
 Привремени орган града Београда на седници одржаној 2. децембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. тачка 2. Закона о главном граду („Службени 
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93/12 и 62/13), члана 31. став 1. тачка 2. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13),  
и члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службе-
ни гласник РС”, број 100/13), донео је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету града Београда за 2013. годину („Службени лист града Београда”, бр. 65/12 и 31/13), члан 1. мења се 

и гласи:
„Буџет града Београда за 2013. годину, (у даљем тексту: буџет), састоји се од:
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Средства на консолидованом рачуну града Београда 
утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и 
издаци за набавку финансијске имовине буџета, по поје-
диначној намени, утврђују се у Рачуну финансирања у сле-
дећим износима:

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 2.270.441.596 динара, набавку финансијске имовине 
у износу од 51.357 динара и отплату главнице по основу дуга 
домаћим и страним кредиторима у износу од 4.598.337.800 ди-
нара, из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 6.868.830.753 
динара, планирано је да се обезбеде из примања по основу про-
даје финансијске имовине  у износу од 19.600.000 динара који 
се састоји од средстава од приватизације предузећа у износу 
од 16.000.000 динара и средстава по основу отплате кредита  у 
износу од 3.600.000 динара, примања од задуживања у износу 
од 5.885.760.431 динар и из пренетих неутрошених средстава 
из претходних година у износу од 963.470.322 динара а која се 
састоје  од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у 
износу од 912.342.080 динара, неутрошених средстава од при-
ватизације из претходних година у износу од 2.692.669 динара, 
неутрошених средстава  донација из претходних година у из-
носу од 12.250.810 динара, пренетих средстава остварених од 
откупа станова у износу од 24.402.917 динара и неутрошених 
средстава домаћих кредита у износу од 1.690.106 динара и ино-
страних кредита у износу од 10.091.740 динара.”

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Град Београд планира да у 2013. години повуче средства 

кредита од домаћих банака у износу од  694.000.000 динара 
за реализацију следећих пројеката:

Град Београд планира да у 2013. години повуче средства 
кредита од иностраних банака у износу од  4.891.760.431 ди-
нар (40.764.670 EUR) за следеће пројекте:



2. децембар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 59 – 3

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014. и 2015. годину исказују се у следећем прегледу:
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Назив директног буџетског корисника

Ст
ав

ка

Назив капиталног пројекта
Износ

2013 2014 2015

1 04 04.1 Секретаријат за финансије 1.1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром 1.621.998.166 3.903.252.511 3.799.390.000
1.2. Објекти и мрежа водоснабдевања 142.261.315 481.878.196 429.400.000
1.3. Објекти и мрежа канализације 1.101.075.963 1.816.618.365 1.610.900.000
1.4. Уређење слободних површина 1.020.000 11.370.000 1.000.000
1.5. Гробља 7.895.600 37.190.000 21.000.000
1.6. Прибављање грађевинског земљишта 5.000.000 15.000.000 15.000.000
1.7. Изградња станова за расељавање 625.575.443 436.157.410 510.700.000
1.8. Капиталне саобраћајнице од посебног интереса за град 

Београд
5.141.592.408 4.961.863.400 5.867.000.000

  Свега Секретаријат за финансије : 8.646.418.895 11.663.329.882 12.254.390.000
2 06 Секретаријат за комуналне и стамбене 

послове
2.1. Адаптација електроразводног постројења 35 kV 170.000.000

2.2. Реконструкција магистралног топловода М6 преко моста 
Газела и изградња измењивачке станице на ТО Нови 
Београд за магистрални топловод М6 који прелази преко 
моста Газела

530.000.000 250.000.000

2.3. Набавка опреме и извођење радова на изградњи врело-
водног котла ВК4 на ТО Коњарник и његово спајање у 
производни комплекс топлане

96.998.000 393.002.000

2.4. Изградња ППВ Макиш 2 45.000.000 110.472.511 617.091.772
2.5. Набавка 4 специјализованих комби возила за потребе ВУ 

Ветерина Београд
14.400.000

2.6. Изградња карантина за животиње 72.000.000
2.7. Испорука опреме и извођенје радова на иуградњи препумп-

них станица на магистралама 1 и 2
400.000.000 200.000.000

2.8. Модернизација ТО Баново брдо 100.000.000 110.000.000
2.9. Адаптација електроразводног постројења 110 kV 100.000.000 260.000.000
2.10. Испорука опреме и уградња мерила испоручене топлотне 

енергијена топлотним изворима, магистралним топловодима 
и примарним предајним станицама ЈКП Београдске електране

50.000.000 50.000.000

2.11. Набавка  пећи за спаљивање животињских лешева и пећи 
за спаљивање медицинског отпада

36.000.000

2.12. Изградња гробља за кућне љубимце 72.000.000
2.13. Набавка две стационарне хладњаче за смештај лешева жи-

вотиња, медицинског отпада и отпада анималног порекла
10.800.000

2.14. Изградња сабирног центра за анимални отпад 72.000.000
2.15. Комбинована топлана и електрана (КТЕ) у Падинској скели 

која за гориво користи биомасу
  34.000.000 159.750.000

2.16. Изградња прихватилишта за псе на територији ГО Звездара 50.000.000
2.17. Инвестиционо одржавање јавне расвете 100.000.000
2.18. Програм одржавања кишне канализације за 2013.годину 

(део који финансира Град)
170.301.258 34.698.741

2.19. Програм одржавања јавних чесми и фонтана за 2013.годину 85.202.735 39.797.265
2.20. Конзерваторски надзор над радовима на санацији фонтана 

Слап (1.фаза)
0 41.400

2.21. Радови на санацији фонтане Спал (1. фаза) 2.813.364 2.821.116
2.22. Побољшање водоснабдевања на потезу Топчидер-бустер 

станица Пиносава
0 8.940.219

  Свега Секретаријат за комуналне и стамбене послове: 400.315.357 2.073.773.252 1.974.041.772
3 08 Секретаријат за саобраћај 3.1. Постављање саобраћајне сигнализације и модернизација 

саобраћајне опреме на уличној мрежи у Београду и поста-
вљање пешачких пасарела – ЈКП „Београд-пут” 

86.782.411 97.127.895

3.2. Постављање саобраћајне сигнализације на јавним површи-
нама за паркирање у Београду – ЈКП „Паркинг сервис” 

1.274.000

3.3. Постављање осветљења на пешачким прелазима у Београду 
– ЈКП „Јавно осветљење”  

5.425.544

3.4. Главни пројекти за пасареле 1.922.400
3.5. Техничка контрола пројеката за пасареле 409.200
3.6. Тастери за семафорске уређаје 376.320
3.7. Пројекат паркиралишта за бицикле, са предлогом типа пар-

киралишта и израдом пројеката микролокација за изабрани 
тип паркиралишта на 30 утврђених локација у Београду  

1.068.000

3.8. Пројекат паркиралишта за моторцикле, са предлогом типа 
паркиралишта и израдом пројеката микролокација за 
изабрани тип паркиралишта на 10 утврђених локација у 
Београду  

826.800
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3.9. Пројекат сигнализације за Зоне 30 2.088.000
3.10. Саобраћајни пројекат са симулацијом саобраћајних 

токова и предлогом оптималног решења за одвијање 
саобраћаја за време извођења грађевинских радова 
на тргу Славија

1.977.600

3.11. Саобраћајни пројекат одвијања саобраћаја у утицајној зони 
насеља Степа Степановић са симулацијом токова и предло-
гом оптималног решења

1.896.000

3.12. Саобраћајни пројекат оптимизације саобраћајних токова у 
Улици Саве Машковића

1.750.800

3.13. Пројекат зоне успореног саобраћаја у Београду 2.976.000
3.14. Пројекат за постављање камера у Београду 1.500.000
3.15. Пројекат типског полигона са пратећим програмом за 

едукацију деце предшколског и школског узраста
1.344.000

3.16. Куповина и уградња видео зида у Центру за управљање 
саобраћаја са уређајем са чувањем уређаја за чување видео 
записа укључујући  софтвер за јединствено управљање 
видео сигналима    записа

10.000.000

3.17. Куповина и уградња камера за детекцију саобраћајних 
прекршаја

24.000.000

3.18. Куповина и уградња  семафорских уређаја 64.000.000
3.19. Опрема за полигон за обуку основаца о основама у безбед-

ности саобраћаја
5.000.000

08 1 Дирекција за јавни превоз 3.20. Набавка 83 нископодна соло тролејбуса са асинхроним 
вучним погоном и пратећом опремом за потребе ЈКП ГСП 
„Београд”

365.306.324 481.000.000 385.000.000

3.21. Набавка 32 нова зглобна нископодна аутобуса градског 
типа

316.445.000 129.735.000 0

08 2 Дирекција за путеве 3.22. У – санација и адаптација, појачано одржавање улица и 
општинских путева (ЈКП Београд-пут)

784.665.708 2.000.000.000 2.000.000.000

3.23. У – санација и адаптација, појачано одржавање улица и 
општинских путева (ЈКП Београд-пут)

600.000.000 700.000.000

3.24. У – асфалтирање улица Гроцка 1 68.190.465
3.25. асфалтирање улица Земун 2 и Сурчин 2 30.106.680
3.26. У – асфалтирање улица  Сурчин 50.915.797
3.27. У – асфалтирање улица  Барајево 12.874.803
3.28. У – асфалтирање улица  Савски венац 35.895.750
3.29. У – асфалтирање улица  Стари град 60.667.198
3.30. У – асфалтирање улица  Раковица 17.842.212
3.31. У – асфалтирање улица  Вождовац 16.125.942
3.32. У – асфалтирање улица  Палилула 25.677.957
3.33. У – асфалтирање улица  Врачар 8.988.509
3.34. У – Санација дела Мостарске петље 35.048.980
3.35. У – Израда Пројеката за потребе санације и адаптације, 

појачаног одржавања улица и општинских путева (ЈКП 
Београд-пут)

32.000.000 0 0

  Укупно Секретаријат за саобраћај 2.556.941.199 3.526.290.095 2.385.000.000
4 09 1 Секретаријат за заштиту животне 

средине
4.1. Програм гашења индивидуалних котларница београдских 

школа
38.200.000 25.377.198

  Свега Секретаријат за заштиту животне средине: 38.200.000 25.377.198 0
5 11 Секретаријат за културу 5.1. Набавка опреме за електричне инсталације унутрашњег 

осветљења за Мало позориште „Душко Радовић”
5.159.446

5.2. Набавка мобилијара за Мало позориште „Душко Радовић” 6.184.980
5.3. Набавка опреме  аудио и видео система за Мало позориште 

„Душко Радовић”
19.550.832

5.4. Набавка опреме за систем сценске расвете за Мало позори-
ште „Душко Радовић”

6.324.091 14.692.597

5.5. Набавка опреме за телекомуникационе инсталације и цен-
трални систем надзора и управљања за Мало позориште 
„Душко Радовић”

3.488.882

  Свега Секретаријат за културу:      32.059.903 23.340.925 0
6 13 Секретаријат за спорт 6.1. Увођење система грејања за градски центар за физичку 

културу (Стари Диф)
3.500.000

6.2. Израда услова за противпожарну заштиту 2.220.000
  Свега Секретаријат за спорт:      5.720.000 0 0
7 14 Секретаријат за здравство 7.1. ДЗ Барајево – Изградња мреже за ручну дојаву пожара

 
338.160

7.2. ДЗ Вождовац – Замена столарије – Огранак  Шумице 4.000.000
7.3. ДЗ Вождовац – Главни пројекат санације ЗС Кумодраж  I 288.000
7.4. ДЗ Гроцка – Замена котла у котларници 1.598.533
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7.5. ДЗ Гроцка – Санација потпорног зида у ЗС Врчин 3.195.280
7.6. ДЗ Земун – Замена канализационе, водоводне и хидрантске 

мреже
2.943.501

7.7. ДЗ Лазаревац – Изградња кишне канализације код Службе 
физикалне медицине

4.000.000

7.8. ДЗ Обреновац – Санација објекта „Ц” дечјег и школског 
диспанзера

2.498.000

7.9. ДЗ Обреновац – Израда ограде дворишта према ул. В. 
Караџића

249.000

7.10. ДЗ Палилула – Грађ. занатски радови на три објекта: ЗС 
Крњача, ЗС Стара Палилула и ЗС Карабурма

2.525.040

7.11. ДЗ Раковица – Санација ригола и стаза око објекта Кана-
рево брдо

1.983.488

7.12. ДЗ Раковица – израда Пројектне документације за објекат 
Лабудово брдо – окончана ситуација и Објекат Ресник – 
додатни радови

778.200

7.13. ДЗ Раковица – Техн. контрола Главног пројекта за изградњу 
објекта Лабудово брдо

354.000

7.14. ДЗ Раковица – Радови на инсталацији система за аутомат-
ску дојаву пожара

1.063.828

7.15. ДЗ Сопот – Замена дотрајале  фасадне столарије ЗС Раља 2.000.000
7.16. ДЗ Др Симо Милошевић – Санација објекта Жарково 2.221.000
7.17. Завод за здравствену заштиту студената – Молерско – фар-

барски радови на објекту Стационара Завода
1.618.932

7.18. Градски завод за плућне болести и туберкулозу – Санација 
оштећених стубова и зида у сутерену зграде ГЗ

3.599.666

7.19. Градски завод за плућне болести и туберкулозу – Израда 
идејног архитектонског решења – окончана 

542.000

7.20. Градски завод за биоциде  и медицинску екологију – Рекон-
струкција стерилизационог блока

11.000.000

7.21. КБЦ „Бежанијска коса” – Замена болничких прозора – део 
средстава

2.985.089 10.868.911

7.22. КБЦ „Бежанијска коса” – Адаптација три собе полуинтен-
зивне неге 

702.000

7.23. КБЦ „Бежанијска коса” – Адаптација просторија хитне 
пријемне службе

929.000

7.24. КБЦ „Звездара” – Санација водоводне и канализационе 
мреже на Интерној клиници

2.500.000

7.25. КБЦ „Звездара” – Санација санитарних просторија у Гин. 
операционом блоку

677.000

7.26. КБЦ „Звездара” – Израда ажурирања плана заштите од 
пожара

769.000

7.27. КБЦ „Звездара” – Санација санитарних просторија у Гин. 
операционом блоку

4.000.000

7.28. КБЦ „Звездара” – Санирање крова на згради Интерне 
клинике

4.546.930

7.29. КБЦ Др Драгиша Мишовић – Дедиње – Санација крова на 
објеку Болнице гинекологије

2.159.000

7.30. КБЦ Земун – Радови на привођењу намени просторије за 
четири радне станице новог мултислајсног скенера у радио-
лошкој служби КБЦ-а

336.000

7.31. ДЗ Барајево – Санитетско возило 400.000
7.32. ДЗ Вождовац – Набавка ултразвучног апарата 5.400.000
7.33. ДЗ Гроцка – Набавка опреме за Физикалну и Стоматолошку 

службу
2.400.000

7.34. ДЗ Гроцка – путничко и санитетско возило 4.000.000
7.35. ДЗ „Звездара” – Набавка мед. апарата 3.595.800
7.36. ДЗ „Звездара” – Набавка сонде за ултразвучни апарат 798.477
7.37. ДЗ „Звездара” – Поправка рендген апарата – Огранак  у 

Миријеву
1.281.750

7.38. ДЗ Земун – Набавка мед. апарата 899.937
7.39. ДЗ Земун – Огранак Сурчин – Опрема и намештај 32.000.000
7.40. ДЗ Земун – ултразвучни апарат 3.000.000
7.41. ДЗ Младеновац – Набавка мед. и друга опрема 1.198.566
7.42. ДЗ Младеновац – Набавка возила 2.700.000
7.43. ДЗ Нови Београд – УЗ колор доплер – доплер 

са три сонде
3.072.000

7.44. ДЗ Обреновац – санитетска возила – део средстава 1.550.000
7.45. ДЗ Палилула – Набавка возила за Одељење судске меди-

цине
1.330.000
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7.46. ДЗ Раковица – Набавка мед. опреме 2.016.513
7.47. ДЗ Сопот – Набавка два путничка возила за хемодијализу 1.693.226
7.48. ДЗ Др Симо Милошевић – Аутоклав за централну стерили-

зацију и поправка РО коморе
4.000.000

7.49. Завод за здравствену заштиту студената – Сонда за ултраз-
вучни апарат и репарација стоматолошких столица

2.301.800

7.50. Градски завод за хитну мед. помоћ – Унутрашња медицин-
ска опрема за санитетска возила

3.981.289

7.51. Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање 
– Набавка дефибрилатора

360.000

7.52. КБЦ „Бежанијска коса” – Набавка рендген цеви 17.318.393
7.53. КБЦ „Бежанијска коса” – Набавка видеобронхоскопа и два 

фибербронхоскопа
6.146.000

7.54. КБЦ „Бежанијска коса” – Оспособљавање Ангио сале 7.000.000
7.55. КБЦ Др Драгиша Мишовић – Набавка мед. апарата: лапа-

раскописки стуб, портабилни ехо апарат за кардиолошку 
дијагностику и бојлер за припрему топле санитарне воде

20.000.000

7.56. КБЦ Др Драгиша Мишовић – Набавка мед. опреме: 
ултразвучни апарат за Службу радиолошке дијагностике 
и плазна стерилизатор за термолабилни медицински 
материјал

14.729.200

7.57. КБЦ „Звездара” – Набавка мед. опрема: лапараскопски 
стуб, операциона лампа, видеогастроскоп и ЕМГ

12.135.812

7.58. КБЦ „Звездара” – Набавка мед. опрема: четири апарата за 
анастезију, електрохируршка јединица и апарат за испити-
вање слуха 

16.549.600

7.59. КБЦ „Земун – Набавка мед. опреме: хируршки инструмен-
ти за опремање операционих сала, ЕКГ апарати, монитори 
и дефибрилатори

15.813.183

7.60. КБЦ Земун – Систем за третман воде за потребе хемодија-
лизе

1.484.400

7.61. КБЦ Земун – Медицинска опрема: видеогастроскоп, 
сервисирање видеоколоноскопа и мед. опрема за Службу 
лабораторијске дијагностике и Одељење дијализе

11.498.284

7.62. КБЦ Земун – Набавка намештаја (кревети и душеци) за 
Интензивну негу и одељења

3.669.908

7.63. КЦС Клиника за кардиологију – Ултразвук (ехокардиото-
кограф)

12.900.000

7.64. КЦС – Институт за неурохирургију – Моторни систем за 
отварање главе 

6.462.000

7.65. КЦС – Клиника – Вишеградска – Ултразвучни апарат за 
ВТО

4.974.000

7.66. Стоматолошки факултет – ортопан томпографски апарат за 
снимање главе

5.000.000

  Свега Секретаријат за здравство: 300.060.785 10.868.911 0
8 15 Секретаријат за социјалну заштиту 8.1. Термо-техничко одржавање дневних боравака Центра за 

дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
1.000.000

8.2. Адаптација и реконструкција дневног боравка – Борска 92 2.680.000
8.3. Услуге израде пројекта адаптације и реконструкције днев-

ног боравка – Борска 92
259.600

8.4. Услуге надзора над радовима на адаптацији и реконструк-
цији дневног боравка – Борска 92

72.000

8.5. Извођење електро радова по налогу инспекције у објекту 
Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју 

208.800

8.6. Разне сагласности при адаптацији Борске 92 154.512
8.7. Санација прокишњавања на објекту Центра за смештај и 

дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
103.092

8.8. Трошкови прикључка при адаптацији објекта у Борској 92 260.575
8.9. Извођење радова по налогу инспекције за противпожарну 

заштиту за објекте Центра за смештај и дневни боравак 
деце и омладине ометене у развоју

208.800

8.10. Адаптација  дневна боравака за стара лица у ул. Милеве 
Марић Ајнштајн у оквиру ПЈ „Дневни центри и клубови”, 
Геронтолошки центар Београд, са услугом надзора над овим 
радовима

8.157.787

8.11. Израда предмера и предрачуна радова за адаптацију 
клубова

144.000

8.12. Израда главног пројекта за адаптацију клубова (четири) 660.000
8.13. Надзор над извођењем радова за три клуба у оквиру ПЈ 

„Дневни центри и клубови”
132.000

8.14. Израда пројекта реконструкције и санације ДЦ Вождовац 600.000
8.15. Радови на одржавању клуба у ул. Војводе Степе 239.300
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8.16. Замена водоводно-канализационе мреже У Прихватилишту 
при Заводу за васпитање, укључујући и надзор над овим 
радовима

606.795

8.17. Замена инсталација и санитарија у Прихватилишту за ур-
гентну заштиту злостављане деце у дому „Јован Јовановић 
Змај”, са услугом надзора над овим радовима 

2.124.000

8.18. Разни прикључци  при адаптацији клубова 272.680
8.19. Набавка котла за грејање у објекту у Шиљаковцу, укљу-

чујући и трошкове надзора
1.159.000

8.20. Набавка агрегата за објекат на Бежанијској коси, укљу-
чујући и надзор

1.518.500

8.21. Набавка опреме за опремање клуба у улуци Војводе Степе 1.255.900
8.22. Набавка опреме за потребе ПЈ „Дневни центри и клубови”, 

Геронтолошки центар Београд за клубове у ул. Краљице 
Марије и Улице Липа 22

1.436.671    

8.23. Набавка опреме за потребе ПЈ „Дневни центри и клубови”, 
Геронтолошки центар Београд за клубов у ул. Милеве 
Марић Ајнштајн 

1.574.817

8.24. Трошкови надзора 55.112
8.25. Дугорочни закуп земљишта – Бежанијска коса 100.000
8.26. Стручни надзор над извођењем вишка и додатних радова 

на изградњи дневно боравка у Шекспировој бб
300.000

8.27. Куповина стамбеног простора за избеглице 100.000
8.28. Извођење радова на санацији и адаптацији пословног прос-

тора за потребе центра за социјално предузетништво
36.604.900

8.29. Стручни надзор над извођењем радова на санацији и адап-
тацији пословног простора за потребе Центра за социјално 
предузетништво

1.062.900

8.30. Технички пријем радова на санацији и адаптацији посло-
вног простора за потребе центра за социјално предузет-
ништво

130.000

8.31. Куповина намештаја  за потребе Центра за социјално 
предузетништво

2.100.000

8.32. Куповина рачунарске опреме  за потребе Центра за со-
цијално предузетништво

2.100.000

8.33. Куповина опреме за домаћинство  за потребе Центра за 
социјално предузетништво

240.000

8.34. Куповина угоститељске и медицинске опреме за објекат на 
Бежанијској коси 

9.907.626

8.35. Набавка медицинске опреме за објекат на Бежанијској коси 1.533.680
8.36. Набавка опреме за домаћинство за објекат на Бежанијској 

коси
738.700

8.37. Изградња осталих стамбених јединица за потребе расеље-
них ромских насеља

2.440.000

8.38. Надзор над израдом остава за потребе расељених ромских 
насеља

60.000

8.39. Набавка опреме за домаћинство за потребе расељених 
ромских насеља

100.000

8.40. Техничка контрола главног пројекта и идејног решења за 
извођење радова на реконструкцији и доградњи Прихвати-
лишта за одрасла и стара лица

271.163

8.41. Капитално одржавање зграда и објеката Прихватилишта за 
одрасла и стара лица

1.000

8.42. Набавка намештаја за потребе Прихватилишта за одрасла 
и стара лица

50.000

8.43. Куповина софтвера  за потребе Центра за социјално преду-
зетништво

100.000

  Свега Секретаријат за социјалну заштиту: 82.823.910 0 0
10 24 Агенција за инвестиције и становање 9.1. ЕРП пројекат 172.000.000 139.114.623 100.000.000

9.2. СОЦИЈАЛАНА  ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВ-
НИШТВУ
Изградња нових и доградња, реконструкција, санација и 
адаптација постојећих објеката социјалне заштите 155.221.029 420.000.000 324.700.000

9,.3. Изградња система за наводњавање у Градској општини Гроцка 283.376.841 350.000.000 300.000.000
9.4. Реконструкција и доградња објекта Старог двора 12.162.634 170.000.000 300.000.000
9.5. Изградња објеката комуналне инфраструктуре 170.000 4.000.000 0
9.6. Изградња нових и доградња, реконструкција, санација 

и адаптација постојећих спортских и рекреационих 
објеката 39.456.193 630.000.000 150.000.000

9.7. Изградња нових и доградња, реконструкција, санација и 
адаптација постојећих објеката здравствене заштите

157.894.596 434.000.000 154.000.000

9.8. Изградња социјалних и социјално-непрофитних стамбених 
објеката

1.561.839.704 649.199.780 849.000.000
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9.9. СТАМБЕНИ РАЗВОЈ
Изградња стамбених објеката 586.968.382 0 0

9.10. Изградња нових и доградња, реконструкција, санација и 
адаптација постојећих објеката културе

187.320.954 450.000.000 2.771.500.000

9.11. Изградња нових и доградња, реконструкција, санација и 
адаптација постојећих објеката предшколских установа

567.965.338 1.164.700.000 350.000.000

9.12. Изградња нових и доградња, реконструкција, санација и 
адаптација постојећих објеката основног образовања

128.088.077 767.600.000 930.000.000

9.13. Изградња нових и доградња, реконструкција, санација и 
адаптација постојећих објеката средњег образовања

5.780.871 80.000.000 150.000.000

9.14. Реконструкција, санација и адаптација постојећих објеката 
нискоградње

15.381.015 1.705.940.304 3.614.385.749

9.15. Набавка трамваја 1.388.675.499 2.754.521.962  
  Свега Агенција за инвестиције и становање : 5.262.301.133 9.719.076.669 9.993.585.749
10 27 Агенција за јавне набавке 10.1. Извођење радова на санацији објеката СРЦ „11. април” и 

Хале спортова
7.923.225 45.769.482

  Свега Агенција за јавне набавке: 7.923.225 45.769.482 0
  СВЕГА 17.332.764.407 27.087.826.414 26.607.017.521

Члан 5.
После члана 10. додаје се члан 10а, који гласи:

„Члан 10а
Део средстава солидарне стамбене изградње користиће 

се за општу комуналну потрошњу.”

Члан 6.
Члан 11. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву издвојена су средства у из-

носу од 343.005.512 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у оби-

му од 0,53% прихода буџета.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 5.000.000 динара.
Средства сталне буџетске резерве опредељена су у оби-

му од 0,01% прихода буџета.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резер-

ве одлучује Привремени орган града Београда на предлог 
Секретаријата за финансије.”

Члан 7.
Члан 12. мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу од 

77.989.716.795 динара, а обухватају средства на подрачуну 
извршења буџета који се води у оквиру Консолидованог ра-
чуна трезора града Београда.

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су 
приходима и примањима из следећих извора:

– текући приходи у износу од  64.118.908.521 динар – из-
вор финансирања 01;

– сопствени приходи индиректних корисника буџета – 
установа из надлежности града, у износу од 4.031.669.545  
динара – извор финансирања 04;

– приходи од донација од осталих нивоа власти у износу 
од 395.351.610 динара – извор 07;

– средства по основу добровољних трансфера од фи-
зичких и правних лица у износу од 137.715.183 динара – 
извор 08;

– примања од продаје нефинансијске имовине у укуп-
ном износу од 2.461.644.100 динара, и то: средства од от-
купа станова солидарности у износу од 1.136.968.382 ди-
нара, средства од продаје станова којима располаже град 
Београд у износу од 1.208.272.801 динар, средства од от-

плате станова којима располаже град Београд у износу 
од 114.402.917  динара од чега се износ од  24.402.917  ди-
нара односи на пренета средства из ранијих година а из-
нос од 90.000.000 динара на текућа примања, и средства 
од продаје некретнина (станова и пословног простора) 
којима располаже Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда у износу од 2.000.000  динара  – извор 
финансирања 09;

– примања од домаћих задуживања у износу од 
994.000.000  динара  и неутрошених средстава из ра-
нијих година по основу примања од домаћих задужи-
вања у износу од 1.690.106 динара   – извор финанси-
рања 10;

– примања од иностраних задуживања у износу од 
4.891.760.431 динара и неутрошених средстава из ра-
нијих година по основу примања од иностраних заду-
живања у износу од 10.091.740 динара  – извор финанси-
рања 11; 

– примања од продаје финансијске имовине у износу 
од 19.600.000 динара, и то  средства од приватизације пре-
дузећа у износу од  16.000.000  динара и средства од отпла-
те стамбених кредита одобрених од стране Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда у износу од  
3.600.000 динара – извор финансирања 12;

– нераспоређени вишак прихода из ранијих годи-
на у износу од  912.342.080 динара  (у оквиру којих су 
укључена неискоришћена наменска средства Дирекције 
за грађевинско земљиште и изградњу Београда у изно-
су од 226.402.363 динара, Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове у износу од 16.495.172 динара, 
Буџетског фонда за заштиту животне средине у износу 
од 165.807.191 динар, Буџетског фонда за пољопривред-
но земљиште у износу од 36.616.678 динара, Секретари-
јата за културу – установе килтуре у износу од 148.118 
динара,  Секретаријата за образовање и дечју заштиту у 
износу од 1.320.020 динара, Секретаријата за здравство – 
опортунитет у износу од 86.610.468 динара и Агенције за 
инвестиције и становање у износу од 24.047.849 динара) 
– извор финансирања 13;

– пренета неутрошена средства од приватизације преду-
зећа из претходних година у износу од  2.692.669 динара – 
извор финансирања 14 и

– пренета неутрошена средства донација из претход-
них година у износу од 12.250.810 динара – извор финан-
сирања 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 16. у ст. 1. и 2. реч „градоначелник” замењује се 

речима „Привремени  орган”.

Члан 9.
У члану 17. у ст. 1. и 4. реч „градоначелник” замењује се 

речима „Привремени орган”.

Члан 10.
У члану 19. у ставу 1. реч „градоначелника” замењује се 

речима „Привремени орган”.
У истом члану став 2. Брише се.

Члан 11.
У члану 20. у ставу 1. износ „407.521.922” замењује се 

износом  „343.005.512”, а реч „Градоначелник” замењује се 
речима „Привремени орган”.

У истом члану у ставу 3. износ „15.000.000” замењује се 
износом „5.000.000” а реч „Градоначелник” замењује се ре-
чима „Привремени орган”.

Члан 12.
У члану 21. у ставу 4. реч „градоначелника” замењује се 

речима „Привремени орган”.

Члан 13.
У члану 22. реч „градоначелника” замењује се речима 

„Привремени  орган”.

Члан 14.
У члану 23. у ставу 2. реч „градоначелник” замењује се 

речима „Привремени орган”.

Члан 15.
Члан  24. мења се и гласи:
„Распоред и коришћење средстава у 2013. години вр-

шиће се по посебном акту (програм, решење, закључак) 
који доноси надлежни орган града Београда на предлог ди-
ректног корисника буџетских средстава за извршене апро-
пријације према наменама у оквиру следећих раздела:

– Раздео 04 – Секретаријат за финансије
функција 090 – Социјална заштита некласификована на 

другом месту, економска класификација 451 – субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 
износу од 44.477.000 динара;

функција 160 – Опште јавне услуге које нису класифи-
коване на другом месту, економска класификација 463 – 
трансфери осталим нивоима власти у износу од 3.351.000 
динара, економска класификација 464 – дотације орга-
низацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 
6.550.000 динара и економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама, позиција 1 – друштвене, нав-

ладине и верске организације у износу од  10.000.000 дина-
ра  и позиција 3 – дотације осталим непрофитним институ-
цијама у износу од 171.685 динара;

функција 320 – противпожарна заштита, економска кла-
сификација 463 – дотације и трансфери осталим нивоима 
власти у износу од 400.000 динара и економска класифика-
ција 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 
100.000 динара.

– Раздео 09 – Секретаријат за заштиту животне средине
функција 560 – заштита животне средине некласифи-

кована на другом месту, економска класификација 424 
– специјализоване услуге у износу од 64.575.105 динара 
и економска класификација 426 – материјал у износу од 
88.749.576 динара.

– Раздео 10 – Секретаријат за привреду
функција 410 – општи економски и комерцијални по-

слови по питању рада, економска класификација 454 – суб-
венције приватним предузећима у износу од 26.622.892 ди-
нара.

– Раздео 11 – Секретаријат за културу
функција 820 – услуге културе, економска класифика-

ција 481 – дотације невладиним организацијама, позиција 
2 – дотације за реализацију програма у износу од 64.510.000 
динара.

– Раздео 12 – Секретаријат за образовање и дечју заш-
титу

функција 911 – предшколско образовање, економска 
класификација 481 – дотације невладиним организацијама 
у износу од 2.500.000 динара.

функција 912 – основно образовање, економска класи-
фикација 481 – дотације невладиним организацијама у из-
носу од 1.500.000 динара.

функција 920 – средње образовање, економска класифи-
кација 481 – дотације невладиним организацијама у износу 
од 2.000.000 динара.

функција 940 – високо образовање, економска класи-
фикација 465 – остале дотације и трансфери у износу од 
488.160 динара и

функција 950 – образовање које није дефинисано ни-
воом, економска класификација 465 – остале дотације и 
трансфери у износу од 2.025.000 динара.

– Раздео 13 – Секретаријат за спорт и омладину
функција 810 – услуге рекреације и спорта, економска 

класификација 465 – остале дотације и трансфери у износу 
од 97.113.975 динара и економска класификација 481 – до-
тације невладиним организацијама у износу од 355.347.318 
динара.

функција 950 – услуге рекреације и спорта, економ-
ска класификација 465 – остале дотације и трансфери у 
износу од 1.720.000 динара и економска класификација 
481 – дотације невладиним организацијама у износу од 
13.496.500 динара.

– Раздео 14 – Секретаријат за здравство 
функција 740 – услуге јавног здравства, економска 

класификација 424 – специјализоване услуге  у износу од 
25.138.966 динара.
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– Раздео 15 – Секретаријат за социјалну заштиту 
Функција 070 – социјална помоћ угроженом станов-

ништву, економска класификација 472 – накнаде за социјал-
ну заштиту из буџета за део средстава планиран за исплату 
помоћи угроженим категоријама пензионера, проширених 
права трудница и једнократних социјалних помоћи неза-
посленим породиљама, у складу са прописима, односно од-
лукама Скупштине града Београда и економска класифика-
ција 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 
62.015.500 динара.

Функција 090 – социјална заштита некласификована 
на другом месту, економска класификација 481 – дота-
ције невладиним организацијама у износу од 3.000.000 
динара.

– Раздео 25 – Канцеларија за младе
Функција 150 – опште јавне услуге, истраживање и раз-

вој, економска класификација 481 – дотације невладиним 
организацијама у износу од 4.162.500 динара.

– Раздео 26 – Агенција за европске интеграције и са-
радњу са удружењима

Функција 160 – опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, економска класификација 481 – дота-
ције невладиним организацијама у износу од 4.404.000 
динара.

Члан 16.
У члану 29. у ставу 3. реч „градоначелник” замењује се 

речима „Привремени орган”.

Члан 17. 
У члану 37. став 2, брише се. 

Члан 18.
У члану 40. у ставу 1. реч „Скупштина” замењује се ре-

чима „Привремени орган”.

Члан 19.
У  члану 41. реч „градоначелник” замењује се речима 

„Привремени орган”.
Члан 20.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Служ-
беном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 4-207/13-С-20, 2. децембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с.р.
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