуналне делатности одржавања јавног осветљења и у 2018. години
обезбеђена су средства у износу од 1.736.425.475 динара.



ПРОГРАМ 3: Локални економски развој

Укупно утрошено 143.712.163 динара – 99,1% плана

Секретаријат за привреду, између осталог, врши послове који се односе на доношење
програма и спровођење пројеката економског развоја Града и старање о унапређењу
општег оквира за привређивање и запошљавање, као и за равномернији развој Града.

Јавни конкурси за доделу средстава:

 Секретаријат за привреду расписао је
јавни конкурс за доделу средстава за
подршку развоја предузетништва за 2018.
годину, за куповину једног или више
основних средстава (машина и опреме).
Потписани су Уговори са 21 корисником
бесповратних финaнсијских средстава и
запослено је 21 лице са евиденције НСЗ-а.
Планирано је 20.000.000,00 динара, а
утрошено 19.730.122,66 динара.

• Секретаријат за привреду расписао је
јавни конкурс за суфинансирање програма
од јавног интереса из области промоције
предузетништва и запошљавања на
територији града Београда у 2018. години.
Потписани су Уговори за суфинансирање
17 програма

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



ПРОГРАМ 4: Развој туризма

Укупно утрошено 549.232.290 динара – 79,2 % плана

 Средства су у целости утрошена на управљање развојем туризма и туристичку промоцију
Београда. За потребе Туристичке организације Београда, реализовано је 271.528.995
динара.

 Секретаријат за привреду је путем Јавног конкурса 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 2018.
години суфинансирао 16 програма и пројеката, за које је утрошено 10.460.113,00 динара.

 Секретаријат за привреду је учествовао у подршци и организацији манифестација,
Дорћол Матине, 15. Београдски фестивал игара, Ноћ музике, Самит градоначелника
главних градова Кине и земаља Централне и Источне Европе 16+1, Грчки викенд,
Пролећни укус фест и др, као и у организацији традиционалне манифестације Дани
Европске баштине која обухвата преко 200 бесплатних програма.

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



ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој

Укупно утрошено 157.431.904 динара – 70,3% плана

 Посредством Секретаријата за привреду спроведен је
поступак доделе подстицајних средстава у области
воћарства и повртарства, пчеларства, сточарства и
подстицаја у области механизације. Планирано је
153.034.599 динара, а реализовано је 99,1% плана,
односно 151.635.166 динара. На четири Јавна позива
пристигло је укупно 1.608 пријава.

 Подстицајна средства је укупно добило 913 корисника
и то:

- 277 корисника у области пољопривредне механизације
за набавку прикључних машина;
- 106 корисника у области воћарства и повртарства за
набавку пластеника, противградних мрежа и система за
наводњавање;
- 183 корисника у области сточарства за набавку
квалитетних приплодних јуница, оваца и коза;
- 347 корисника у области пчеларства за набавку
кошница, врцаљке, отклапача саћа и топионика за восак.

Сврха Програма је унапређивање пољопривредне производње у граду



ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине (1)

Укупно утрошено 1.587.887.254 динара – 82,6% плана

 Утрошена средства се у највећој мери односе на управљање отпадним
водама, заштиту природе - биљног и животињског света и крајолика, санацију
и ремедијацију контаминираних локација и др.

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

отпадом



ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине (2)

У оквиру Секретаријата за инвестиције, током 2018. године завршен је вишегодишњи
капитални пројекат – Стабилизација терена депоније у Винчи. Укупна вредност
инвестиције износи 190.000.000 динара, а у 2018. години је реализовано 145.434.000
динара.

У Секретаријату за заштиту животне средине, утрошена средства се односе на
реализацију управљања комуналним отпадом, праћење квалитета елемената животне
средине, послови сузбијања штетних организама, заштиту природе и др.



ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура (1)

Укупно утрошено 35.055.685.719 динара – 93,2% плана

 Највећи део утрошених средстава бележи се код Секретаријата за јавни превоз у износу од
27.948.460.942 динара (услуге превоза путника у јавном градском и приградском саобраћају
и др.). У 2018. години извршена је докапитализација ЈКП ГСП Београд, у износу од
1.550.000.000 динара. Додатним капиталом побољшао се финансијски положај главног
градског превозника и омогућило лакше извршавање финансијских обавеза према
добављачима

Сврха Програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне 
инфраструктуре у граду Београду



ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура (2)

У оквиру Секретаријата за инвестиције, током 2018. године завршен је
вишегодишњи капитални пројекат – Уређење платоа на Тргу Славија. Укупна
вредност инвестиције износи 126.000.000 динара.



ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура (3)

У Секретaријату за саобраћај утрошена средства се односе на реализацију унапређења безбедности свих
учесника у саобраћају, деце у зонама школа, вртића, игралишта, паркова, стања саобраћајне сигнализације и
опреме, адаптацији улица и раскрсница, уградња опреме за успоравање саобраћаја, изградња пешачких
острва. Секретaријат за саобраћај води и коoрдинацију активности свих субјеката у пословима безбедности
саобраћаја.

У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. годинe:

 Вршени су послови координације извођења радова на градским
улицама.

 У оквиру извршења Програма радова Секретаријата за саобраћај
урађено је следеће:
 Асфалтирање улица и општинских путева - 165 улица у укупној

дужини од 94,4 км за шта су издвојена средства у висини од
2.305.477.922,87 РСД; од већих инвестиција су извођени радови у
Таковској улици, Булевару Николе тесле, Булевару Ослобођења,
пут Бели поток – Зуце, Савска магистрала, Булевар кнеза
Александра Карађорђевића, Светогорска улица…

 Текуће одржавање улица и путева и радови по основу
инспекцијских решења у вредности од 344.211.658, 57 РСД

 Редовно одржавање мостова и пешачких пролаза у вредности од
141.232.800,00 РСД

 Реконструкција улица са поплочавањем каменим плочама и
коцком у укупној површини од 6.495,00 m2 и вредности радова
од 77.940.000,00 РСД ; извођени су радови у Дечанској улици –
Дом омладине, Балканска, Страхињића бана, Емилијана
Јосимовића

 Одржавање – уградња нове и претрес постојеће камене коцке и
калдрме у површини од 36.608,00 m2 са вредношћу радова од
224.628.867,30 РСД

 У оквиру Секретаријата за саобраћај у 2018. години утрошено је 6.503.297.745



ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура (4)

Пројекат-локација Напомена Цена

Кнеза Вишеслава, код 

објекта ТЦ „Лидл“

Израда разелних острва, 

каналисање саобраћајних 

токова у зони улаза/излаза 

ТЦ „Лидл“

1.500.000 дин

Северни булевар, такси 

стајалиште
Уређење такси стајалишта 5.000.000 дин

Саобраћајница из 

Војислава Илића ка ТЦ 

„Лидл“ 

Изградња тротоара 500.000 дин

Булевар патријарха 

Германа - Васе 

Чарапића

Уређење аутобуских ниша, 

каналисање токова у левом 

скретању ка Белом потоку, 

семафоризација 

раскрснице

20.000.000 дин

Патријарха Јоаникија 

код ТЦ „Лидл“

Успоравање саобраћаја, 

каналисање саобраћајних 

токова у зони улаза/излаза 

ТЦ „Лидл“

2.000.000 дин

Булевар кнеза 

Александра 

Карађорђевића од Др 

Милутина Ивковића до 

Љутице Богдана

Изградња бициклистичке 

стазе, промена намене 

саобраћајних трака, 

изградња стајалишних 

ниша, измештање пешачког 

прелаза

20.000.000 дин

 У оквиру Секретаријата за саобраћај на активностима у оквиру светлосне сигнализације и
саобраћајно моделовање у току 2018. године потрошено је 54.100.420,13 динара.



ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и 
образовање (1)

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

Укупно утрошено 15.145.895.605 динара – 90,09% плана

Током 2018. године у предшколским установама града Београда боравило је и учило
74.349 деце што обухвата 72% деце тог узраста, делом у оквиру градских вртића, а
делом у оквиру субвенционисања цене боравка у приватним вртићима. Поред
финансирања редовног функционисања предшколских установа, град је саградио и
отворио 1 нови вртић, а реконструисано је 7 зграда вртића на територији града.



ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и 
образовање (2)

У следећим вртићима унапређени су услови за 
боравак малишана: 

• Отворен вртић у Денковој башти, Звездара

• Вртић „Облачак“, Звездара, уведена 
канализација

• Вртић „Маслачак“ на Звездари, санирана грејна
инсталација. Вредност радова 2,4 милиона
динара

• Звездара, вртић “Дечји Луг”, потписан уговор на
8,5 милиона динара – радови у току 

• „Јежурко“, Борча - замена комплетне столарије, 
санација крова и дворишта

• Савски Венац, вртић “Света Петка” – санација 
столарије и мокрих чворова, 34 милиона динара 

• Младеновац, вртић “Дуга”, реконструкција
крова, 24,7 милиона динара –средином
септембра завршетак

• Ледине, Балончићи, санација фасадне столарије

 Средства су у целости утрошена за потребе редовног функционисања предшколских
установа.

ЦЕНТАР ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА (ЦДЛ)

 Реконструкција објекта „Букуља“, Аранђеловац, 
око 24 милиона динара – радови почињу ускоро



ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање

Укупно утрошено 3.038.270.361 динара – 86% плана.
 Средства су трансферисана школама за измиривање текућих обавеза - редовни материјални трошкови, бус плус

допуне, трошкови електричне енергије, грејање, трошкови водовода и каналазиције, трошкови изношења смећа,
трошкови дератизације и др, као и за инвестиционо одржавање објеката, одржавање и ремонт грејних инсталација,
израде пројеката и техничке документације, као и за опремање објеката-набавке рачунара, школског намештаја,
спортске опреме и др.

 ОШ „14. октобар“ ГО Раковица - завршетак радова на 
реконструкцији, адаптацији и санацији објекта 

 ОШ „Никола Тесла“, ГО Раковица, реконструкција фасаде 
дела школе

 ОШ „Књегиња Милица“, ГО Нови Београд – у плану санација 
тоалета и санација спољне кишне и фекалне канализације

 ОШ „Младост“ – замена фасадне столарије

 ОШ „Милан Ракић“ – санација тоалета

 ОШ „Карађорђе“ ГО Вождовац - санација фасаде старог 
објекта прилазних стаза и спољашњег степеништа

 ОШ „Бора Станковић“ – замена фасадне столарије

 ОШ „Марија Бурсаћ“ - санација фасаде

 ОШ „Павле Савић“ - реконструкција

 ОШ „Вук Караџић“ – замена фасадне столарије

 ОШ Живојин Перић, Стублине – рампа за особе са 
инвалидитетом

 Полигон за обуку слепих и слабовидих, Вељко Рамадановић

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

 У основним школама (од I до VIII разреда) у Београду, школске 2018/2019. године уписано је 126.402 ученика



ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање (1)

Укупно утрошено 1.619.065.114 динара-89,2% плана.

Гимназија „Свети Сава” – санирана 
фасада

IV Гимназија – реконструкција дворишта

Средства су трансферисана средњим школама за измиривање њихових текућих обавеза - редовни материјални
трошкови, бус плус допуне, трошкови електричне енергије, грејање, трошкови водовода и каналазицаије, трошкови
изношења смећа и др и за капитална улагања и инвестиционо одржавање објеката, одржавање и ремонт грејних
инсталација, израде пројеката и техничке документације, као и за опремање објеката - набавке рачунара, школског
намештаја, спортске опреме и др.

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

привреде



ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање (2)

 Секретаријат за инвестиције је током 2018. године завршио два вишегодишња
капитална пројекта.

 Санација фасаде V београдске гимназије. 
Укупна вредност инвестиције 
28.500.000,00 

 Адаптација и реконструкција техничке 
школе у Младеновцу. Укупна вредност 
инвестиције 49.000.000 динара

Средства која се издвајају за основно и средње образовање су мања од средстава која се
издвајају за предшколско образовање из разлога што је предшколско образовање
комплетно у надлежности локалне самоуправе



ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита (1)

Укупно утрошено 4.178.955.992 динара-90,5% плана

 Највећи део утрошених средства 
односи се на социјалне помоћи, 
подршку старим лицима или лицима 
са инвалидитетом, подршку деци и 
породици са децом и др.

Секретаријат за социјалну заштиту обавља послове који се односе на обезбеђивање права и услуга
социјалне заштите на територији града у складу са законом и актима града. Секретаријат врши
послове који се односе на: припрему аката и предузимање активности везаних за оснивање установа
социјалне заштите и вршење оснивачких права над установама социјалне заштите чији је оснивач
град, активности везане за именовање и разрешење директора, управних и надзорних одбора,
aктивности у вези давања сагласности на статуте установа чији је оснивач град, обезбеђивање
средстава за вршење оснивачких права над установама социјалне заштите чији је оснивач град у
складу са актима града, које обухвата: изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите;
зараде запослених и административне трошкове; обезбеђивање трошкова за обавезе према осталим
установама социјалне заштите на основу уговора и аката града у складу са законом; стратешко
планирање и израду програма унапређења развоја делатности социјалне заштите у надлежности
града и установа социјалне заштите чији је оснивач град Београд.

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



ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита (2)

 Завршена је реконструкција и опремање
новог простора за Прихватилиште за децу у
Београду , објекат је површине од 1.700
квадратних метара у Улици Живка
Давидовића, са капацитетом од 40 корисника.

 Поред прихватилишта, у одвојеном делу
зграде је простор за услугу Свратишта, са
садржајима који ће мењати начин
функционисања деце која имају неадекватне
начине живота. Капацитет Свратишта је 30
корисника.

 Отворена два Дневна боравка за децу и
младе са сметњама у развоју, у Овчи и у
Сопоту.

 У оквиру услуге дневног боравка
корисницима се пружа дневни боравак,
исхрана, здравствена заштита, васпитно
образовни рад, оспособљавање за рад и
радне активности и културно забавне и
рекреативне активности, према њиховим
способностима, склоностима и испољеном
интересу. Услуга се пружа у 16 дневних
боравака за децу са сметњама у развоју на
територији Града.



ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита (3)

Унапређен је систем социјалне заштите: 

 У складу са Одлуком о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда, 
уведена су нова права која остварују породиље а то су:
• једнократно новчано давање за прво дете
• једнократно новчано давање за треће дете

 У Београду почела имплементација друге фазе пројекта „Бебо добро дошла на свет“. Све мајке новорођених беба у 
граду Београду могу већ у породилишту и без чекања да електронским путем попуне захтев и остваре своја права. 

 Oтворене нове просторије Градског центра за социјални рад у Сурчину, дупло већи простор, преко 190 м2, по
стандардима чиме су омогућени бољи услови за кориснике и стручне раднике, такође смо  отворили и нове
просторије Градског центра за социјални рад Врачар, објакат од преко 400м2. 

 Увећан је план за услуге лични пратилац детета и персоналне асистенције чиме је омогућено повећање броја 
корисника ових услуга. 

Услугу лични пратилац детета у 2018. години користило 370 корисника.
Услугу персоналне асистенције у 2018. години користило 59 корисника.

 Oтворен je Клуб за старе на Аутокоманди, један од
највећих у Београду који је комплетно опремљен - има
фитнес део и интернет кутак. Нови клуб простире се на
289 м2, капацитет дневног боравка предвиђен је за 100 
корисника, а обухват корисника садржајима и 
активностима може да буде три до пет пута већи - до
500 корисника. 

 Отворен je и Клуб за старе у Батајници
Данас располажемо са 30 клубова и 14 служби помоћи у кући, равномерно распоређених на административном
подручују града. У клубовима за старија лица обезбеђује се задовољавање најразличитијих потреба ове
популације, почев од потреба за дружењем, чиме се подиже ниво социјалне интеракције и солидарности, до
разноврсних здравствених, образовних, културно-забавних, духовних,  рекреативних, и других потреба. На
годишњем нивоу услуге клубова користи преко 10.000 особа, старијих од 65 година.



ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита (4)

 Секретаријат за инвестиције је током 2018. године завршио вишегодишњи 
капитални пројекат. 

• Стављање у функцију Установе за привремени и повремени боравак особа са
посебним потребама „Предах плус“на Савском венцу. Укупна вредност инвестиције
износи 35.000.000 динара.



ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита

Укупно утрошено 614.415.138 динара - 89,7% плана

Преко Секретаријата за здравство у 2018. години
реализовано је 568.441.978 динара и највећи део
средстава реализован је за набавку медицинске и
друге опреме

• Набављено је 18 санитетских возила-82.500.000 
РСД

• Набављено је 9 УЗ апарата, 4 рендген апарата, 
мамограф-100.000.000,00 РСД

• Опремљени су ДЗ Сурчин и породилиште 
Лазаревац-42.000.000,00 РСД

• Започета је изградња ЗС Борча и Угриновци и 
новог крила ДЗ Обреновац

• Уложено је 30 милиона динара у сузбијање 
амброзије 

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.

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

здравља.



ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања (1)

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

 Највећи део утрошених средстава односи се на финансирање локалних установа културе, јачање 
културолошке продукције и уметничког стваралаштва

• У 2018.години свечано су откривена три споменика -
Карлу Малдену на згради Југословенске кинотеке, 
Утемељивачима српске кошарке на Калемегдану и 
Патријарху Павлу у Ташмајданском парку.

• У оквиру Пројекта ажурирања Адресног кода Републике 
Србије у 2018.години додељено је 1897 назива улица на 
територији Града Београда.

• У библиотеке чији је оснивач град Београд уписано је 
170.280 чланова у току 2018. године.

• У 2018. години одржано је око 3700 бесплатних 
програма-књижевне вечери, изложбе, радионице, 
предавања...

• Библиотека је од 13. до 18. маја 2018. године била 
домаћин светске библиотечке конференције МетЛиб 
2018 који организује ИФЛА Секција библиотека великих 
градова.

Укупно утрошено 3.602.388.674 динара - 93,7% плана

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



ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања (2)

Град Београд организује низ великих манифестација:
 ФЕСТ
 МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОМЕТРАЖНОГ И 

ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА
 ДАНИ БЕОГРАДА
 СОФЕСТ
 БЕЛЕФ
 БИТЕФ
 БЕМУС
 ОКТОБАРСКИ САЛОН – ОДРЖАН 2018.
 ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ
 САЈАМ КЊИГА
 РАДОСТ ЕВРОПЕ 

 Један од приоритетних пројеката Секретаријата за културу 2018. године био је  
Реконструкција Позоришта ''Бошко Буха'’.

 Током 2018. године у београдским позориштима, којима је оснивач Град изведено је 
56 премијера.



ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања (3)

 Секретаријат за инвестиције је током 2018. године завршио вишегодишњи капитални
пројекат-Реконструкција и адаптација објекта Музеја у Младеновцу. Укупна вредност
инвестиције износи 32.000.000 динара.



ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине (1)

 Средства су утрошена на име подршке локалним спортским организацијама, функционисање
локалних спортских установа, за подршку предшколском и школском спорту.

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...

Секретаријат за спорт и омладину је ресорно 
надлежан Секретаријат, за следећа правна лица 
(оснивач град Београд): 

• Градски центар за физичку културу, 

• СРЦ Ташмајдан 

• СРЦ Пионирски град 

• ЈП Хиподрoм Београд 

• ПД Арена Београд 

• ПД БГ хала

• ПД Фајнал фор Београд 2018

Укупно утрошено 1.366.222.773 динара – 97,6% плана

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

Секретаријат за спорт и омладину је у 2018. години
финансијски подржао преко сто међународних
спортских такмичења од значаја за Град Београд.
Најмасовнија традиционална спортско рекреативна
такмичења у 2018. години била су: Београдски
маратон; Београдска бициклијада; Београдска
ролеријада...



ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине (2)

 У оквиру Канцеларије за младе града Београда реализован је пројекат „БГ Пракса 2018“.

 Реализацијом Пројекта „БГ ПРАКСА 2018”
омогућено je студентима завршне године
студија и дипломцима да стекну практично
знање. Универзитетска пракса организoвана је
за 102 студента у трајању од три месеца, а
студентима је била обезбеђена маркица за
градски превоз и топли оброк. Пројекат се
реализује у сарадњи са Центром за развој
каријере и саветовање студената Универзитета
у Београду. За 30 студената пракса је продужена
за период од два месеца.

• Студентска пракса за 2018. годину према
јединственом моделу спроведена je у
организационим јединицама Градске управе,
Градском већу, посебним службама Града
Београда, градским општинама, јавним и јавно-
комуналним предузећима, установама културе
и спортским центрима чији је оснивач Град
Београд.



ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе (1)

Укупно утрошено 13.004.108.661 динара – 89% плана

Средства су утрошена за расходе за запослене (плате), на име управљања јавним дугом
(отплата главнице и камате домаћим и страним кредиторима, пратеће трошкове задуживање и
др.), на функционисање локалне самоуправе и градских општина и трансфере градским
општинама.

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. 



ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне 
самоуправе (2)

 У 2018. години преко Секретаријата за привреду
донет је Оперативни план одбране од поплава
на територији града Београда.

Донет је и у потпуности реализован Програм
управљања водним објектима за уређења
водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица
на водама другог реда на територији града
Београда.

 Град Београд путем дотације Светом
Архијерејском синоду учествује у покрићу дела
трошкова градске славе Спасовдан. Литија има
устаљену трасу београдским улицама. Од када
је деспот Стефан Лазаревић 1403. године дао
Београду статус престонице, у част обнове и
напретка, град је као своју славу узео Вазнесење
Господње – Спасовдан.

Ова стара заветна слава симболично указује на
уздизање - вазнесење Града из пепела и
неуништиву наду и веру у будућност. Под
притиском многих непријатеља и великих
друштвених промена, празновање градске
славе је повремено прекидано, али и
обнављано, издржавши тако најтежу пробу
вредности – пробу времена.



ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне 
самоуправе (3)

 У оквиру  програмске активности - Управљање у 
ванредним ситуацијама највећи део средстава је 
утошен за:

 финансирање програмских активности Црвеног крста 
Београда и Ватрогасног савеза Београда у оквиру 
програма превенције, припреме и деловања у 
несрећама у 2018. години

 наставак реализације пројекта у сарадњи са УНДП -
„Јачање отпорности и спремности града Београда за 
одговор на елементарне непогоде и кризе“

 Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са
грађанима, између осталог, врши послове координације и учествује у поступку реализације јавних
манифестација и догађаја од значаја за град Београд и предузима мере у циљу реализације.

 Секретаријат планира, организује и усклађује опште и посебне мере заштите тајности података;
координира рад са градским општинама и правним субјектима из делокруга послова планирања
припреме за одбрану и безбедности, заштите тајности података и ванредних ситуација у складу са
законом; обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове које се односе на:
планирање, организацију, израду и ажурирање акустичке студије, процене угрожености од
елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
и доградње система за јавно обавештавање и узбуњивање становништва; усклађује припреме и
документа одбране и безбедности, ванредних ситуација и заштите тајности података са правним
субјектима на територији града Београда у складу са законом.



ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне 
самоуправе (4)

 У оквиру Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација комуникације и координацију
односа са грађанима у току 2018. године највећи део средстава утрошен је на:

 Куповину софтверског модула „Сениор клуб“ који је основа пројекта „Београдски сениор клуб“ а
који је намењен најстаријим Београђанима. Кроз овај програм је најстаријим суграђанима
омогућено да уз поседовање „Сениор картице“ остваре попусте при куповини производа и услуга
код предузећа и установа који су партнери „Сениор програма“.

 За потребе реализацију манифестација које су од значаја за град а одржавају се на јавним
површинама, ангажовали смо јавна комунална предузећа чији је оснивач град Београд и која имају
искључива права за ванредно обављање своје примарне делатности. У исту сврху, ангажоване су
фирме за изнајмљивање садржаја и вршење услуга потребних за реализацију манифестација од
значаја за град Београд (нпр. градски дочек Нове године, Божићно сеоце, Дани Београда, дочек
спортиста освајача златних медаља, Београдски маратон, Бир фест, Београдски летњи фестивал,
Карневал бродова, Бесмртни пук, Спасовданска литија, Филхармонија на отвореном, Ноћ музеја,
Дан полиције и многе друге).



ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне 
самоуправе

Са 11 одржаних седница Скупштине града Београда, Скупштина је у потпуности обављала
делатности из своје надлежности у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом
града Београда.

Обрађено је 1.314 материјала и припремљен 1.217 акт који су разматрани и усвојени на
седницама одржаним 2018. године.

Укупно утрошено 304.452.167 динара – 88% плана

Сврха Програма је обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе



ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви 
извори енергије

У оквиру програмске активности Енергетски менаџмент као система организованог управљања
енергијом, тежиште је да обвезници система енергетског менаџмента извршавају Законом
прописане обавезе са циљем да се постигне рационално коришћење енергије уз што мање
трошкова. Секретаријат за енергетику је у те сврхе реализовао највећи део средстава, у износу од
39.876.878,50 динара за постављање соларних колектора на објектима ДЗ Земун, ДЗ Врачар, ОШ
Лаза Костић, ОШ Алекса Шантић и ОШ Никола Тесла. Мањи обим средстава планиран је на пројекту
Комбинована топлана и електрана (КТЕ) Падинска скела, али је и ту реализација била успешна –
76,83% плана.

Укупно утрошено 40.475.782 динара – 53,6% плана

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



Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво 
прегледали презентацију

Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну 
града Београда за 2018.годину, са свим пратећим документима у 
целини, исту можете преузети на следећем линку интернет странице 
градске управе: 
http://www.beograd.rs/images/data/bfe8fceb7ecf8d0fde18157fc608c2dc_
4380218120.pdf

Уколико имате питања у вези са  Водичем/презентацијом или Одлуком 
о завршном рачуну, можете нам писати на адресу: 
gradonacelnik@beograd.gov.rs и оставити контакт податке за 
достављање одговора.

http://www.beograd.rs/images/data/bfe8fceb7ecf8d0fde18157fc608c2dc_4380218120.pdf

