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31. октобар 2014. године

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. октобра 2014. године, на основу члана 31. став 1. тачка 7. и
члана 97. ст. 1. и 2. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И
УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ
ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2014. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о обиму средстава за вршење послова града
и градских општина и утврђивању прихода који припадају
граду односно градским општинама у 2014. години („Службени лист града Београда”, број 50/14), у члану 2. став 1.
мења се и гласи:
„Годишњи обим јавних средстава буџета града и буџета
градских општина из члана 1. ове одлуке износи 78.115.872
хиљаде динара, од чега:
– средства буџета града
износе
68.549.157 хиљадa динара
– средства буџета градских
општина износе
9.566.715 хиљада динара,
а чине их:
– укупан обим средстава
за потрошњу
9.460.412 хиљаде динара
– остварена додатна повећања
обима средстава
106.303 хиљаде динара.”

Цена 265 динара

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. октобра 2014. године, на основу члана 32. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07
и 89/14 – др. закон), члана 12. став 1. тачка 2. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14
– др. закон), члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 47.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка
и 108/13), члана 31. став 1. тачка 2. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13),
донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету Града Београда за 2014. годину
(„Службени лист града Београда”, број 50/14), члан 1. мења
се и гласи:
„Буџет Града Београда за 2014. годину, (у даљем тексту:
буџет), састоји се од:

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Средства буџета града из члана 2. алинеја 1. ове одлуке
односе се на:
– текуће приходе и примања од продаје нефинансијске
имовине у износу од
63.044.653 хиљаде динара
– примања од продаје финансијске имовине и задуживања у износу од
5.504.504 хиљаде динара.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 4-1174/14-С, 30. октобра 2014. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Средства на консолидованом рачуну Града Београда
утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине буџета, по појединачној намени, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Примања од задуживања и издаци за отплату главнице
дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 6.090.785.616 динара, за набавку финансијске имовине у износу од 106.400.000 динара и за отплату
главнице по основу дуга домаћим и страним кредиторима
у износу од 3.272.371.664 динара, из члана 1. ове одлуке у
укупном износу од 9.469.557.280 динара, планирано је да се
обезбеде из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 17.254.856 динара који се састоји од сред-

31. октобар 2014.

става од приватизације предузећа у износу од 14.254.856
динара и средстава по основу отплате кредита у износу
од 3.000.000 динара, примања, од задуживања у износу од
5.487.248.876 динара и из суфицита из 2013.године у износу
од 3.965.053.548 динара а који се састоји од нераспоређеног
вишка прихода из ранијих година у износу од 3.825.954.425
динара, неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од 19.285.114 динара и неутрошених средстава донација из претходних година у износу од
119.814.009 динара.”
Члан 3.
У члан 3. став 2. мења се и гласи:
„Град Београд планира да у 2014. години повуче средства
кредита од иностраних банака у износу од 3.092.617.805 динара (25.771.815 EUR) за следеће пројекте:
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Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014, 2015. и 2016. годину исказују се у следећем прегледу:
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Број 81 – 9

Број 81 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

31. октобар 2014.

31. октобар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 81 – 11

Број 81 – 12
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 5.
Члан 11. мења се и гласи:
„Део средстава стамбене изградње користиће се за
општу потрошњу.”
Члан 6.
Члан 12. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву издвојена су средства у износу од 313.541.361 динар.
Средства текуће буџетске резерве опредењена су у обиму 0,529 % прихода буџета.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу
од 2.000.000 динара.
Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,003% прихода буџета.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује градоначелник Града Београда на предлог Секретаријата за финансије.”
Члан 7.
Члан 13. мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу од
76.670.548.989 динара, а обухватају средства на подрачуну
извршења буџета који се води у оквиру Консолидованог рачуна трезора Града Београда.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су
приходима и примањима из следећих извора:
– текући приходи у износу од 59.315.681.377 динара –
извор финансирања 01;
– сопствени приходи индиректних корисника буџета –
установа из надлежности Града, у износу од 4.156.338.553
динара – извор финансирања 04;
– донације од међународних организација у износу од
51.474.682 динара – извор финансирања 06;
– трансфери од других нивоа власти у износу од
2.126.157.813 динара – извор финансирања 07;
– добровољни трансфери од физичких и правних лица у
износу од 238.200.000 динара – извор финансирања 08;
– примања од продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 1.313.139.284 динара, и то: средства од откупа станова солидарности у износу од 70.000.000 динара,
средства од продаје непрофитних станова којима располаже Град Београд у износу од 713.735.600 динара, средства
од откупа станова којима располаже Град Београд у износу
од 165.000.000 динара, средства од продаје пословног простора и станова којима располаже Град Београд у износу од
250.753.684 динара, средства од продаје којима располаже
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда у износу од 2.000.000 динара и средства која ће се остварити по основу позајмице робних резерви у износу од
111.650.000 динара – извор финансирања 09;
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– примања од домаћих задуживања у износу од
2.394.631.071 динар – извор финансирања 10;
– примања од иностраних задуживања у износу од
3.092.617.805 динара – извор финансирања 11;
– примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 17.254.856 динара, и то средства
од приватизације предузећа у износу од 14.254.856 динара и
средства од отплате стамбених кредита одобрених од стране Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда у износу од 3.000.000 динара – извор финансирања 12;
– нераспоређени вишак прихода из ранијих година у
износу од 3.825.954.425 динара у оквиру којих су укључена
неискоришћена наменска средства у износу од 3.185.006.970
динара (наменска средства Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда у износу од 1.363.150.879
динара, Буџетског фонда за пољопривредно земљиште у
износу од 13.470.026 динара, Буџетског фонда за заштиту животне средине у износу од 259.132.471 динар, Секретаријата за саобраћај од оствареног прихода од новчаних
казни за саобраћајне прекршаје у износу од 197.233.640
динара, Секретаријата за здравство од уплата у вези опортунитета за кривично гоњење у износу од 37.758.012 динара, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове
по основу наменског трансфера од Републике у износу од
16.495.171 динар, Секретаријата за образовање и дечју заштиту по основу наменског трансфера од Републике у износу од 1.287.285 динара, Секретаријата за културу по основу наменског трансфера од Републике у износу од 236.240
динара, Агенције за инвестиције и становање по основу
наменског трансфера од Републике у износу од 11.003.779
динара, по основу остварених средстава од продаје станова у износу од 679.868.535 динара, по основу остварених
средстава од откупа станова у износу од 61.135.232 динара,
по основу остварених средстава за станове солидарности у
износу од 544.235.700 динара од чега су средства у износу
од 420.000.000 динара распоређена Секретаријату за образовање и дечју заштиту), као и и неутрошена средства
из општих прихода буџета у износу од 640.947.455 динара
која се распоређују Секретаријату за саобраћај – Дирекцији
за јавни превоз у износу од 55.017.990 динара, Секретаријату за образовање и дечју заштиту у износу од 93.000.000
динара Секретаријату за социјалну заштиту у износу од
347.000.000 динара, Секретаријату за комуналне и стамбене
послове у износу од 73.995.000 динара и Агенцији за инвестиције и становање у износу од 71.934.465 динара) – извор
финансирања 13,
– неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 19.285.114 динара – извор финансирања 14 и
– неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 119.814.009 динара – извор финансирања 15.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:
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Члан 8.
У члану 18. ставу 2. мења се и гласи:
„Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење
Секретаријата за финансије може извршити преусмеравање
апропријација одобрених на име одређеног расхода и издатка у износу од 5% вредности апропријације за расход и
издатак чији се износ умањује.”
Члан 9.
У члану 21. у ставу 1. износ „557.778.680” замењује се износом „313.541.361”.
У истом члану у ставу 3. износ „5.000.000” замењује се
износом „2.000.000”.
Члан 10.
Члан 25. мења се и гласи:
„Распоред и коришћење средстава у 2014. години вршиће се по посебном акту (програм, решење, закључак)
који доноси градоначелник на предлог директног корисника буџетских средстава за извршене апропријације према
наменама у оквиру следећих раздела:
– Раздео 04 – Секретаријат за финансије
Функција 090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту, економска класификација 484 – накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, у износу од 30.000.000
динара;
Функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у
износу од 1.000.000 динара и економска класификација 481
– дотације невладиним организацијама, позиција 1 – дотације осталим непрофитним институцијама и удружењима у
износу од 680.000 динара;
Функција 320 – противпожарна заштита, економска класификација 463 -дотације и трансфери осталим нивоима
власти у износу од 400.000 динара и економска класификација 481– дотације невладиним организацијама у износу од
100.000 динара.
– Раздео 09 – Секретаријат за заштиту животне средине
Функција 560 – заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 424
– специјализоване услуге у износу од 47.589.500 динара
и економска класификација 426 – материјал у износу од
48.350.000 динара.
Раздео 11 – Секретаријат за културу
Функција 820 – услуге културе, економска класификација
481 – дотације невладиним организацијама, позиција 2 – дотације за реализацију програма у износу од 70.403.435 динара.
– Раздео 13 – Секретаријат за спорт и омладину
Функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, економска класификација економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 400.000 динара.
Функција 810 – услуге рекреације и спорта, економска
класификација 465 – остале дотације и трансфери у износу
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од 94.600.400 и економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 274.626.240 динара;
Функција 950 – услуге рекреације и спорта, економска
класификација 465 – остале дотације и трансфери у износу од 1.940.000 и економска класификација 481 – дотације
невладиним организацијама у износу од 13.455.000 динара.
– Раздео 15 – Секретаријат за социјалну заштиту
Функција 010 – болест и инвалидност, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 17.215.000 динара;
Функција 070 – социјална помоћ угроженом становништву, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета за део средстава планиран за исплату
проширених права трудница и једнократних социјалних
помоћи незапосленим породиљама, у складу са прописима,
односно одлукама Скупштине града Београда и економска
класификација 481 – дотације невладиним организацијама
у износу од 101.778.000 динара;
Функција 090 – социјална заштита некласификована на
другом месту, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 3.000.000 динара.
– Раздео 25 – Канцеларија за младе
Функција 150 – опште јавне услуге, истраживање и развој, економска класификација 481 – дотације невладиним
организацијама у износу од 2.001.052 динара.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 4-1175/14-С, 30. октобра 2014. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. октобра 2014. године, на основу чл. 54. и 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13), члана 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 124/12) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА У 2015. И 2016. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се програми, пројекти и активности који ће се финансирати из буџета Града Београда у
2015. и 2016. години.
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Члан 2.
Програми, пројекти и активности из члана 1. ове одлуке финансираће се из прихода и примања буџета Града Београда
планираних на извору 01, и то:
– за 2015. годину у износу од 59.315.681.377 динара,
– за 2016. годину у износу од 59.315.681.377 динара.
Члан 3.
Део прихода и примања из члана 2. ове одлуке користиће се за финансирање програма, пројеката и активности у 2015.
и 2016. години, за које су надлежни корисници буџета Града Београда (у даљем тексту: буџетски корисници), и то:
Редни Буџетски корисник – носилац активности Ставка
број
1

Служба за опште послове

1.1

Назив програма, пројекта и инвестиционе активности

Износ у динарима
2015. године

Куповина матичних књига и остале службене евиденције, неопходне за рад
матичара, за потребе Секретаријата за управу

2.000.000

2016. године
0

1.2

Куповина електро материјала за потребе Градске управе града Београда

1.900.000

0

1.3

Куповина потрошног материјала за одржавање исправности и хигијене службених аутомобила Градске управе

1.460.000

0

1.4

Куповина столарско-браварског потрошног материјала за потребе Градске
управе града Београда

600.000

0

1.5

Куповина водоводног материјала за потребе Градске управе града Београда

430.000

0

1.6

Куповина резервних делова за службене аутомобиле Градске управе

860.000

0

1.7

Куповина горива за Градску управу града Београда

47.000.000

0

1.8

Куповина новогодишњих пакетића за децу запослених и радно ангажованих
у Градској управи града Београда, Градском већу, градском јавном правобранилаштву и Заштитнику грађана Града Београда

7.260.000

0

1.9

Куповина хемијских средстава за одржавање хигијене за потребе Градске
управе,

1.000.000

0

1.10

Куповина папирне галантерије за одржавање тоалетне хигијене за потребе
Градске управе

7.600.000

0

1.11

Куповина пвц и папирног материјала за потребе Одељења за угоститељске
услуге Градске управе града Београда

700.000

0

1.12

Куповина основних животних намирница и колонијалне робе за потребе
Одељења за угоститељске услуге Градске управе града Београда

27.500.000

0

1.13

Куповина енергената за грејну сезону

25.000.000

0

1.14

Куповина канцеларијског материјала за потребе Градске управе

84.650.000

77.640.000

1.15

Куповина униформи за припаднике комуналне полиције ГУ и радне обуће
и одеће

21.200.000,00

0

1.16

Куповина пумпи, електромотора и компресора за системе грејања, климатизације и вентилације у објектима Градске управе

1.100.000

0

1.17

Куповина електричне енергије

1.18

Куповина грејних, расхладних и кухињских уређаја за потребе Градске управе града Београда (партија 1 i партија 2)

20.000.000

0

800.000

0

1.19

Радови на објектима Градске управе

4.600.000

0

1.20

Редовно чишћење вентилације у кухињама Градске управе у ул. 27. марта
бр.43-45 и у ул.Драгослава Јовановића бр.2

1.200.000

0

1.21

Израда штампаног материјала за потребе Градске управе

1.230.000

0

1.22

Редовно одржавање и поправка службених аутомобила и скутера Градске
управе

10.145.000

0

1.23

Осигурање имовине и моторних возила Градске управе града Београда, за
период од годину дана

6.000.000

0

1.24

Осигурање запослених у Градској управи, Градском јавном правобранилаштву и Заштитнику грађана, за период од годину дана.

3.000.000

0

1.25

Услуга чишћења пословних објеката које користе организационе јединице
Градске управе града Београда

72.300.000

25.000.000

1.26

Услуга одржавања комуникационих система Alcatel Lucent Omni PCX
Enterprise на локацијама телефонских централа у објектима Градске управе

1.000.000

0

1.27

Пружање услуга техничког одржавања зграда и опреме Градске управе града
Београда

32.700.000

0

1.28

Пружање услуге техничког управљања и одржавања заједничких електро и
машинских постројења пословног блока „27. март”

13.200.000

0

1.29

Сервисирање са обезбеђивањем резервних делова за фотокопир апарате,
машину за штампу и машину за књиговезачку дораду

6.700.000

0

1.30

Услуга масовне штампе, печатирања инсертовања и персонализације пошиљака Управе јавних прихода у вршењу послова утврђивања, контроле и
наплате пореза на имовину и локалних комуналних такси у 2015. години

24.000.000

0

1.31

Закуп сала за спортске активности – рекреацију радника Градске управе

1.200.000

0

1.32

Пружање услуга обезбеђења коришћења информационог система локалне
пореске администрације за потребе Секретаријата за финансије – Управа
јавних прихода

20.000.000

0

1.33

Пружање услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације зграда Градске
управе града Београда

1.500.000

0

1.34

Услуга одржавања апликативног система писарнице Градске управе града
Београда

650.000

0
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Редни Буџетски корисник – носилац активности Ставка
број

Назив програма, пројекта и инвестиционе активности

Секретаријат за финансије – Дирекција
за грађевинско земљиште и изградњу
Београда

Секретаријат за комуналне и стамбене
послове

2016. године

1.35

Услуга коришћења мобилних телекомуникација за потребе Градске управе
града Београда

1.36

Услуге поправки и одржавања аутомобила Градске Управе града Београда

280.000

0

1.37

Услуга прања, хемијског чишћења и бојења текстила за потребе Одељења за
угоститељске услуге и Комуналне полиције Градске управе града Београда;

1.100.000

0

1.38

Пружање услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења зграда
Градске управе града Београда

35.000.000

0

1.39

Услуга израде пријемних штамбиља, печата и жигова за потребе Градске
управе града Београда

900.000

0

1.40

Пружање услуга уручивања пореских решења и опомена за потребе Секратаријата за финансије – Управе јавних прихода

11.000.000

0

1.41

Телекомуникационе услуге L3VPN – међусобно повезивање организационих
јединица Градске управе са свих локација

40.000.000

0

1.42

Закуп склоништа за потребе Градске управе и то: Управе за енергетику, за
смештај расвете и Секретаријата за имовинско-правне послове за смештај
намештаја из исељених станова

2.000.000

0

1.43

Штампање и испорука извода из матичних књига и интернационалних извода из матичних књига за потребе Секретаријата за управу

35.000.000

0

1.44

Накнада за услуге техничког одржавања, техничког управљања и заједничких
трошкова по основу коришћења пословних просторија у пословној згради
„Палата Београд”, у Масарикова број 5

18.000.000

0

1.45

Услуга оглашавања у средствима јавног информисања (у дневним листовима)
за потребе Службе за информисање

54.000.000

0

1.46

Услуга ангажовања радне снаге за потребе Одељења за угоститељске услуге

1.800.000

0

1.47

Куповина потрошног канцеларијског материјала за потребе Градске управе
града Београда, обликована у 2 партије:
1) папир за писање
2) тонери и кетриџи за штампаче марке „HP”

1.500.000

0

672.065.000

102.640.000

25.000.000

0

0

2.1

Набавка енергетских услуга

21.000.000

0

2.2

Набавка комуналних услуга (заштита имовине и др.)

12.500.000

2.3

Набавка услуга комуникација

13.000.000

0

2.4

Набавка услуга осигурања

20.000.000

0

2.5

Набавка услуга закупа имовине и опреме

2.6

Набавка услуге службених путовања у земљи

4.000.000

0

315.000

0

1.000.000

0

300.000

0

2.7

Набавка услуге службених путовања у иностранству

2.8

Набавка административних услуга

2.9

Набавка компјутерских услуга

2.500.000

0

2.10

Набавка услуга образовања и усавршавања запослених

2.500.000

0

4.500.000

0

2.11

Набавка услуга информисања

2.12

Набавка стручних услуга (заступања, вештачења ,ревизија,процена и др. )

2.13

Набавка сировине за рад кафе кухиње (репрезентација)

2.14

Набавка осталих општих услуга (одржавање хигијене зграде и др.)

2.15

Набавка услуга спорта

12.000.000

0

3.500.000

0

13.230.000

0

900.000

0

2.16

Набавка медицинских услуга

2.17

Набавка услуга очувања животне средине ,науке и геодетске и геолошке
услуге

2.18

Набавка услуга прибављања урбанистичких планова , студија,анализа ,идејне
провере и урбанистички конкурси

2.19

Набавка услуга текућег и програмског одржавања зграда и објеката

2.20

Набавка услуге текућег одржавања и поправке опреме

8.500.000

0

2.21

Набавка административног материјала

4.800.000

0

5.000.000

0

10.000.000

15.000.000

216.500.000

231.500.000

10.000.000

0

2.22

Набавка материјала за образовање и усавршавање запослених

1.600.000

0

2.23

Набавка материјала за саобраћај

4.800.000

0

2.24

Набавка материјала за домаћинство и угоститељство(средства за хигијену и
др.)

2.100.000

0

2.25

Набавка материјала за посебне намене

2.26

Набавка основних средстава за рад (рачунари и др.)
свега:

3

Износ у динарима
2015. године

свега:
2
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3.1

Програм „Поправимо заједно” дотације удруж. Грађана (стручни и конзерваторски надзор)

100.000

0

11.000.000

0

389.645.000

246.500.000

8.900.000

3.200.000

3.2

Програм „Поправимо заједно” дотације фасаде

34.175.000

12.700.000

3.3

Програм „Поправимо заједно” дотације лифтови

55.265.000

22.500.000

1.570.000

0

3.4

Програм „Поправимо заједно” дотације кровови

3.5

ЈКП „Градска чистоћа” – програм одржавања

3.6

ЈКП „Зеленило – Београд” – програм одржавања

3.7

ЈКП „Погребне услуге” – програм одржавања

3.8

ЈП „Србијашуме” – програм одржавања

515.820.105

0

84.000.000

0

0

0

48.243.445

0

31. октобар 2014.
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5

6

Секретаријат за енергетику

Секретаријат за саобраћај

Дирекција за јавни превоз

Дирекција за путеве

ЈП „Ада Циганлија” – програм одржавања

3.10

Стручна подршка у мониторингу изворишта Београдског водовода

2.000.000

0

3.11

Стручна контрола вишегодишњих инвестиција – стручни надзор, конзерваторски надзор, координатори над радовима на зеленим површинама и над
радовима на другим комуналним објектима

2.000.000

0

751.973.550

38.400.000

4.1

Програм промоције ОИЕ и ЕЕ у ОШ града Београда

4.2

Развој и надградња Информационог система енергетике града Београда
ИСЕБ.

4.3

Одржавање Информационог система енергетике града Београда (ИСЕБ)

4.4

Реконструкција термотехничких инсталација у 8 објеката у комплексу
техничких факултета

4.5

0

500.000

0

16.280.000

10.000.000

1.320.000

720.000

15.102.860

0

Утрошак електричне енергије за јавно функционално и декоративно осветљење за 10 централних општина града Београда (неизмирене обавезе из
2013. и 2014. године и обавезе за 2015. годину)

1.150.000.000

0

свега:

1.183.202.860

10.720.000

Услуге за израду и одржавање софтвера

2.300.000

0

5.2

Надзор семафорске сигнализације – ЕУРО надзор

1.670.000

0

5.3

Стручно технички надзор

2.500.000

0

5.4

Одржавање САУС-а

3.500.000

0

5.5

Студија: Бројање путника у јавном превозу, анкета корисника јавног превоза
и бројање возила и анкета осталих ушесника у саобраћају

13.000.000

0

5.6

Утврђивање техничке исправности семафоризованих раскрсница ради
безбедности учесника у саобраћају

5.500.000

0

5.7

Ажурирање Транспортног модела Београда са саобраћајним истраживањима
карактеристика кретања

59.000.000

0

свега:

87.470.000

0

6.1

Стручно-технички надзор за радове ДЈП

3.500.000

900.000

6.2

Израда студије: „Мреже линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС1)”

30.000.000

0

33.500.000

900.000

7.1

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и општинских путева Дирекције за путеве

142.000.000

142.000.000

7.2

Одржавање улица и општинских путева на територији 17 градских општина
Града Београда, зимска служба

1.000.000.000

1.000.000.000

7.3

Одржавање лифта за бициклисте уз Бранков мост у Београду (редовно
сервисирање, обезбеђење неопходних пратилаца за свакодневни рад лифта,
чување лифта и ванредне неопходне поправке)

7.000.000

7.000.000

7.4

Одржавање осам кракова покретних степеница, седам лифтова за инвалиде
и пет пумпи за одвод подземних вода у подземним пешачким пролазима у
Београду (редовно сервисирање, годишње сервисирање, дежурства радним
даном, суботом, недељом и државним празником, одржавање лифтова за
инвалиде, одржавање пумпи и ванредне неопходне поправке)

15.000.000

15.000.000

7.5

Уговор о накнади трошкова одржавања и осигурања безбедног и несметаног
саобраћаја на путни прелазима на улицама и општинским путевима

40.000.000

40.000.000

Редовни преглед стања мостова на територији 17 градских општина
свега:

Секретаријат за заштиту животне
средине

0

5.1

7.6
8

2016. године

3.9

свега:
7

Износ у динарима
2015. године

свега:
4

Број 81 – 49

8.1

Пројекат „Успостављање катастра зелених површина Београда – ГИС”

8.2

Израда пројекта „Мерење емисије димних гасова из индивидуалних топлотних извора на територији Београда”

8.3

Акустичко зонирање дела централне зоне града Београда (делови општина
Стари град, Савски венац, Палилула, Врачар, Земун и Нови Београд)

9.990.000

0

1.213.990.000

1.204.000.000

18.168.984

0

3.000.000

0

20.000.000

15.000.000

8.4

Услуге продукције нових епизода ТВ емисије „Зелена емисија”

987.000

0

8.5

Услуге емитовања емисија под називом „Зелена емисија” на ТВ програму
Студио Б

1.250.000

0

8.6

Израда Претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње
терминала за отпадне материје са пловила на подручју Београда

3.420.000

0

8.7

Услуге озелењавања објеката и површина и услуге ревитализације угрожених
и запуштених јавних зелених површина

10.000.000

0

8.8

Заштита и усмерено коришћење генофонда ретких и угрожених врста Великог ратног острва

4.000.000

4.000.000

8.9

Истраживања,валоризација и заштита дела простора Аде Циганлије

8.10

Услуге спровођења планова пошумљавања подручја Београда

6.500.000

0

20.000.000

0

8.11

Пројекат „Плаво-зелени коридори” – Истраживање могућности ревитализације слива Раковичког потока и околних шумских површина

1.600.000

0

8.12

Пројекат „Плаво-зелени коридори” – Истраживање могућности ревитализације слива потока Паригуз и околних шумских површина

1.500.000

0

8.13

Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање
загађених вода

7.000.000

5.000.000

8.14

Морфолошко-анатомске и физиолошке промене на дрвенастим врстама у
парковима Београда као индикатор стања животне средине

9.000.000

4.800.000
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10

Секретаријат за привреду

Секретаријат за културу

8.15

Пројекат „Утицај индустријских постројења на потенцијалну контаминацију
животне средине руралних насеља Града Београда”

8.16
8.17
8.18

Пројекти енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије

0

Мониторинг животне средине

16.371.840

0

Мониторинг животне средине

3.448.160

0

60.000.000

40.000.000

5.419.200

0

8.19

Израда плана детаљне регулације за депонију Винча
Услуге извођења системске дератизације на територији Београда

8.21

Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда

8.22

Ажурирање и иновирање Катастра водних појава и објеката на територији
Београда са израдом дигиталне карте и базе података

8.23

Саветодавне финансијске услуге

Секретаријат за спорт и омладину

Секретаријат за имовинскe и правне
послове

0

30.000.000

0

275.644.684

68.800.000

14.213.231

15.038.892

16.000.000

16.000.000

9.3

Годишњи програм пословања Ветеринарске установе „Ветерина Београд”

111.338.000

0

свега:

141.551.231

31.038.892

19.700.000

0

10.1

Физичко-техничко обезбеђење Музеја града Београда

10.2

Физичко-техничко обезбеђење Галерије Добровић

10.3

Физичко-техничко обезбеђење ЈП „Београдска тврђава”
Набавка енергената за четири установе културе

2.500.000

0

35.000.000

0

6.500.000

0

63.700.000

0

750.000.000

0

11.1

Енергенти

11.2

Комуналне услуге – дератизација

40.000.000

0

11.3

Осигурање

50.000.000

0

11.4

Медицинске услуге

40.000.000

0

11.5

Материјал – намирнице

11.6

1.600.000.000

0

Материјал – хигијена

150.000.000

0

11.7

Закуп пословног простора (закуп вртића и објеката за извођење наставе
физичког)

100.000.000

0

11.8

Стручне услуге

24.000.000

0

11.9

Услуге за домаћинство – прање веша

12.1

Зимски распуст – трансфер

12.2

Зимски распуст – центри

12.3

3.500.000

0

2.757.500.000

0

230.000

0

2.200.000

0

Зимски распуст – спортске организације

500.000

0

12.4

Омладина – Зимски распуст – трансфер

400.000

0

12.5

Омладина – Зимски распуст – установе културе

400.000

0

12.6

Омладина – Зимски распуст – удружења

1.000.000

0

13.1

Осигурање имовине
Сезонски ремонт система 23 подстанице
свега:

Секретаријат за социјалну заштиту

500.000

Чланарина Регионална агенција

13.2
14

0

Трошкови складиштења

свега:
13

0

1.026.500

9.2

свега:
12

48.753.000

9.1

свега:
Секретаријат за образовање и дечју
заштиту

2016. године

3.700.000

8.20

10.4
11

Износ у динарима
2015. године

свега:
9

31. октобар 2014.

14.1

Набавка лож уља за потребе установа социјалне заштите

14.2

Осигурање имовине и корисника установа социјалне заштите

14.3

4.730.000

0

15.000.000

15.000.000

5.000.000

5.000.000

20.000.000

20.000.000

3.500.000

0

700.000

0

Превоз минибусевима деце корисника Центра за смештај и дневни боравак
деце и омладине ометене у развоју и соло аутобусима

35.000.000

0

14.4

Превоз особа са инвалидитетом у Београду, оболелих од дистрофије, дечије и
церебралне парализе, мултиплесклерозе, параплегије и слепих особа

70.000.000

0

14.5

Превентивна здравствена контрола у објектима за припрему и дистрибуцију
оброка за социјално материјално угрожене кориснике на територији града
Београда

2.000.000

0

14.6

Одржавање заједничких делова стамбених зграда са социјалним становима

1.094.000

0

14.7

Одржавање лифтова у стамбеним зградама са социјалним становима

600.000

14.8

Текуће одржавање социјалних станова

1.555.000

0

14.9

Припрема и дистрибуција топлог оброка – ручка (кетеринг) за потребе
корисника Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју, на период од годину дана

5.000.000

0

14.10

Куповина намирница за потребе припреме оброка корисницима Центра за
смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд на
период од годину дана, обликовано у шест партија

9.650.000

0

14.11

Куповина средстава за хигијену за потребе Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд на период од годину дана

2.000.000

0

14.12

Набавка услуга обезбеђења објеката Центра за смештај и дневни боравак
деце и омладине ометене у развоју, Београд на период од годину дана

5.100.000

0

14.13

Набавка услуга обезбеђења објеката Градског центра за социјални рад, Београд на период од годину дана

6.300.000

0

31. октобар 2014.
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Завод за информатику и статистику

Износ у динарима
2015. године

2016. године

14.14

Припрема и дистрибуција оброка за потребе социјално-материјално угрожених корисника Београда, на период од годину дана

1.000.000.000

1.000.000.000

14.15

Субвенције за обједињену наплату комуналних услуга

4.383.875.916

718.800.000

14.16

Финансирање рада Саветовалишта за борбу против насиља у породици

9.582.000

4.791.000

14.17

Куповина намирница за потребе припреме оброка корисницима Прихватилишта за одрасла и стара лица, Београд на период од годину дана, обликовано у шест партија

4.450.000

0

14.18

Куповина средстава за хигијену за потребе Прихватилишта за одрасла и
стара лица, Београд на период од годину дана

870.000

0

14.19

Молерски радови, кречење и хидроизолација дела крова у Прихватилишту за
одрасла и стара лица

1.750.000

0

14.20

Спровођење мера превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у
установама социјалне заштите

120.000

0

14.21

Учешће (10%) по Уговору са Комесаријатом за избегла и расељена лица XIX08 401-1-449 од 19. децембра 2013. године, а на име реализације „Пројекта
доделе помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељеним
лицима док су у расељеништву, обезбеђивањем домаћинстава са окућницом”

900.000

0

14.22

Додатни радови на адаптацији и санацији простора за потребе Градског
центра за социјално предузетништво Београд

2.000.000

0

14.23

Административни материјал за потребе Градског центра за социјално предузетништво, Београд

240.000

0

14.24

Дугорочни закуп земљишта на Бежанијској коси, Исмета Мујезиновића бб

14.25

Набавка електричне енергије за потребе Центра за смештај и дневни боравак
деце и омладине ометене у развоју

61.000

0

3.504.000

0

14.26

Средства за одржавање хигијене објекта и папирна галантерија за потребе
Градског центра за социјално предузетништво, Београд

60.000

0

14.27

Услуге чишћења и одржавања објекта за потребе Градског центра за социјално предузетништво, Београд

270.000

0

14.28

Физичко-техничко обезбеђење објекта за потребе Градског центра за социјално предузетништво, Београд

930.000

0

14.29

Набавка фармацеутских производа и медицинског потрошног материјала
за потребе корисника смештених у објекту установе „Прихватилиште за
одрасла и стара лица“, Београд

1.098.000

0

14.30

Учешће од 10% по уговорима закључених са Комесаријатом за избеглице и
миграције Републике Србије, ради пружања помоћи доделом грађевинског
материјала за стварање и побољшање услова становања породицама интерно
расељених лица

3.040.000

0

14.31

Набавка електричне енергије за потребе насеља са мобилним стамбеним
јединицама у Јабучком риту, Београд, општина Палилула

2.100.000

0

14.32

Радови на текућем (редовном) одржавању Дневног центра и клуба „Сопот”,
Сопот, Ул. Космајска бр. 14, у оквиру ПЈ „Дневни центри и клубови”, при
Геронтолошком центру Београд

5.400.000

0

14.33

Куповина новогодишњих поклон пакета за кориснике установа социјалне
заштите

1.500.000

0

14.34

Израда пројекта опремања Установе за повремени и привремени боравак
особа са посебним потребама „Предах плус”, у Улици Шекспировој бр. 8,
у оквиру Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју

300.000

0

5.564.549.916

1.723.591.000

15.1

Услуга израде идејног пројекта и имплементација платформе за е-управу

15.2

свега:
15
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7.424.000

0

Имплементација система за консолидацију података о финансијском пословању корисника јавних средстава буџета Града Београда

48.100.000

0

15.3

Консултантско сервисне услуге након имплементације САП ЕРП апликативног решења имплементираног у градској управи и градским општинама за
2015. годину

25.920.000

8.628.000

15.4

Консолидација података и консултантско сервисне услуге након имплементације Оракл ЕРП апликативног решења имплементираног у ЈКП „Београдске
електране”

26.928.000

4.164.000

15.5

Консултантско сервисне услуге након имплементације Оракл ЕРП апликативног решења имплементираног у Клиничко-болничком центру „Земун” за
2015. годину

6.300.000

2.088.000

15.6

Услуга RollOut Оракл темплејт решења за здравствене установе

104.400.000

17.988.000

15.7

Услуга измене и адаптације апликације „Мегакредити”

440.000

0

15.8

Услуга одржавања софтверских пакета Секретаријата за финансије

660.000

0

15.9

Услуга одржавања хардверско софтверског система дата центара на локацијама Тиршова 1, 27. марта 43-45 и Трг Николе Пашића 6

12.833.000

0
0

15.10

Услуга одржавања Упс и расхладних система за потребе сервер сала

1.368.000

15.11

Услуга одржавања система евиденције радног времена

2.383.334

0

15.12

Услуга надзора и контроле квалитета пројекта „RollOut Оракл темплејт
решења за здравствене установе

3.600.000

588.000

15.13

Услуге сервисирања штампача, скенера, монитора са обезбеђеем резервних
делова

100.000

0

15.14

Закуп рачунара
свега:

24.000.000

24.000.000

264.456.334

57.456.000
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Редни Буџетски корисник – носилац активности Ставка
број
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Агенција за инвестиције и становање

31. октобар 2014.

Назив програма, пројекта и инвестиционе активности

Износ у динарима
2015. године

ЕРП Пројекат

16.2

ЕРП Пројекат – надзор над имплементацијом софтвера

2.300.000

412.000

16.3

Koнсултантске услуге ПДВ

7.404.800

7.404.800

16.4

Израда Смарт плана

2.600.000

0

16.5

Набавка енергетских услуга

5.500.000

2.000.000

16.6

Израда каталога потенцијалних локација за социјално становање за потребе
израде стратегије социјалног становања Града Београда

4.740.000

0

130.000.000

16.7

Услуге превођења

400.000

0

Припремне активности за програм израде Књиге стандарда урбаног мобилијара

400.000

0

16.9

Спровођење конкурса за добијање идејног решења за објекте социјално-непрофитног становања, објекте предшколског и основног образовања, установа
културе

4.550.000

0

Награђени радови
свега:

Служба за информисање

67.132.000

16.8

16.10
17

2016. године

16.1

17.1

6.050.000

0

163.944.800

76.948.800

20.500

0

Обрада и израда периодичних фактура за наплату претплате, огласа и реклама (по потреби и опомена претплатницима), као и израда претплатничких
адреса по доставним поштама, реонима и фаховима за потребе „Службеног
листа града Београда”

17.2

Услуга медија мониторинга, прес-клипинга и медијске архиве

780.000

0

17.3

Услуга коришћења мултимедијалног сервиса вести (писаног и ТВ/видео
сервиса вести)

36.300

0

17.4

Ажурирање интернет презентације „Службеног листа града Београда” www.
sllistbeograd.rs

29.100

0

17.5

Штампање и издавање „Службеног листа града Београда”

800.000

0

1.665.900

0

13.589.589.275

3.580.994.692

свега:
Укупно:

Члан 4.
Корисници буџетских средстава управљају преузетим обавезама у складу са Законом о буџетском систему а до износа
средстава и за намене за које су им та средства опредељена чланом 3. ове одлуке.
Уговори о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују буџетски корисници
морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 5.
Руководилац буџетског корисника одговоран је за преузимање обавеза и њихову верификацију, као и за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских средстава.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника средстава буџета Града Београда у 2015. и 2016. години („Службени лист града Београда”, број 50/14)
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 4-1176/14-С, 30. октобра 2014. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

САДРЖАЈ
Страна
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2014. години – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2014. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Града Београда у 2015. и
2016. години– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
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