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ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ
ГРАДА БЕОГРАДА
Анализа и утицај на урбани развој*)
Увод
Град Београд је у периоду 2000. до 2004. године,
кроз израду и доношење два стратешка плана
ревидирао своје развојне циљеве и ускладио
планску документацију са промењеним друштвеним, правним и економским амбијентом. Оба
ова плана, Генерални план Београда 2021. и
Регионални просторни план административног
подручја Града Београда, су урађена у Урбанистичком заводу Београда. У том су периоду покренути велики јавни пројекти од значаја за главни град, какви су планови и пројекти за магистралне саобраћајнице или висококапацитетни
јавни превоз, али такође и пројекти који су резултат великих директних страних инвестиција за
изградњу пословних, комерцијалних и стамбених
зона. Обе групе инвестиција, јавне и приватне,
обавезују планере да озбиљно истраже могућности и последице, односно материјалне и нематеријалне добити које оне доносе држави,
граду, или градској општини. Све веће отварање
према тржишту и усклађивање наших планерских и професионалних навика са тако промењеним амбијентом захтева да се сектор града
надлежан за урбанизам и посебно Урбанистички
завод, додатно образују у областима организације локалне управе, укључујући и јавне финансије и посебно економике инвестиција са становишта користи за град.
Истовремено су се на нивоу Републике спроводиле реформе локалне самоуправе, усклађивања са европским законодавством, укључујући
регионализацију, већу децентрализацију и тиме
промене надлежности, начин финансирања самоуправа и на све то се надовезала припрема и
доношење Закона о главном граду. Ови процеси
су додатно захтевали да се те промене прате, као
и да се упозна, вреднује и анализира структура
главног града у контексту важећих и предложених промена и додатно упознају модели организације других европских главних градова, посебно оних који су већ прошли сличне процесе у
претходној деценији.
Почетком 2007. године кроз програм „Иницијатива за реформу локалне управе и јавних
служби Института за отворено друштво“ ЛГИ ОСИ
из Будимпеште, започето је истраживање ефикасности постојећих административних модела
организације и управљања метрополским подручјима земаља у транзицији.1) Основни циљ ис-

траживања били су анализа стања, истраживање
могућих унапређења и реформа политике управљања метрополитанима. На овом истраживању
окупили су се тимови из девет главних градова
пост социјалистичких земаља: Прага, Варшаве,
Будимпеште, Кишењева, Букурешта, Београда,
Загреба, Скопја и Тиране. Током око шест месеци индивидуалног рада и две заједничке радионице тимови су презентовали студије својих градова и упоређивали историјски развој, административну и управну организацију, системе управљања, начине јавног финансирања, однос надлежности и паралелно расподелу финансија између централне државне управе, управа метропола, или главних градова и управа њихових
саставних делова, различитих ситнијих територијалних јединица. Посебно су разматрани
следећи аспекти и питања:
1. Регионализација и метрополитанске управе
главних градова;
2. Фискална децентрализација метрополе:
расподела надлежности између два нивоа
управе, метрополе и нижих нивоа управе,
града и његових општина.
3. Хоризонтална и вертикална кооперација
метропола главних градова, подела послова
и надлежности у области образовања, здравствене заштите, јавног превоза и сл., типични конфликти у постизању сагласности о * Руководилац студије
мр Жаклина
буџетима, развојним стратегијама, планираГлигоријевић,
њу и управљању урбаним развојем, итд.
дипл.инж.aрх.

Радни тим: Дарко
За кориснике ових студија је занимлљиво наСавић, дипл. ек.,
поменути како су формирани тимови који саВесна Веловић,
рађују испред градова. Део тимова је из невладипл.пр.планер
диног сектора, са искуством на сличним проСтручни консултант
јектима, какви су Букурешт и Варшава. Загреб и
мр Миодраг Ференчак,
дипл.инж.aрх.
Скопље, у овој теми представљају тимови и појединци са државних универзитета; Тирану тим
из управе града, заменица градоначелника са 1) Међународни
пројекат:
сарадницима; Београд је представљао мултифинансирање
дисциплинаран тим Урбанистичког завода; Киметрополитенских
управа у земљама у
шењев удружени приватно-јавни сектор. Оваква
транзицији.
разноликост учесника показује који се сектори
Иницијатива за
баве истраживањем организовања и унапререформу локалне
ђењем управљања у појединим главним градоуправе и јавних
служби Института за
вима. То у одређеном смислу говори и о томе
отворено друштво –
колико су питања територијалне, административLGI OSI, Будимпешта
не, управне и фискалне организације метропола
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блиске и којим професијама, колико су јавна и
транспарентна и од којих се сектора могу очекивати иницијативе, ефекти и унапређења.
У периоду док се упоредне студије ревидују и
припрема публикација која ће дати осврт на
сличности и разлике у системима управљања
метрополама са истом или сличном историјском и
економском прошлости, тим Урбанистичког за-

вода Београда је приредио део прикупљених
материјала за малу студију о Београду и неке
упоредне показатеље и податке о другим главним
градовима који учествују у истраживању. Овај
материјал са задовољством посвећујемо колегама
урбанистима, и осталим стручњацима различитих
професија који се баве планирањем, развојем и
управљањем, у свим секторима града Београда.

Београдске општине, Регионални просторни план административне територије Београда, 2004
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1.
КОНТЕКСТ ИСТРАЖИВАЊА
1.1 Историјат
Београд је главни град Србије и један од најстаријих градова у Европи.1) Из историјског развоја одабране су чињенице које илуструју настанак и организацију насеља и дуго и разноврсно
искуство стечено под различитим управама. Археолошки остаци показују да је локација насељена у периоду од 7000 година. У трећем веку
старе ере Келтско племе Скордисци основало је
насеље и назвало га “Сингидунум”. До VII века
нове ере насеље и територија били су под
влашћу Римљана, Источног Византијског царства, Острогота, Гепида, Самарићана, Авара и
Словена, који су га назвали “Белиград”. Затим је
искусио власт Бугарске, Византије и Угарске. У
време краља Драгутина, 1284, Београд је први
пут под српском управом а занимљиво је са
становишта организације града, да је у средњем
веку доживео свој процват за време владавине
деспота Стефана Лазаревића (1403-1427) и
постао главни град Србије.
Од средине шеснаестог века када је град окупирала Турска, неколико пута је наизменично био
у власти Турака и Угара, трпећи сваки пут нова
разарања и жртве. У време Карађорђа Петровића, 1806. године најпре град, а затим и Београдска тврђава, враћени су под српску управу,
па је Београд опет постао престоница, административни, политички и културни центар Србије,
а општина Београд је први пут основана 1839.
године.
Почетком двадесетог века град је достигао величину од 90,000 становника.2)
Аустро-Угарска војска га је заузела у I светском
рату. У периоду између два рата доживљава процват као престоница Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца, чији држављани се у погледу националне припадности изјашњавају као Југословени.
Ова држава је била организована у девет бановина,
чије су границе оформљене према природним,
уместо етничким или наслеђеним предратним границама. Имена су бановине добијале углавном
према рекама или географским појмовима. Престоница, град Београд, заједно са Земуном и Панчевом, организован је као посебна администативна
јединица.
До после Другог светског рата град Београд је био
административно једна општина, мењајући 41
градоначелника у 105 година. После 1944, Бео-

град се састоји од Града Београда подељеног у
рејоне и два округа, који су покривали приградска
подручја. Рејони су трансформисани у општине
1952. године, а оне су 1957. године подељене на
савремене локалне заједнице, месне заједнице
(МЗ), просечне величине од 3.000 – 5.000 становника. Београд, делови Земуна, Врачар и
Подунавље уједињени су 1955. године у нову
јединицу, округ Београд површине 2,090 km².
Влада Србије спроводи 1960. године нову
реорганизацију општина, према којој је повећана
површина града и асимилиране до тада суседне
општине, а 1965. године број београдских општина расте на 13. Још две су додате 1971. године,
чиме је успостављена данашња територија града
Београда са 3,222 km². Раковица се 1974. године
издваја од Чукарице, постајући тако шеснаеста
београдска општина.3) 2003. године општина
Сурчин издвојена је из општине Земун, што је
после дужег времена прва измена територијалне
организације града, у складу са принципима
децентрализације управљања градом.
Данас је Београд главни град Републике Србије, са
око 1,7 милиона становника, од којих око 1,2
милиона живи у централном градском подручју.
Према Статуту града, Београд је јединица локалне
самоуправе на чијој територији је оформљено 17 1) Краљевине СХС,
Краљевине
градских општина, 10 на ужој (градских) и 7 на
Југославије, ДФ
широј територији града (приградских).
Југославије, ФНР
Југославије, СФР
Београдске општине су доста велике, како по
Југославије, СР
својој територији, тако и по броју становника,
Југославије и
поредећи их са величином других европских
Републике СЦГ, у
периоду од 1919 до
општина и градова и стога не нарочито једнос2006.године
тавне за управљање и од стране града. Управљање отежавају и различите просторне,
природне и економске карактеристике и разлике, 2) Из: Rakic, Kosta
(editor) „Treasures from
посебно у централним градским општинама, али
Yugoslavia“ An
и рубним, приградским, са пуно пољопривредног,
Encyclopedic touring
или само неизграђеног земљишта. Управо због
guide, Beograd:
Yugoslaviapublic, 1980.
тих различитости, било је предлога да се у оквиру
Законом утврђене територије Града изврши
реорганизација градских општина, на пример 3) Раковица је и у
периоду од 1952образовањем већег броја мањих општина. У исто
1960. године била
време постоји потреба за стварном, а не само
самостална
београдска општина,
декларативном децентрализацијом и преношекада је припојена
њем права и одговорности у оквиру града, како би
Чукарици.
био ефикасније функционално и територијално
организован.
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ОПШТИНА

km2

укупно

3224

166

27

139

213
149
3
289
32
150
384
339
41
410
447
30
14
271
7
289
156

13
5
1
15
1
2
34
22
1
29
8
1
1
17
1
7
8

0
3
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
2
5

13
2
0
14
0
1
31
21
0
28
5
0
0
16
0
5
3

Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Лазаревац
Младеновац
Нови Београд
Обреновац
Палилула
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град
Сурчин
Чукарица

Брoj Градска
насеља

Рурална

Табела 1: Београдске општине, РППАТ Београда, 2004.

Београдске општине које чине Адмнистративно подручје
Града Београда

1.2 Транзиција у националном контексту
- економски, друштвени и демографски трендови
Урбани развој Београда условљен је локалним и
ширим политичким и економским околностима у
земљи у последње две деценије, укључујући и
трансформацију државе. Крај осамдесетих година
XX века био је исто тако крај једног дугог, успешног периода за београдску, српску и југословенску економију. Тада су национални доходак,
друштвени производ, запосленост и спољнотрговинска размена остваривали континуирани раст
а животни стандард био у порасту, приближавајући се нивоу развијених европских држава,
посебно ако се узме у обзир укупан квалитет живота, мерен задовољавањем личних/материјалних
и заједничких потреба (квалитет живота)4). Још
тада је предложена нова, тржишно оријентисана
економска политика, која је требало да створи
5) Суштински корак
Србије и Црне Горе
привлачан амбијент за домаће и стране
према Европској уни- инвестиције, али је ускоро напуштена са настаји: суочавање са исјањем политичке нестабилности у бившој
торијским и савреЈугославији деведесетих, када се прогрес
меним митовима и
заблудама; Огњен
претворио у стагнацију и затим у кризу.

4) Побољшање свакодневног живота обезбеђено здравом и
јаком храном, свежим
ваздухом и водом,
уживањем у отвореним
просторима и воденим
површинама, очувањем дивљег живота
и природних ресурса,
безбедношћу од криминала и заштитом од
радијације и токсичних
материјала.
www.businessdictionary.
com/definition/qualityof-life.html

Радоњић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду,
Србија и Црна Гора;
www.globalizacija.co,
април 2005. године
6) Поређење 2005. у
односу на 1989. годину, када су ови
показатељи имали
највиши ниво, како у
Београду, тако и у
Србији од краја II
светског рата.
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Након распада Југославије, грађанског рата, економских и културних санкција, економског пада и
на крају колапса државе, животни стандард се за
већину становника спустио на ниво сиромаштва
и пуког преживљавања. Тако је просечна
месечна плата у Србији децембра 1990. била 752
ДМ, децембра 1993. – 21 ДМ, децембра 1999 – 87
ДМ, а децембра 2000. – само 70 ДМ. Децембра
1990. године је само 15% породица имало је
мањи приход од 100 ДМ по члану породице.5) Већ
1993. године је око 50% породица имало приход
испод 100 ДМ по члану породице. Државне
институције,
национални
идентитет
и

индивидуална и друштвена етика су доспели у
кризу.
Рат у Србији 1999. године је био
кулминација тешког периода и изазвао велику
материјалну и финансијску штету и додатно
ојачао друштвене разлике у земљи.
Србија и њена престоница Београд напредују
кроз политичку, економску и друштвену транзицију, званично од 2000 године. Међутим и
после осам година опоравка, бруто друштвени
производ и животни стандард још нису достигли
резултате са краја осамдесетих година прошлог
века, већ износе око 70% тог нивоа.6) Стога се
анализе у овом истраживању, због поређења
трендова са осталим постсоцијалистичким градовима у периоду транзиције, односе најпре на
период после 2000. године, док се деведесете
помињу само због разумевања националног
контекста.
Економски подаци
Економија Београда доживела је знатан раст од
2000. године. Ово је била значајна година за
Београд и Србију најпре због политичких промена,
праћених значајним правним, политичким, друштвним и економским реформама. Такође је то била
последња година дугог периода кризе и опадања
свих кључних економских показатеља, укључујући
«бруто друштвени производ», БДП (GDP). Зато је
то веома низак полаз за оцену и приказ стварног
развоја последњих година, тако да апсолутни показатељи говоре више и стварају реалнију слику у
поређењу са осталим земљама и њиховим главним градовима, од изведених стопа раста БДП,
запошљавања, буџета и сл.

Економска структура града у 2005. години показује доминантни удео терцијарног сектора (69%),
секундарни учествује са 28% а примарни са 3%.
Секторски удео у структури БДП је: 31% трговина
на мало и велико, 21% производња, 18% саобраћај, 10% грађевинарство, 8% некретнине и
рентирање, 3% производња струје, гаса и воде,
3% пољопривреда, и 2% туризам.7)
Озбиљан економски проблем је недовољна кохезија и дугорочно недовољно уравнотежен развој
укупне територије града, што се испољава кроз:
 Значајне разлике БДП/становнику између 17
општина, посебно између градских и приградских, где је однос 16:1; такође између

три централне градске општине, Стари град,
Савски венац, Врачар, и све више Новог Београда са једне и осталих градских општина
са друге стране.
 Дугогодишњу диспропорцију БДП/ становнику између градских и приградских општина (разлика преко 10 пута);
 Ниво запослености становништва унутар
општина и сл.
На пример, БДП по становнику у градским општинама Стари Град и Савски венац у 2004. износио је више од 10,000 евра по становнику, на
Врачару око 6,000, на Новом Београду око 5,000,
док је у приградској општини Барајево износио
само око 500 евра по становнику.
Запосленост
Ниво запослености је такође повећан, са 555,000
у 2000. на 614,000 у 2005 (36% укупне популације), или око 60,000 нових запослених у последњих 5 година. Ипак, то је још увек око 20,000
мање запослених него у референтној 1989. години. У терцијарном сектору ради 60% свих за- 7) Статистички
годишњак Града
послених, 37% у секундарном и само 3% у приБеограда 2006.
марном сектору.

Незапослени и стопе незапослености

1998.
1999.
2000.
2003.
2004. I-VI
2004. VII-XII*
2005.
2006.

Организациона структура

Београд је достигао бруто друштвени производ
од око 4,6 милијарде евра, или око 2800 евра по
становнику у 2005. години. То је знатно повећање у односу на 2000. годину, али и даље ниже од
1989, године у којој је достигнут највиши степен
развоја Београда икад. Тада је БДП био 6,2
милијарде евра, а БДП по становнику био око
4000 евра. Данашњи БДП је још увек 23% испод
вредности из 1989. и 27% ако се пореди БДП/
/становнику. Око 75% градског БДП се реализује
у приватном сектору, а наредних 8% у мешовитом власништву.

годишњи просек

Укупно

Жене

Неквалификовани

Први пут
траже
посао

Били у
радном
односу

Стопа
регистроване
незапослености
%

102490
104198
105747
155686
149791
128000
141093
143399

62854
63920
64470
90808
87678
75172
81834
83888

26141
25380
25205
37720
36901
27515
31407
32509

64824
64109
63230
79167
71706
59956
65705
63642

37666
40089
42517
76518
78085
68044
75388
79757

15,2
15,4
16,0
21,5
20,1
17,7
18,7
18,7

*) Методологија
промењена у складу са
Законом о
запошљавању и
осигурању за случај
незапослености
(“Службени гласник
РС” бр. 71/03)

Табела 2 – Степен незапослености од 1998. до 2006., Статистички годишњак Града Београда 2006.

Незапослени, од 1997. до 2006., Статистички годишњак Града Београда 2006.
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Преко 140,000 радно способних становника
Београда било је незапослено у 2006; више од
50% овог броја са средњим образовањем и
квалификованих радника. Лица са вишом и високом стручном спремом чине 17%, а број оних
који по први пут траже посао у укупном броју
незапослених чини 44%.

што је потпуно различито од трендова у периоду
од 1953-2002.године. Тада се популација Београда више него удвостручила, повећањем броја
становника за 844.000. Иако је пораст између
пописа 1991. до 2002. био умерен, ипак је то
повећало удео београдског у становништву Србије са 27,7% на 28.8%.10)

Велике инвестиције значајно су утицале на брзи
економски развој после 2000. У периоду од 20012004. године, у Београд је инвестирано око 4
милијарде евра, или просечно милијарда евра
годишње. Од тога је у нове капацитете инвестирано 37%, 51% у реконструкције и 12% у одржавање постојећих капацитета. Према техничкој
структури, 41% је инвестирано у грађевинске
радове, а 53% у нову опрему.

Први пут у историји града, повећање становништва било је засновано једино на миграцијама
1992. године. До тада је раст становништва био
заснован како на природном, тако и на механичком прираштају, мада претежно на миграцијама изазваним друштвеним, економским или
безбедносним разлозима. Број умрлих је за 5434
превазишао број новорођених 2000. године, те је
стога стопа наталитета била негативна: -3.3
промила.

Активности на изградњу нових комерцијалних
садржаја су биле посебно интензивне. За пет
година, између 2001 – 2005, изграђено је преко
1,1 милион м2 пословног простора, повећавајући
тако укупни пословни простор Београда за 4,5%.
Процена је да данас пословни простор Београда
износи око 27 милиона м2, са тенденцијом даљег
брзог раста. Највећи део новог пословног простора лоциран је у централним градским општинама, где Палилула има највећи удео, а Нови
Београд је остварио највећи раст. Земљиште на
Новом Београду је веома атрактивно, посебно за
велике комплексе пословног простора, због рашчишћених својинских питања, изграђене инфраструктуре, паркинг простора, доброг јавног
превоза и сл.
8) Извори: Статистички
годишњак Србије и
Београда

Становништво

9) Завод за информатику
и статистику,
Статистички
годишњак Града
Београда и Палго
центар , Београд
2006.,

У Београду живи 21% укупне популације Србије и
исто тако 40% популације са вишим и високим
образовањем. Београд је образовни, здравствени
и културни центар Србије. Са уделом од 35% у
БДП-у републике, 29% у укупним запосленима, и
БДП индексом 164 у поређењу са просеком Србије
(100), Београд је најразвијенији округ у Србији.8)

10) Статистички
годишњак Града
Београда, 2002.

Број становника у Београду је 1.576.124, према
попису из 2002. године и процењује се на
1.689.000 у 2006.9) У последњих десет година пораст броја становника износио је само 25.000,

Стопа фертилитета у Београду између 1991. и
1999. пала је са 1,558 на 1,260 детета/жени.
између 2001. и 2004, индекс је био стабилан - 1,5
д/ж, што је за 30% мање од нивоа потребног за
просту репродукцију.
У периоду од 1991. до 2001. године у Београд се
доселило 102,000 особа више него што их је
напустило град, Трајно се доселило 208,000 , а
одселило 106,000 људи, што је позитиван тренд
миграције, присутан током читавог XX века.
Већина особа које су напустиле град су били
млади и образовани, док је 90% придошлица
пријављено у приградским општинама и живи на
и од пољопривредног земљишта.
Према званичним подацима из 1996. у Београду
је било пријављено и регистровано 140.662
избеглица. Процена је да се око 230.000 особа
доселило у Београд због рата и има статус
«расељених лица». Скоро свака десета особа у
Београду је избеглица или расељено лице, а
највећи део се сместио у општини Земун и чини
14.4% становништва ове општине.
Просечна старост становништва је висока,
чинећи становништво Србије и Београда једним
од најстаријих у Европи. Према попису из 2002.
по први пут је старо становништво Београда
(преко 65 година живота, око 247,000) бројније
од младог (испод 15 година, око 229,000).

Природни и механички прираштај становникан, 1961. – 2005.
(Извор: Градски завод за информатику и статистику, Статистички годишњак Београда 2005. године)
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2.
ПРАВНИ ОКВИР
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГЛАВНОГ ГРАДА
2.1 Административна подела
Уставом и недавно усвојеним Законом о територијалној организацији Републике Србије утврђена је територијална организација Републике,
коју чине општине, градови и град Београд, као
територијалне јединице и две аутономне
покрајине (АП Војводина и АП Косово и Метохија), као облик територијалне аутономије.1)
У Србији је наведеним Законом образовано 150
општина (доскорa 169) и 23 града (раније свега
5), а град Београд је Уставом утврђен као главни
град Републике.
У систему територијалне организације, општина
је основна територијална јединица, у којој се
остварује локална самоуправа и, по правилу, има
преко 10.000 становника. Град је територијална
јединица која представља економски, административни, географски и културни центар ширег
подручја и, по правилу, има више од 100.000 становника. Територија града може бити подељена на градске општине, што се утврђује
статутом града, у складу са законом. Важно је
истаћи да градске општине нису територијалне
јединице и да, за разлику од ранијег законодавног решења, њихово образовање није услов
за стицање статуса града.
Град Београд је посебна територијална јединица утврђена Уставом и законом. Територију
Града чине насељена места, односно подручја
катастарских општина које улазе у састав Града.
Према Закону о главном граду, ради ефикаснијег
и економичнијег обављања одређених надлежности Града, у оквиру законом утврђене територије града, Статутом града се образују градске
општине (члан 6. Закона).
Последњих година је било иницијатива за нову
територијалну организацију Републике. Једна од
њих била је да Србија буде подељена на шест
региона (Војводина, Косово, Шумадија, Подунавље, Подриње и Београд). Међутим, новим Уставом
Србије као и поменутим Законом о територијалној
организацији, усвојеним крајем 2007. године установљена је данашња организација.

У административном смислу, Град је и један од 29
округа, као подручних центара државне власти.
Према Уредби о управним окрузима из 2006. године, а у складу са Законом о државној управи,
државна управа преноси на округе извесне послове из своје надлежности, као што су решавање
у управним стварима у првом и по жалби у другом степену, надзор над радом ималаца јавних
овлашћења, и инспекцијске послове.2)
У погледу планирања и уређења простора на
територији Града, примењује се Закон о планирању и изградњи. Просторне јединице дефинисане су тим законом, у складу са европском
поделом и NUTS стандардима. Током израде
Регионалног просторног плана града 2004. године, подручје Београда је дефинисано као
функционални или нодални центар, са јаким
урбаним центром у урбаном подручју – Београд
(10 београдских централних општина) и мањим
урбаним или руралним насељима на ширем
градском подручју. То подручје се третира као
Административна територија (АТ) Београда (17
градских и приградских општина). Због своје 1) " Устав Републике
Србије", "Службени
велике атрактивности, АТ Београда привлачи и
гласник РС", број
друга подручја изван административних граница
37/06. и Закон о териБеограда. Из тог разлога, Регионални просторни
торијалној организаплан административне територије Београда исцији Републике Србије
"Службени гласник
тражио је и утицај суседних општина, оних које
РС", бр. 129/07;
имају директне функционалне везе са градом
3)
Београдом. Ова територија је у Регионалном
2) Уредба о управним
просторном плану административног подручја
окрузима "Службени
гласник РС", број
града Београда третирана као Метрополитан
15/200; Закон о
Београд.4)
државној управи

"Службени гласник
Јак утицај се такође осећа и изван метрополиРС", број 79/2005
танског подручја, што изискује даља истраживања која би требало извршити за територију
3) Општине Рума, Пефункционалног макрорегиона Београда (у складу
ћинци, Стара Пазова,
са Просторним планом Републике Србије), са
Панцево, Уб, Смедерево анд Смедеревска
циљем да се нагласе неки стратешки правци
Паланка
територијалног развоја, где се активности и
функције преплићу или концентришу. Ово шире
4) Усвојен 2004. године.
подручје би једног дана могло и формално постати регион Београда.
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2.2. Однос Града и градских општина
Законом о локалној самоуправи утврђено је да се
право грађана на локалну самоуправу, тј. на
управљање јавним пословима од непосредног,
заједничког и општег интереса за локално становништво, остварује непосредно и преко слободно изабраних представника у јединицама
локалне самоуправе, односно у општини, граду, и граду Београду (градска општина нема тај
статус). Јединице локалне самоуправе, поред
послова из своје надлежности („изворних“), могу обављати и одређене послове државне управе које им Република законом повери („поверени“). Локална самоуправа ужива правну заштиту, а јединице локалне самоуправе имају својство правног лица и доносе статут, као највиши
правни акт.
Основна јединица локалне самоуправе (територијална јединица у којој се остварује локална
самоуправа) је општина и њене надлежности су
утврђене Уставом, Законом о локалној самоуправи и другим, посебним законима у појединим
областима. (члан 18. ст. 1. ЗОЛС). Град је јединица локалне самоуправе утврђена законом, која
врши надлежности општине, а такође врши
и друге надлежности и послове државне
управе који су му законом поверени (члан
24. ст. 1. ЗОЛС), с тим што поверене послове не
може даље преносити у надлежност градским
општинама.
Положај града Београда, према Уставу и Закону
о локалној самоуправи, уређује се посебним законом. Закон о главном граду усвојен је децембра 2007. године. Њиме се по први пут уређује
статус и положај Београда као главног града и
посебне територијалне јединице, односно јединице локалне самоуправе, с тим да се на сва питања која њиме нису уређена, примењују одредбе системског закона (Закона о локалној самоуправи).

5) 1990. године,
доношењем Закона о
средствима у својини
Републике Србије,
јединице локалне
самоуправе и јавне
службе „изгубиле“ су
своју имовину, тј. сва
њихова средства
пренета су у државну
својину.
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Законом о главном граду је утврђено да Београд
има надлежности које имају и све друге
општине и градови, утврђене Уставом и
законом и то су на пример: доноси програм развоја Града и појединих делатности, буџет, регионални просторни план, урбанистичке планове, по
претходно прибављеном мишљењу односне градске општине и програм уређивања грађевинског
земљишта; уређује обављање комуналних делатности; стара се о одржавању и безбедности стамбених зграда; даје у закуп грађевинско земљиште
и издаје грађевинске дозволе за изградњу објеката
преко 800 m2 бруто грађевинске површине (БГП),
као и инфраструктурних објеката; уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим
управља; стара се о заштити животне средине,
одржавању, заштити, коришћењу, и управљању
локалним и некатегорисаним путевима и улицама,
као и о улицама у насељу; организује јавни
градски и такси превоз, као и линијски водени

саобраћај на територији Града; одређује приобална и речна подручја за изградњу хидроенергетских постројења и за постављање бродова,
сплавова и других објеката; установљава и обнавља градске робне резерве; оснива и финансира
рад установа и организација у области основног
образовања, културе, основне здравствене заштите, физичке културе, спорта, бриге о деци, социјалне заштите и туризма; врши послове у вези
са заштитом културних добара од значаја за Град,
организује послове заштите права и интереса
Града и пружања правне помоћи грађанима; стара
се о јавном информисању од значаја за Град; и др.
Важно је истаћи и новину коју је донео Устав и
ново законодавство. Наиме, први пут после 1990.
године утврђено је право јединица локалне самоуправе, па и Београда, на самостално управљање
општинском, односно имовином града.5)
Поред поменутих, Београд према Закону о главном граду, има и шире надлежности од других општина и градова и то:
1) уређује и обезбеђује заштиту вода, заштиту
од штетног дејства вода и коришћење вода
као добра од општег интереса кроз посебно
јавно предузеће за обављање водопривредне делатности и управљање водопривредним објектима који су у надлежности града
Београда;
2) уређује и обезбеђује обављање послова који
се односе на изградњу, реконструкцију, одржавање и управљање не само општинским и
некатегорисаним путевима и улицама, него
и државним путевима (осим аутопута) и оснива јавно предузеће за обављање делатности управљања државним путевима који
су у надлежности града Београда;
3) Образује, обезбеђује и организује рад комуналне полиције;
4) Стара се о заштити од пожара и обезбеђује
услове за спровођење заштите од пожара,
прописује противпожарне мере специфичне
за подручје Београда, и доноси акционе и
санационе планове заштите од пожара;
5) може да оснује телевизијске и радио-станице, новине и друга средства јавног обавештавања.6)
Све наведене надлежности имају карактер
„изворних“ и оне се могу делити између Града
и градских општина, за разлику од послова државне управе, које држава преноси јединицама
локалне самоуправе – поверених, који се не
могу даље преносити.

Важећи Статут града мора се ускладити са новим
законодавством у року од 90 дана од конституисања новог сазива Скупштине града.
Како се Статутом ближе одређују и начин образовања и укидања градских општина, промена
њихових подручја, органи и начин избора органа
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Иначе, поменуте изворне надлежности Београда,
као и њихова подела између Града и градских
општина, уређује се Статутом града, у складу са
законом.

градске општине, као и однос органа Града и
органа градских општина, у поступку доношења
новог Статута биће преиспитан и постојећи број
градских општина, њихова подручја, послови
које врше и друга питања.
Иначе, важећим Статутом града образовано је 17
градских општина: Барајево, Вождовац, Врачар,
Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари град, Сурчин
и Чукарица.

2.3. Органи града Београда
Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и градска управа.
Представнички и легислативни орган је Скупштина града.
Извршни органи су Градоначелник и Градско веће, а управне и друге стручне послове врши
градска управа.
Скупштина града је највиши орган који врши
основне функције локалне власти утврђене
законом и Статутом града и има 110 одборника, који се непосредно бирају на локалним изборима, на период од четири године. Њене најважније надлежности су да: доноси Статут града
Београда и пословник Скупштине; буџет и завршни рачун Града, програм развоја Града и појединих делатности, урбанистичке планове и уређује
коришћење грађевинског земљишта, начин одлагања комуналног отпада, и услове обављања и
развоја комуналних делатности, доноси прописе
и друге опште акте, оснива органе, службе, јавна
предузећа, установе и организације утврђене

Статутом и врши надзор над њиховим радом;
утврђује висину локалних јавних прихода који
Граду по закону припадају; доноси акт о јавном
задуживању Града; даје мишљења на регионалне планове и законе од интереса за град Београд,
сагласност на употребу имена и симбола Града;
бира и разрешава председника Скупштине, градоначелника и чланове Градског већа и поставља секретара Скупштине.
Скупштина града оснива стална (савете и комисије) и повремена радна тела, ради разматрања
појединих питања из своје надлежности.
Председник Скупштине града организује рад
Скупштине и стара се о јавности у раду тог органа.
Градоначелника, који је у периоду од 2004. до
2008. године био непосредно биран од стране
грађана сада, према Закону о главном граду, бира Скупштина града, на предлог председника 6) Члан 8. Закона о главСкупштине града, из реда одборника, већином
ном граду.
гласова од укупног броја одборника.

Организациона шема градске власти Београда (према Закону о главном граду)
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Најважније надлежности Градоначелника су:
представља и заступа Град; извршава одлуке
Скупштине града; предлаже начин решавања
питања о којима Скупштина одлучује; наредбодавац је за извршење буџета Града; усмерава и
усклађује рад Градске управе и врши и друге
послове утврђене Статутом и другим општим
актима Града.
Градско веће чине Градоначелник, заменик
градоначелника и 13 чланова Већа, који се бирају на предлог градоначелника. Градско веће
предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте
које доноси Скупштина, врши надзор над радом
градске управе, стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике, решава у управном поступку и др.
Чланови Градског већа не могу истовремено бити
и одборници Скупштине града.
Градска управа може се образовати као јединствени орган или као више градских управа за
поједине области. Управом руководи начелник,
кога поставља Градско веће, на основу јавног
огласа и то на 5 година. Градска управа припрема нацрте прописа и других аката које доносе
Скупштина, градоначелник и Градско веће. У
оквиру Градске управе, градоначелник може да
постави највише пет помоћника за одређене
области (напр. здравствена заштита, заштита
животне средине, пољопривреда, итд.). Градски
архитекта, у области урбанизма и градски мена-

џер, за послове економског развоја постављају се
као два од пет помоћника и то су функције које
и данас постоје у складу са Статутом Града
Београда.
Важећим Статутом, у складу са ранијим законским решењима, Градска управе је образована
као јединствена служба, са унутрашњим
организационим јединицама за вршење
управних и стручних послова (секретаријати, управе, дирекције, завод, службе и агенције). До
доношења новог Статута и нове Одлуке о градској управи, њена организација је следећа: постоји 14 секретаријата (према делокругу рада за:
финансије, урбанизам и грађевинске послове,
комуналне и стамбене послове, имовинско-правне послове и грађевинску инспекцију, саобраћај,
заштиту животне средине, привреду, културу,
образовање, спорт и омладину, здравство, социјалну и дечју заштиту, инспекцијске послове и
управу); 4 посебне организације (Завод за
информатику и статистику, Агенција за пословни
простор града Београда, Агенција за буџетску
ревизију и Агенција за сарадњу са невладиним
организацијама и европску хармонизацију), као
и службе образоване за вршење стручних и административних послова (за скупштинске послове и прописе, информисање, опште послове,
комуникације и координацију односа са грађанима, за јавне набавке и кабинети председника Скупштине града и градоначелника).

2.4. Правни субјекти које је основао Град
Град је оснивач већег броја јавних предузећа,
установа и других јавних служби и два привредна друштва.
Јавна комунална предузећа су ЈКП ''Зеленило Београд'', ЈКП ''Инфостан'', ЈКП ''Београдски
водовод и канализација'' , ЈКП ''Београд пут'', ЈКП
''Погребне услуге'', ЈКП ''Београдске електране'',
ЈКП ''Градска чистоћа'', ЈКП ''Градске пијаце'',
Панорама Београда - поглед са реке

Градско саобраћајно предузеће ''Београд'', ЈКП за
јавне гараже и паркиралишта ''Паркинг сервис'' и
Јавно предузеће ''Градско стамбено'' (основано
по Закону о стамбеним односима).
Остала јавна предузећа су Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП, Урбанистички завод Београда, ЈП, Јавно радио - дифузно предузеће ''Студио Б'', Јавно предузеће
''Сава центар'', Јавно предузеће ''Београдска тврђава'', Јавно предузеће за уређење, коришћење
и одржавање ''Ада Циганлија'', Јавно предузеће
''Хиподром Београд'' и Јавно водопривредно предузеће ''Београдводе''.
Град је такође основао већи број установа: 36
установа културе, 3 установе из области физичке културе, 17 установа за децу (и то: 16 предшколских установа и Центар дечјих летовалишта
и опоравилишта), 3 установе социјалне заштите,
27 здравственених установа (и то: 16 домова
здравља, 6 завода, 4 клиничко- болничка центра
и Апотекаруој установу).
Туристичка организација Београда је јавна служба, а Град је оснивач и 2 једночлана привредна
друштва („БГ Хала“ и „Арена Београд“), као и
Градског завода за вештачења и Фонда за финансирање изградње станова солидарности.
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2.5. Непосредно учешће грађана у локалној самоуправи
Грађани са пребивалиштем на територији Града
непосредно учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, расправљањем и одлучивањем на збору грађана и референдумом.
Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини града доношење акта којим се
уређује одређено питање из надлежности Града,
промену Статута града или других аката и расписивање референдума, у складу са законским
прописима и Статутом. За пуноважно покретање

грађанске иницијативе неопходно је прикупити
потписе најмање 30.000 бирача
Збор грађана – који се сазива за део територије
Града на којем пребивалиште има до 5.000 грађана – расправља и даје предлоге о питањима из
надлежности Града.
Скупштина града може на сопствену иницијативу да распише референдум о питањима из свога делокруга, а обавезно га расписује на захтев
најмање 10% бирача од укупног бирачког тела у
Граду.

2.6. Београдске општине према важећем Статуту Града
Градска општина је део територије града Београда, на којој органи градске општине врше послове из надлежности Града, одређене Статутом
града.
Према важећем Статуту града, 17 градских општина, поред осталих, врши следеће послове: доноси одлуку о организацији и раду органа градске
општине, буџет, образује месне заједнице, даје
мишљења на урбанистичке планове који се доносе за њено подручје и на Регионални просторни
план Града; даје грађевинско земљиште у закуп
ради изградње објеката бруто површине до
800м2; одлучује о постављању привремених објеката на јавним површинама; стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
уређењу и коришћењу пословног простора којим
управља, развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју општине; предлаже
мере за одржавање спољног изгледа стамбених и

пословних зграда, зелених подручја, дечијих игралишта, јавне расвете и саобраћајних знакова;
штити и унапређује животну средину и подручја
са лековитим природним својствима; планира и
предузима мере у случају елементарних и других
непогода; организује правну заштиту сопствених
права и интереса и имовине; стара се о јавном информисање грађана и обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових
права; уређује организацију, поступање и рад мировних већа; извршава прописе и опште акте Града и градске општине итд.
Поред наведених послова, 7 општина са шире територије Града: Барајево, Гроцка, Лазаревац,
Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, имају
и шире надлежности, посебно у погледу: доношења урбанистичких планова за своје подручје и
издавања аката о условима за уређење простора, решавања у првом степену о изградњи и/или
реконструкцији зграда/објеката, давања у закуп

Београдска тврђава, Зиндан капија
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грађевинског земљишта и преко 800m2, изградње, одржавања и коришћења локалних путева и
других јавних објеката од значаја за општину. У
приградским општинама постоји и ради 7 самосталних јавних комуналних предузећа, основаних
од стране тих општина, које њима управљају и
финансирају их, а која се старају о водоснабдевању, канализацији, чишћењу улица, грејању,
зеленим пијацама и гробљима на њиховој територији.

путем грађанске иницијативе, збора грађана и на
референдуму.
Председник градске општине, према важећем решењу, обједињује три битне функције, јер
истовремено и председава скупштином градске
општине и председник је општинског већа. Скупштина градске општине бира председника градске општине из реда одборника.

Органи градске општине су скупштина општине,
председник општине и општинско веће. Број одборника у скупштинама градских општина је различит, између 19 и 75 одборника.

Општинско веће чине председник градске општине, заменик председника градске општине и
највише 7 чланова. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине из реда одборника и грађана, према предлогу председника Општинског
већа.

У складу са Уставом, Законом о локалној самоуправи, важећим Статутом града и актима градске
општине, грађани учествују у вршењу послова
градске општине преко изабраних одборника у
скупштини градске општине, као и непосредно,

Сва питања која се односе на надлежност градске општине, њене органе и њихов делокруг, као
и друга која се уређују Статутом града, као што
је већ изнето, биће предмет разматрања у поступку доношења новог Статута града.

Одабрани индикатори друштено-екомског развоја у 2004. години
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ФИНАНСИРАЊЕ ГЛАВНОГ ГРАДА

Систем финансирања локалних заједница у
Србији је од 2000. године у процесу трансформације. У самом почетку су постављена два
основна циља која је овом реформом требало
остварити. Први је квалитативно унапређивање
финансијског система (реформе јавних финансија), а други јачање локалних финансија кроз
системско повећање директних прихода локалних заједница, преношењем одређених врста
фискалних и других прихода са државног /републичког на локални ниво као и надлежности утврђивања, наплате и контроле изворних јавних
прихода локалне заједнице. До сада извршене
промене учињене су са намером да се помогне
локалним заједницама у процесу транзиције од
недовољно финансираних, подређених у односу
на републички ниво и зависних од републичког
буџета, у правцу боље финансираног, самосталнијег и што из тога произилази, одговорнијег
нивоа одлучивања.
У складу са законском регулативом, локалне заједнице у Србији користе два извора прихода:
сопствене, изворне (директне, локалне), и
уступљене приходе и трансфере (грантове у
складу са терминологијом Организације за економску сарадњу и развој, ОЕСР)1) који се дефинишу као средства Републике која се у целости
или делимично преносе локалној самоуправи.

 Хоризонтално уједначавање означава трансфере финансијских средстава са државног
на све локалне нивое које своје трошкове не
могу да покрију ни након вертикалног уједначавања, стога што су неразвијене па пос- 1) Постоје извесне терминолошке разлике
ледично имају мали фискални капацитет.
између класификације
Овакав тип трансфера је у основи израз
буџетских прихода у
Србији и оне коју косолидарности богатијих подручја са сирористи ОЕСР. Оно што
машнијим, а циљ такве политике је да очува
се код нас зове пристандард задовољавања минималних потходи који се деле изреба грађана за јавним услугама на целој
међу Републике и ЛС,
ОЕСР зове трансферитериторији Србије.
ма. У нашој термино-

Град Београд је најразвијенији у Србији, па не
логији, трансфери не
прима никаква средства по основу хоризонталног
укључују порезе који
се деле између Репубуједначавања, већ их на индиректан начин и гулике и локалне самоуби. Приликом одлучивања о томе колико ће се
праве, већ одговарају
средстава вратити локалним заједницама у проономе што се назива
секу, преко уступљених прихода, држава води
грантовима према
ОЕСР дефиницији.
рачуна да јој остане и довољно средства за касније хоризонтално уједначавање. Тиме се количина средстава смањује и свакако мање враћа 2) Видети прилог Буџетски приходи за некоосталим снажнијим локалним заједницама, уклико градских општиључујући и Београд. Локалне заједнице на ту
на и град Београд у
расподелу немају никаквог утицаја, а ни увид у
целини, дати у поглављу 3.5.
расподелу дела средстава убраних на сопственој
територији.

Република Србија регулише пореске стопе, као и
критеријуме и мерила за утврђивање ових прихода, врши наплату и контролу истих и преноси
локалној заједници део или укупан износ фискалног прихода оствареног на њеној територији.
Ови приходи су до сада били финансијски значајнији за локалну самоуправу (у даљем тексту:
ЛС) него њени изворни приходи.
Држава користи овакву деобу прихода за вертикално и хоризонтално уједначавање фискалних капацитета локалних заједница у Србији где
је:
 Вертикално уједначавање трансфер финансијских средстава са републичког на локални
ниво, јер локалне заједнице, чак и оне економски развијеније, нису у стању да финансирају све своје трошкове из сопствених
прихода. Изворни приходи су у укупном износу знатно скромнији, недовољни да се
покрије ни половина локалних издатака.2)
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3.1 Законски оквири финансирања локалне самоуправе
Локална самоуправа, њено функционисање и
финансирање регулисани су Уставом и кроз три
односна закона: Закон о локалној самоуправи из
2007. године, Закон о финансирању локалне
самоуправе из 2006. и Законом о јавним приходима и јавним расходима из 2001. године.3)
Ови закони формулисани у складу са препорукама Савета Европе, доносе значајне новине и
реформе, укључујући и проширивање надлежности општина и финансијску децентрализацију.4) Оваква реформа је предложена да би се
омогућило општинама да побољшају своје функционисање, нарочито као јавни сервис окренут
корисницима услуга, својим грађанима.
Закон о финансирању локалне самоуправе дефинише следеће приходе локалне самоуправе:
 Изворне/директне приходе, као приходе
чија је фискална стопа, тј. метод одређивања износа, у надлежности локалне самоуправе, док Закон може ограничити пореску
стопу, или одредити највиши и најнижи ниво
пореза, накнаде или таксе.
 Уступљени приходи су они приходи чија је
основица и стопа, тј. износ одређен Законом,
док се приходи остварени на територији јединице локалне самоуправе уступају у потпуности, или делимично тој јединици.
3) Сл. гласник Републике
Србије 129/2007; Сл.
гласник Републике
Србије 62/2006; Сл.
гласник Републике
Србије 54/1999 и
22/2001
4) Повећањем броја и
финансијског удела
изворних у укупним
приходима општина,преношењем надлежности, утврђивања и наплате истих и
тиме ограничавањем
неодговарајућег уплитања централних власти у буџетску потрошњу ЛС
5) VAT – Value Added Tax.
Порез на додату вредност је општи порез
на потрошњу који се
обрачунава и плаћа
на испоруку добара и
пружање услуга, у
свим фазама производње и промета добара и услуга, као и
на увоз добара. Општа стопа је18%. (Закон о порезу на додату вредност, ''Сл. гласник РС'', број 84/2004,
86/2004 и 61/05)
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 Укупни ненаменски трансфери представљају збир четири врсте трансфера: уједначавајућих, општих, компензационих и
транзиционих трансфера.
 Наменски трансфери су финансијски
трансфери који се користе за финансирање
специфичних функција иили трошкова.
Буџет јединице локалне самоуправе формира се
од изворних и уступљених прихода, укључујући
и трансфере, кредита и из других извора.
А Изворни приходи
самоуправе

јединице

локалне

1. Порез на имовину
2. Локалне административне таксе – До
највишег нивоа за сличне документе и услуге, одређеног административним таксама
Републике.
3. Локалне комуналне таксе – на истицање
фирме на пословном простору; истицање и
исписивање фирме ван пословног простора
на објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
држање моторних друмских и прикључних
возила, чамаца, сплавова, ресторана и других комерцијалних објеката на води, коришћење простора на јавним површинама или
испред пословних просторија у пословне
сврхе, коришћење билборда и других рек-

ламних паноа, итд. (укупно 16). Влада Србије одређује највиши износ појединих
локалних комуналних такси.
4. Боравишна такса
5. Самодопринос – увек се заснива на непосредној одлуци грађана, израженој на
референдуму. Иницијативу прати одговaрајући пројекат, са изворима средстава,
наменом и финансијском конструкцијом.
Кључни елементи за доношење одлуке на
референдуму су: сврха, подручје, укупан
износ, ко су обавезници самодоприноса, износ самодоприноса, јавна контрола, итд.
6. Приходи од закупа - искључиво се користе
за изградњу и куповину новог пословног
простора, поправке и одржавање зграда,
објеката, набавку и поправку опреме.
7. Накнада за коришћење грађевинског
земљишта; накнада за уређивање
грађевинског земљишта;
8. Закуп грађевинског земљишта
Б Приходи који се уступају локалној
самоуправи
Б.1. Приходи од уступљених пореза
 Порез на доходак грађана (укључујући и
доходак од пољопривреде, некретнина, закупа, осигурања, мале привреде и 40% пореза на зараде, плаћеног у складу са местом
становања)
 Порез на наслеђе и поклоне;
 Порез на пренос апсолутних права .
Б.2. Приходи од уступљених накнада: за
моторна возила, тракторе и приколице, загађивање животне средине, коришћење минералних сировина; материјал извађен из водотокова,
корићење шума; воде; промену намене пољопривредног земљишта; коришћење природног
лековитог фактора и туристичка надокнада.
Б.3. Трансфери
У јануару 2005, у Србији је уведен нови фискални
инструмент, порез на додату вредност (ПДВ),
који је у земљама ЕУ присутан већ много
година.5)
Увођењем овог новог пореза укида се претходни
порез на промет. Извршена промена је имала
озбиљан утицај на финансирање локалних самоуправа, формирање буџета и тиме и функционисање, имајући у виду да се из пореза на промет лимитирао значајан део укупних прихода
локалне самоуправе. Порез на промет се делио
између буџета Србије и буџета ЛС, тако да је
удео Београда био од 16% - 20%, или чак 30%
оствареног пореза на промет на територији
Градаи. ПДВ, као изворни порески приход Репуб-

Систем трансфера успешно функционише. Са
једне стране трансфери су помоћ слабим локалним финансијама, а са друге нека врста компензације за губитке, изазване извесним мерама
и решењима на нивоу Републике. Истовремено,
он је израз солидарности јер се богатијим локалним заједницама компензује део изгубљених
прихода, а мање развијенијим локалним заједницама уступа већи део општих трансфера.
Ненаменски трансфер
Уједначавајући трансфер је део укупних ненаменских трансфера, који се распоређује
јединици ЛС, чији су приходи по глави становника испод просечног на нивоу општина (без
градова).
Општи трансфер је део укупних ненаменских
трансфера, који се распоређује јединици ЛС,
према законски утврђеним критеријумима.
Компензациони трансфер је део укупних
ненаменских трансфера, који се распоређује
јединици ЛС, а којим се надокнађује део изгубљеног прихода, изазвано промена у фискалном
систему Републике.
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лике, није могуће делити на такав начин, тако да
је било извесно да ће то створити озбиљну празнину у локалним финансијама. Пошто је увођење
ПДВ-а било неизбежно, озбиљно се разматрало
како да се ЛС надокнади изгубљени приход, чиме
би се избегло да она постане прва жртва новог
фискалног система. Пошто је Влада Србије имала
јасне намере да ПДВ буде неутралан у односу на
локалне финансије, одлучено је да се проблем
реши повећавањем директних трансфера јединицама ЛС, на такав начин у портпуности или делимично надокнађујућии изгубљени приход у
односу на ранији систем и период.6)

Транзициони трансфер се додељује јединици
ЛС у прелазном периоду, а користи се у циљу
постепеног прилагођавања буџета јединице локалне самоуправе смањеном обиму расположивих
средстава, који настаје као последица преласка на
нови систем финансирања локалне самоуправе.
Наменски трансфери
Наменски трансфери су финансијски трансфери који се користе за финансирање специфичних функција и издатака и могу бити:
Функционални трансфери – користе се за
финансирање издатака унутар неке специфичне
функције и Наменски трансфери у ужем смислу који се користи за тачно одређену сврху, односно
врсту издатка за коју је трансфер додељен.
Трезор
Важан део буџетских реформи био је увођење
модерног буџетирања и функције трезора у
локалним јавним финансијама. Функционисање
Трезора Београда је важно из два разлога. Прво,
сви издаци градског буџета и други јавни издаци
финансирају се са једног, интегралног рачуна
Трезора, што је довело до укидања рачуна свих
директних корисника. Друго, промењене су и
упутством о раду корисника трезора прописане
процедуре управљања буџетским издацима..
Уређен је систем наплате свих буџетских средства путем уплатних рачуна јавних прихода и 6) Public Administrations
Reform and Local Selfдругих примања, са којих се средства дневно
Governments,
преносе на консолидовани рачун трезора града и
www.seerecon.org/serградских општина. Улога Трезора је да интегbiamontenegro/documents/reforms_stateрише све финансијске токове локалне заједнице,
ment_serbia/annex4-2односно града Београда и стога да повећа
pa_LG.pdf
ликвидност и осигура прецизну и ажурну евиденцију реализације буџета.

Панорама Новог Београда, великог градилишта, 2006.
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3.2. Надлежности града
Уз раније наведен законски основ, систем финансирања града Београда је дефинисан и прописан Законом о главном граду, Статутом града
и статутима 17 конститутивних и придружених
општина.7)
Најважнија одговорност јавног сектора града је
да обезбеди различите комуналне и друге услуге
на територији града, те је стога Град основао
својих 11 јавних комуналних предузећа. Ова предузећа су у 2006. години остварила укупан приход од око 400 милиона евра, док су истовремено
примала субвенције из буџета Града од око 120
милиона евра. Ове субвенције су већином искоришћене за капиталне инвестиције, а делом за
покривање дефицита и губитака према финансијским резултатима ових предузећа.
Капиталне инвестиције Града у 9 ЈКП, чиниле су
48% укупних градских субвенција у ЈКП у 2006.
години. Ове инвестиције чине око 13% укупног
прихода ЈКП, док праве субвенције чине 15%
тога прихода. Град највише инвестира у даљинско грејање, јавни саобраћај, јавно зеленило,
водовод и канализацију.
Осим комуналних услуга град је надлежан за
финансирање и функционисање следећих служби, сходно Закону о локалној самоуправи, Закону
о главном граду и Статуту: дечију и социјалну
заштиту, основно образовање, основну здравствену заштиту својих грађана.

У надлежности Републике Србије је обезбеђивање појединих комуналних и других услуга на
територији Београда, и то: снабдевање електричном енергијом, телекомуникације, саобраћај
(осим градског/локалног), саобраћајна инфраструктура и путна мрежа (осим локалне), здравствена заштита (осим примарне), наука и систем
јавног информисања.
Нема превише простора за даља прилагођавања
у постојећој подели надлежности, осим можда у
области телекомуникација, националне телевизије као републичког јавног сервиса са обавезном месечном претплатом, железничког саобраћаја, а такође постоји простор за додатну децентрализацију у образовању и здравственој заштити.8)
Са друге стране, приходи Града, укључујући и
приходе ЈКП, не покривају повећани обим и
трошкове јавних услуга у главном граду и највећем граду у земљи, између осталог и због чињенице да је Град у обавези да финансира услуге
које користи велики број посетилаца Београда и
привремених резидената (кружне путеве, јавни
саобраћај, снабдевање водом, грејање, градску
чистоћу, итд,) носећи се са овим проблемима
својим ограниченим средствима. Стога постоји
потреба да се унапреде финансијски односи
између Републике Србије и града Београда и
ускладе њихови буџети са таквим функционалним односима.

3.3. Преклапање надлежности

7) Сл.гласник Републике
Србије 129/2007,
Сл.лист града Београда број 14/ 2004
8) РТС је једина телевизија у Србији која има
такав систем финансирања. Претплата
се плаћа месечно,
заједно са рачуном за
потрошену електричну енергију.
9) КБЦ Бежанијска коса,
једина за сада је
здравствена установа
тог типа у надлежности града
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Кроз фискалну категорију заједничких прихода
(уступљених и трансфера), Влада Републике Србије преноси граду Београду део прихода који је
убрала на његовој територији. Највећи део ових
прихода су општи буџетски приходи Београда и
град нема обавезу да их користи за било коју
претходно одређену намену. Изузетак од овог
правила су накнаде, чија је намена прописана
посебним законима и специјални, наменски
трансфери – нова фискална категорија, који се
користе за финансирање претходно најављених
и одобрених посебних функција, издатака или
програма.9)
Више је различитих сектора где је сарадња
Републике и Града неопходна због преклапања
надлежности и модели те сарадње држава и
главних градова су у свету познати и мање више
слични. Изградња главних путева, аутопутева и

пратеће инфраструктуре као и њихово одржавање је по правилу у надлежности државних управа. Како изградња оваквих објеката утиче на
градски простор и његове функције, морала би
да постоји сарадња и координација између ова
два нивоа, две владе и две стручне структуре.
Финансирање следи планирање, пројектовање,
изградњу, а начин изградње и учешће у процесима варира од случаја до случаја и предмет је
специјалних протокола који се склапају за сваки
појединачни пројекат. Недавно усвојен Закон о
главном граду омогућава побољшања у оваквим
ситуацијама, дајући граду право да формира и
посебно јавно предузеће које ће се бавити управљањем, изградњом и одржавањем државних
путева осим аутопутева на својој територији.
Овакви пројекти подразумевају и финансијску
сарадњу и партнерства не само различитих нивоа јавних управа него и приватног сектора.

Још један занимљив пример сарадње централне
и градске управе представља могућно дугорочно
побољшање остваривања јавних добити у граду
кроз финансијске трансфере између различитих
нивоа и надлежности. Државна компанија за
мобилну телефонију «Мобтел» је успешно приватизована 2006. године и та средства је требало
пласирати у јавне пројекте у ограниченом временском периоду.11) Влада је основала Национални инвестициони план, НИП, како би се на
најефикаснији начин пласирао буџетски вишак
остварен приватизацијом у 2005. и 2006.години,
а да се у исто време подстакне запошљавање,
модернизација инфраструктуре и економски
раст. Пошто су сви пројекти са којима су локалне
управе конкурисале за средства и који задовољавају утврђене критеријуме били најмање
двогодишњи, средства су одвојена за конкретне
пројекте и усмерена министарствима које спроводе НИП. За ове пројекте је у 2006. години
потрошено укупно 2,26 милијарде динара, а у
првој половини 2007.године, 439,9 милиона
динара.12) Овакав преседан у трошењу буџета
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Други пример такве сарадње између нивоа власти је одржавање и контрола заштићених водоизворишта у близини реке Саве, а на територији
Београда. Обзиром да је вода један од главних
националних ресурса, њена је експлоатација у
надлежности централних власти. Са друге стране, јавно комунално предузеће града Београда
“Београдски водовод и канализација” и његови
релевантни партнери, градске службе (јавна предузећа и секретаријати) старају се о планирању,
изградњи и одржавању овог подручја, укључујући и водоизворишта. У финансирању читавог
овог процеса мора да постоји сарадња и координација између два нивоа, укључујући и поделу обавеза и одговорности и за сада градска и
републичка влада праве посебне аранжмане за
сваки појединачни пројекат. Такав је пример
финансирање студије „Београдско извориште
подземних вода – Стање и правци развоја“ коју
ради Институт за водопривреду «Јарослав Черни» Београд, од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, док један њен
део, „Могућност редефинисања - смањења зоне
заштите београдских водоизворишта“, суфинансира Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда. Законом о главном граду
Београд добија надлежности и у овој области.
Закон предвиђа да управљање водама, њихова
заштита, заштита од штетног дејства вода и њено коришћење, као и финансирање водопривредне делатности на водном подручју Града прелази у надлежност Београда, односно новог градског јавног предузећа за обављање водопривредне делатности и управљање водопривредним
објектима. Град ће такође, вршити инспекцијски
надзор у области водопривреде, одређивати
начин коришћења и услове за постављање пловних објеката на делу обале и водног простора,
итд.10)

био је користан како за централни тако и за
локалне нивое и као појединачни случај би се
могао елаборирати и анализирати у циљу имплементације током даљих политичких и административних реформи. Београд је у периоду од
2006. до 2008. у оквиру НИП конкурисао за неколико важних пројеката какви су, на пример,
Обилазница око Београда, Адаптација и санација
објеката Музеја науке и технике, Народног музеја
у Београду, или завршетка Храма св.Саве.13)
Један од главних разлога за раније приговоре
локалних управа на однос између Републичке и
градских влада била је и чињеница да се до
усвајања Закона о финансирању локалне самоуправе, порез на имовину грађана убирао од
стране Републике. Републичка управа јавних
прихода је годинама уназад убирала овај порез,
који је као уступљен приход усмераван Београду/ЛС.
Ова пракса је имала више негативних последица
на локалну самоуправу, међу којима су најважније:
 Пореску стопу, односно њен распон, све
критеријуме и мерила за утврђивање и наплату овог прихода одређивала је Републичка
влада, а надлежни орган Града Београду
није био у могућности да на то утиче, нити је
правовремено располагао наплаћеним средствима.
 Имајући у виду да је Републичка управа јавних прихода наплаћивала порез који припада јединици локалне самоуправе, РУЈП није ни била мотивисана да примењује све 10) Закон о главном граду, поглавље три,
неопходне мере које је требало да воде
члан 8.
повећању дела стварно наплаћеног Пореза
на имовину. Степен законске принуде је био
11) Као део годишњег
низак;
прихода Републике и
као такав, део
 Иако су добијале повраћај/трансфер овог
државног буџета
фискалног прихода, градске власти нису
имале никакав увид у проценат стварно нап- 12)
лаћених обавеза по овом основу, па и нису http://www.mfin.sr.gov.yu
биле у позицији да интервенишу/преузму
било какве кораке које би осигурали већу и 13) Према објављеном
“Извештају о реалирегуларнију наплату овог пореза.
Применом члана 6. поменутог закона усвојеног
2006. године овај порез, осим пореза на поклон
и пореза на пренос апсолутних права, постаје
изворни приход локалне самоуправе, па тако и
Београда.
Република Србија још увек има велики утицај на
величину буџета града Београда. Уступљени
приходи и трансфери, већином уступљени када
је Београд у питању, које контролише републичка Влада, чине 59% укупних прихода градског
буџета у 2007. години, па је и утицај државних
власти на главни град и његово функционисање
у складу са овом чињеницом.

зацији НИП-а од 01.
јануара до 21. марта
2008. године” Министарства за инфраструктуру РС као директног буџетског
корисника из фондова НИП Обилазницу
око Београда Добановци – Бубањ поток, сектори од 1до
6, од укупно
2.700.000.000 динара
процењене апропријације уплаћено
је 703,402,907.
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3.4. Анализа буџета града Београда

14) Категорија grant-inaid схваћена као
уступање средстава
централне власти
локалним владама
како би се подржао
неки јавни пројект.

Влада Републике Србије учествује у формирању
приходне стране буџета Београда са 59%, на
начин на који учествује и код свих других
јединица ЛС, преко уступљених прихода и трансфера, мада за сада не и преко наменских трансфера за јавне пројекте.14) Средства се не редистрбуирају главном граду са других поднационалних (градских или општинских) нивоа. Порез на
имовину је изворни приход локалне самоуправе,
у складу са Законом о финансирању локалне
самоуправе из 2006. године, што повећава удео
изворних у укупним приходима Београда на 41%.
Управа града Београда је 2007. године основала
сопствену службу за утврђивање и наплату овог
буџетског прихода града и општина, која је
заменила Републичку управу јавних прихода на
задатку убирања овог пореза и повећала остварење истог.15)

У управљању сопственим пословима кроз буџетске расходе, Београд је релативно независан,
ограничен једино својим обавезама и одговорностима као јединица локалне самоуправе. Влада
Србије нема право да даје претходно одобрење
буџета локалних самоуправа. Република спро15) У складу са чланом
води само накнадну буџетску контролу, тиме
60 Закона о финаостављајући надлежнима у Београду одрешене
нсирању локалне саруке да користе буџет као инструмент за мамоуправе и чланом
теријализовање сопствених циљева и задатака.
2а, Закона о пореУ складу са законским прописима, Влада Србије
ском поступку и пореској администраје упозната са градским буџетом, утолико пре
цији
што 59% тог буџета према законској процедури
зависи од њених одлука, међутим када се једном

приходи дефинишу, не може да утиче на њихово
коришћење у Београду, нити у било којој другој
јединици ЛС. Градски буџет је документ отворен
за јавност, па последично Влада Републике
Србије има увид у послове престонице, ни више
ни мање него када је било који други град или
општина у питању.
Градски буџет у 2007. години је износио око 800
милиона евра, или око 10 пута више него у 2000.
години (око 80 мил. евра) и већи је за 45% него
у 2006. години. Изворни приходи су виши за 84%,
што је значајно повећање до кога је дошло због
преношења пореза на имовину у надлежност
Београда, уступљени приходи већи су за 14% , а
зајмови/кредити за 50% него у 2006. години.
Овакав раст градског буџета последица је динамичног развоја града, постепеног опоравка
градске привреде после година кризе, а такође и
фискалних реформи локалне самоуправе.
Према подацима за 2007. годину, буџет Београда
је око 9 пута мањи у односу на буџет Републике
Србије. Свака од 17 конститутивних општина има
свој буџет, а општински буџети по становнику
варирају у односу 10:1 од економски најјачих
централних градских општина, Савског венца,
Старог града и Врачара, према приградским
општинама Барајеву, Гроцкој, Младеновцу или
Раковици као буџетски најслабијој. На буџете
свих градских општина односи се око 12% укупних јавних средстава града Београда, а остатак
су средства буџета града.
Буџетски расходи Београда у 2007 (у еврима)

бр Расход
1

Расходи за запослене

2

Коришћење роба
и услуга

структура

3

Отплата камата
Субвенције

Буџетски приходи Београда (у еврима)
2000

структура

2007

Износ

%

68.887.000

8,5

152.444.000

18,9

4.177.000

0,5

ИЗВОРНИ ПРИХОДИ

30.543.124

38,0

280.323.163

34,75

4

166.451.000

20,6

Накнаде

24.916.344

31,0

186.667.313

23,14

5

Донације и трансфери

74.863.000

9,3

6

Издаци за социјалну
заштиту

25.263.000

3,1

7

Остали расходи

17.883.000

2,2

8

Резерве

6.500.000

0,8

9

Основна средства

278.729.000

34,6

187.000

0,0

2.500.000

0,3

Локалне таксе

2.924.167

3,6

41.144.475

5,10

Друго

2.702.613

3,4

52.511.375

6,51

407.652.588

50,54

ТРАНСФЕРИ

49.822.343

62,0

уступљени фискални
приходи

48.064.126

59,8

334.544.950

41,48

0

0,0

72.535.625

8,99

10 Залихе

1.758.217

2,2

572.013

0,07

11 Природна имовина

0

0,0

53.815.363

6,67

12 Отплата главница

100,0 806.577.638

100,00

општи трансфери
наменски
ЗАЈМОВИ
УКУПНИ ПРИХОДИ

80.365.467

Табелa 3 – Буџет Београда
Извор: Службени лист града Београда 22/1999, 29/2005, 19/2007
Сви подаци у еврима, 1евро=80РСД за 2006,2007, 1евро=60 РСД
конверзија за 2000
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УКУПНО

8.693.000

1,1

806.577.000

100,0

Табелa 4 – Буџет Београда
Извор: Службени лист града Београда 22/1999, 29/2005, 19/2007
Сви подаци у еврима, 1евро=80РСД за 2006,2007, 1евро=60 РСД
конверзија за 2000

У структури текућих прихода буџета Града,
изворни приходи учествују са око 40%, док
уступљени приходи и трансфери од стране
Републке чине око 60% текућих буџетских прихода Београда у 2007. години.
Приходи капиталног буџета града Београда у
2000. години, у еврима
трансфери

27.500.000

55,45

зајмови

0

0,00

други/директни

22.090.511

44,55

укупно

49.590.511

100,00

171.467.150

0,24

43.156.250

12,64

други/директни

126.669.325

37,11

укупно

341.292.725

100,00

зајмови

Капитални буџет у 2006 – Град Београд
- расходи (у милионима евра)
Бр.

Назив

укупан
1 Трансфери општинама за
различите инвестиције

износ

%

341,0

100,0

2,0

0,6

Улице, мостови и
2 реконструкција
трамвајских шина

39,5

11,6

3 Становање

24,9

7,3

4 Грејање ЈКП Београдске
Електране

32,7

9,6

5 Градска чистоћа

0,8

0,2

6 Зеленило

4,1

1,2

7 Ада Циганлија

0,3

0,1

8 Гробља

0,6

0,2

9 Зелене пијаце

1,1

0,3

10 Водоснабдевање

53,5

15,7

11 Јавни саобраћај

99,4

29,1

12 Очување животне средине

9,1

2,7

Субвенције
13 пољопривреди и приватним предузећима

4,6

14 Култура

7,5

2,2
2,9

16 Спорт

4,4

1,3

17 Здравство

5,6

1,6

18 Социјална и дечија
заштита

2,4

0,7

38,75

11,4

19 Различите субвенције ЈКП

Надокнаде за коришћење и уређење грађевинског земљишта чине преовлађујући део изворних
прихода градског буџета (68%).
Удео изворних прихода у укупним приходима
буџета Београда се у 2007. години значајно
повећао, због преношења поменутог пореза на
имовину у надлежност Града/ЛС.

Значајан удео у приходима буџета Града имају:
порез на приход грађана, трансфери и накнаде.
Капитални део буџетских расхода Београда је у
2006. години износио је око 340 милиона евра,
седам пута већи у односу на 2000. годину и
претежно се користио за инвестиције у уређење
грађевинског земљишта, инфраструктуру и програме јавних комуналних предузећа. У његовој
приходној структури 50% су чинили трансфери,
37% директни приходи а остатак су чинили кредити. Ово је изведена, израчуната категорија, јер
капитални буџет не постоји самостално, већ су
капитална улагања део укупних буџетских расхода и планирају се годишње, на исти начин као
и укупни буџет Града.
Споменик кнез Михаилу на Тргу Републике

1,4

10,0

15 Образовање

Међу изворним приходима, наплаћене услуге
грађанима (накнаде, закупнине и остале) учествују са 75%, порези и таксе (укључујући и порез
на имовину) 15%, а остали приходи са 10%.

У оквиру прихода који Република уступа Београду, уступљени порези и накнаде чине око
82% а законски трансфери од Републике 18%.

Приходи капиталног буџета града Београда у
2006. години, у еврима
трансфери

Финансирање главног града

Градски буџет чини око 12% бруто друштвеног
производа Града у 2006. години.

Табела 5 - капитални буџет Београда
Извор: Службени лист Београда бр. 22/1999 и 29/2005 у
еврима 1 еуро = 80 РСД
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Буџети неких београдских општина

3.5. Буџети градских општина
Износ средстава за буџете градских општина
одређује се сваке године одлуком Скупштине
града, у складу са законским прописима и Статутом Града и чинио је 15% укупног буџета града
Београда у 2007. Ова се средства распоређују
општинама за њихове буџете истом том одлуком.
У складу са прописима, приходи који припадају
Граду се деле између Града и општина, тако што
су сврстани у три групе.

ИЗВОРНИ ПРИХОДИ
Наплате услуга
корисницима
Локалне фискалне
дажбине
Друго

приходи

структура

10.008.810

73,2

9.111.913

66,7

62.500

0,5

834.398

6,1

ТРАНСФЕРИ

3.655.766

26,8

уступљени порези

1.953.438

14,3

Приходи који у целини припадају Граду:
Порез на доходак грађана на зараде (40%); порез на пренос апсолутних права; порез на доходак грађана на приходе од: самосталних делатности; од издавања непокретности, продаје покретних ствари; од осигурања лица; приходи од
давања у закуп непокретности у јавној својини
које користе органи и организације града и установе које се финансирају из буџета; локалне административне таксе које својом активношћу остваре градски органи, организације и службе; боравишна такса; приходи по основу донација граду; приход од камата на средства града депонована код банака; разне казне из надлежности
града; приходи које својом делатношћу остваре
градски органи, организације и службе; приходи
од продаје покретних ствари у државној својини
које користи Град, накнаде за коришћење добара од општег интереса (минералних сировина,
материјала из водотокова, шума, итд.); накнада
за захвате у животној средини, загађења и инвестиције, примања од продаје домаћих акција и
капитала у поступку приватизације, средства од
кредита и туристичка накнада.

општи тансфери
специјални/наменски
транфери

1.612.963

11,8

89.375

0,7

0

0,0

УКУПНИ ПРИХОДИ
13.664.577
Извори: Службени лист Београда 22/2007
У еврима 1 еуро = 80 РСД

100,0

Приходи који у целини припадају градским
општинама: (свакој на својој територији) су: порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства; приход од давања у закуп непокретности у државној својини, које користе општински органи и организације; приход који својом делатношћу остваре општински органи, организације и службе; самодопринос уведен за територију градске општине; приход од камата на средства градских општина депонована код банака;
средства од продаје покретних ствари у државној
својини које користи општинска администрација;
казне из надлежности општине; донације градској
општини; накнада за коришћење природног лековитог фактора и накнада за коришћење добара од
општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса.

Буџетски вишак
у 2006. год.

Удео сопствених прихода у централним градским
општинама варира од 73% Стари град, са великим уделом прихода од издавања пословног простора, 38% на Савском венцу, 19% на Вождовцу
и 15% на Чукарици. Сопствени приходи приградских општина чине например 30% у Лазаревцу и
34% у Младеновцу, које остварују сопствени приход од накнада за коришћење и уређивање грађевинског земљишта и најма грађевинског зем-
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Стари град – буџетски приход у 2007 години
у еврима

КРЕДИТИ

Вождовац – буџетски приход у 2007 години
у еврима
приходи
структура
ИЗВОРНИ ПРИХОДИ
Наплате услуга
корисницима
Локалне фискалне
дажбине
Друго
ТРАНСФЕРИ
уступљени порези
општи тансфери
специјални/наменски
транфери

937.425

18,9

537.300

10,8

30.000

0,6

370.125

7,4

2.926.327

58,9

2.071.875

41,7

806.075

16,2

48.377

1,0

0

0,0

1.105.882

22,3

4.969.635

100,0

КРЕДИТИ

УКУПНИ ПРИХОДИ

Извор: Службени лист Београда 20/2007
У еврима, 1 еуро = 80 РСД
Лазаревац - буџетски приход у 2007 години
у еврима
приходи
ИЗВОРНИ ПРИХОДИ

структура

4.439.613

30,7

363.750

2,5

4.029.613

27,9

46.250

0,3

10.020.875

69,3

уступљени порези

6.348.575

43,9

општи тансфери

3.672.300

25,4

0

0,0

Наплате услуга
корисницима
Локалне фискалне дажбине
Друго
ТРАНСФЕРИ

специјални/наменски
транфери
КРЕДИТИ

0,0

Буџетски вишак
у 2006. год.
УКУПНИ ПРИХОДИ

0

0,0

14.460.488

100,0

Извор: Службени лист Београда 22/2007,
У еврима, 1 еуро = 80 РСД

Приходи који се деле између Града и градских општина су: порез на имовину, порез на
наслеђе и поклон, локалне комуналне таксе, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за уређивање грађевинског земљишта, закуп грађевинског земљишта, накнада за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева и
улица, продаје државног капитала јавних предузећа, накнада за заштиту и унапређење животне
средине као и средства републичких трансфера.
Ови приходи остварени на територији општине
деле се сваке године између Града и његових оп-
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љишта, јер саме управљају пословима у овој области, а такође и зато што имају сопствена јавна
комунална предузећа.

штина у различитим пропорцијама, што зависи
од буџетских потреба општине. То стога није ни
стимулативни елеменат, нити мера неке дугорочне економске политике, нити знак степена
развијености градске општине о којој је реч. Пропорција једноставно одражава буџетске потребе
и проблеме у текућој фискалној години.
У складу са Статутом Београда ови фискални
приходи припадају приградским општинама за
износ реализован на њиховој територији, што не
одражава само њихов различит статус, већ много више и количину услуга које саме обезбеђују
за своју територију, а које Град обавља за десет
градских општина (уређивање грађевинског земљишта или јавне комуналне услуге).

3.6. Уређивање грађевинског земљишта
Радови на уређивању грађевинског земљишта
поверени су од града јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Ова активност и за њу основана институција значајно доприноси финансирању јавног
сектора Града.
Седам општина са ширег подручја града уређују
свака своју територију. Оне такође могу уговором
поверити Дирекцији и уређивање своје територије.
Град Београд преко овог јавног предузећа даје
у закуп неизграђено грађевинско земљиште које
је у власништву односно надлежности Града.
Утврђивања власништва над земљиштем је део
транзиционих процеса који још трају у Србији.
Стога град Београд има право да делове неизграђеног градског земљишта које није у приватном поседу, у складу са прописима даје у дугорочни закуп односно коришћење (на 99 година).
Град Београд доноси: програм уређивања јавног
грађевинског земљишта, програм давања у закуп
јавног неизграђеног грађевинског земљишта,
програм уређивања осталог грађевинског земљишта и програм давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини.16)

Градске општине имају право да дају у закуп неизграђено јавно грађевинско земљиште до прописима предвиђеног максимума, а преко тога се
спроводе специјалне јавне лицитације.
Врсте и обим задатака у Програму одређени су:
величином градског буџета за дату календарску
годину, приходима од наплаћених накнада за
уређивање грађевинског земљишта, текућим
стањем инвестиција и изградње комуналне ин- 16) Одлука о грађевинфраструктуре које трају више година, располоском земљишту (“Сл.
живим плановима и техничком документацијом.
лист града БеограДруги радови на уређивању грађевинског земљишта и изградњи магистралне инфраструктурне мреже који нису обухваћени овим програмом,
могу се реализовати из других извора, ако ови
радови не угрожавају реализацију активности покривених програмом (кредити/лзајмови – домаћи и међународни, директни трансфери).

да”, бр 16/2003,
18/2003 и 2/2004, Сл.
гласник РС”, бр.
41/2005 - одлука
УСРС и “Сл. лист града Београда”, бр.
3/2006), члан 3.

Панораме новог дела Земуна и Новог Београда.

Инструменти који се користе за финансирање
јавних радова у оквиру градског грађевинског
земљишта су: закупнина за грађевинско земљиште, накнада за коришћење грађевинског
земљишта, накнада за уређивање грађевинског
земљишта, итд. Висина закупнине и ових накнада, динамика плаћања, као и други неопходни
детаљи, одређени су Одлуком Скупштине града
за територију 10 централних градских општина,
а финансирање припреме и изградње капиталних инфраструктирних објеката за град Београд,
као и друге инвестиције, се годишње дефинише
кроз Програм уређивања грађевинског земљишта.17)
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3.7. Финансирање из и ван буџета
Главне градске услуге се финансирају или директно из буџета, или из прихода остварених од
обављања/продаје комуналних и других јавних
услуга на територији Града, као прихода градских јавних комуналних и других јавних предузећа. Део накнада наплаћених за коришћење, одржавање и даље уређивање јавног грађевинског
земљишта припада ЈКП.
Могућа је и комбинација два претходно наведена модела финансирања, када Град субвенцијама
из буџета помаже ЈКП у финансирању капиталних пројеката из њиховог делокруга рада. Са
друге стране, ове субвенције исто тако често
компензирају изгубљен приход и губитке ЈКП, између осталог и због ниских цена комуналних услуга, што је често и инструмент социјалне политике коју Град води. Током 2006. године, 60,000
домаћинстава је користило попуст од 10%-50%
на износ рачуна за комуналне услуге, а попуст
од 5% је био на располагању сваком домаћинству које свој рачун плати на време. Град је из
буџета субвенционисасо изгубљени доходак ЈКП

(око 10 милиона евра). У неким су случајевима
приходи ЈКП прениски да покрију чак и нормално пружање услуга, са врло малим могућностима
да се попуне инвестициони фондови ЈКП.
Јавна комунална предузећа једном годишње
врше корекције цена комуналних услуга и достављају их на сагласност Граду као оснивачу.
Друга тешкоћа у функционисању ЈКП и обезбеђивању инвестиционих фондова за њихове програме је врло низак проценат наплаћених комуналних услуга од грађана и привреде.
Град Београд је поједине комуналне послове поверио следећим предузећима: Саобраћајном предузећу "Ласта" – делатност јавног градског и локалног превоза путника на територији Београда;
"ЕПС Електродистрибуција Београд ", одржавање
мреже и објеката за јавну расвету; "Димничар"
димничарска делатност и Ветеринарска станица Београд – делатност кафилерије, плаћајући их
за специфичне услуге које пружају Граду.

Зоне на ужој територији Београда – 11 градских општина, одређене ради градација у плаћању накнаде за уређивање
грађевинског земљишта,
Извор: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
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Приходи београдских јавних комуналних предузећа и градске
субвенције/трансфери ЈКП у 2006
субвенције из
градског буџета

капиталне
субвенције

укупан приход

водовод и
канализација

14,300,000

8,750,000

78.075.650

2. Београдске електране (2005)

грејање

19,000,000

19,000,000

94.800.000

3. Градско саобраћајно предузеће
"Београд"

јавни саобраћај

58,625,000

10,500,000

98.144.000

4. Градске пијаце (2005)

зелене пијаце

1,556,000

1,556,000

9.297.075

5. Погребне услуге

гробља

625.000

625.000

9.135.487

6. Зеленило Београд

паркови, скверови,
зеленило

14,187,000

14,187,000

19.343.612

7. "Градска чистоћа"

чишћење улица,
одлагање отпада

8. Паркинг сервис

паркинзи

15.470.400

9. "Београд пут"

локални део
саобраћајне
инфраструктуре

83.847.000

ЈКП

активност

1. Београдски водовод и
канализација

5,550,000

Табела 6 - Приходи јавних комуналних предузећа
Извор: Службени лист града Београда у еврима; 1 евро = 80 РСД

ЈКП Београдске електране - топлана “Нови Београд” на Сави
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4.
ФИНАНСИЈСКИ “КОНФЛИКТИ”
УРБАНОГ РАЗВОЈА БЕОГРАДА

Током деведесетих година, у такозваном предтранзиционом периоду, један од најзначајнијих
процеса у Србији а нарочито у Београду била је
бесправна градња. Тај исти феномен је добро познат у неразвијеним и земљама у развоју и тесно је повезан са економском нестабилношћу, сиромаштвом и одсуством одговарајуће регулативе, али и њене доследне примене. Од учесника у
пројекту, овај феномен у великој мери је био присутан и у Скопју и Тирани, а мање и у Загребу. У
случају Београда, интензивна бесправна градња
делимично је повезана са великим бројем избеглица и других досељеника из бивше Југославије,
а такође и из осиромашених крајева Србије, који
су у потрази за послом решили да се населе у
Београду или у његовој околини. Поред приградских општина, процес се такође одвијао и на ужој
територији Града, са циљем да се створи животни простор, или оствари профит ван законске
процедуре.
Ни државне, а ни градске власти нису током протеклих година успеле да зауставе овај процес,
често и као део социјалне политике. Легализација, је као компромисни инструмент и лек уведена први пут касних осамдесетих година, али
без трајних резултата. Функционалне последице
нелегалне градње су дугорочне: заузети коридори за изградњу саобраћајница и инфраструктуре,
потрошено неизграђено и пољопривредно земљиште, подстандардна насеља без адекватне
инфраструктуре и архитектуре, као нимало неважно, урушавање система управљања и планирања града и поверења у институције. Директне
финансијске последице по градску управу и буџет су мањак финансија јавног сектора, од кога
се неоправдано затим очекује обезбеђење јавних
потреба и стандарда, као и мањак прикупљеног
пореза на имовину, који би се под нормалним
околностима годинама наплаћивао. Такође, мањак надокнада за опремање и коришћење грађевинског земљишта, административне таксе и
накнаде за издавање дозвола и сагласности, одржавање инфраструктуре и друге услуге повезане
са делатношћу градских јавних предузећа. Последње и посебно важно је масовно заузимање
државног земљишта, планираних путних и инфраструктурних коридора и ресурса земљишта
које никад неће моћи да буде адекватно вредновано и уређено као драгоцено градско грађевинско земљиште.
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Једна хипотеза узрока такве ситуације је да су
општине добиле квази аутономију, нарочито у
фискалној сфери, засновану на децентрализационим процесима осамдесетих година. Неефикасни трансфер надлежности између нивоа власти (држава - град - општине) резултирао је губљењем контроле над процесима и појавама. Пребацивање одговорности између нивоа управе
допринело је анархији у процесу изградње и контроле у то време. Општине и Београд нису убирали порез на имовину и нису биле у ситуацији
да утичу на његову пореску стопу. Да је тако било, локалне власти би били више мотивисане да
изврше притисак на нелегалне градитеље да се
владају у складу са законом и легализовале би
више изграђених објеката, на тај начин обезбеђујући додатне приходе за задовољавање сопствених потреба.
Са друге стране, нелегалним градитељима омогућено је прикључење на комуналну инфраструктуру у сарадњи са јавним комуналним предузећима (снабдевање електричном енергијом,
водовод, телефон, прикупљање смећа) под јединим условом да плате прикључење и редовно измирују рачуне за потрошњу. Тиме је био изгубљен још један механизам контроле и спречавања
овакве изградње. Легализација која је уследила
се сматрала важним делом државног социјалног
програма, хуманији и ефикаснији начин решавања проблема нелегалне градње. Друго, мање популарно решење била је стриктна примена законских одредби, наплаћивањем казни за изградњу без дозволе или рушење нелегално подигнутих објеката. Чињеница да бесправна градња није ни до данас заустављена представља добар разлог за креаторе стратегија и политика да
покушају да нађу решење кроз нове финансијске
механизме, реформе политике, или друга законска, политичка или тржишна решења.
Други конфликт који је важно споменути је подела надлежности између различитих нивоа власти за изградњу и одржавање одређених јавних
инфраструктурних и других мрежа и пружање услуга. Објекти као што су аутопутеви, неки инфраструктурни системи и природни ресурси су у
надлежности Републике Србије, мада се користе
и понекад и одржавају од стране локалних власти. Аеродром “Београд”, на пример, је део националне саобраћајне инфраструктуре који се

У случају државног предузећа надлежног за железнички саобраћај, «Железнице Србије», слично већини европских градова, Београд је у ситуацији да може само да предлаже решења и пројекте за коридоре и трасе железнице кроз Београд у
односу на своје нове развојне планове, али није
надлежан да о тим решењима доноси самостално коначне одлуке. Стога се без сагласности Репубике Србије на административној територији
Београда не може имплементирати ниједан значајнији план, нити развојни подухват у овим областима. Стотине хектара централног градског
земљишта заузето је железничким шинама, ради
функционисања државног железничког система,
а Град ово земљиште такође оцењује за један од
својих најбољих развојних ресурса.
Са друге стране, Београд мора сам да финансира главне градске пројекте јавног превоза као
што су метро (или други високо капацитетни систем) и градску регионалну железницу (Беовоз).
Због оваквог система расподеле надлежности и
дугог одсуства кооперације, Београд је остао без
ових, другим европским престоницама уобичајених, видова градског саобраћаја.
Без сарадње кроз коју се могу сагласно уклонити
делови железничке мреже у на пример Савском
амфитеатру, Град није у могућности уреди велике
браунфилд просторе у централној зони и оствари
финансијске, естетске и маркетиншке користи.2)

Један од могућих разлога нехармоничних односа
централне управе и главног града је законски оквир, који још није прилагођен потребама Београда и његовог функционално зависног подручја.
Закон о главном граду тек је недавно усвојен, а
Закон о планирању и изградњи, није у довољној
мери пратио трендове и промене у европском
простору, који признају главне градове као специфичне ентитете у поређењу са другим градовима.3) Град Београд, највећи и најсложенији у
Србији није добио посебан третман, мада се у
промотивној кампањи закона 2003. године твр- 1) Bilbao Ria, конзорцијум сачињен од
дило да нови систем урбаног планирања “повеприватних и јавних
ћава број могућих планских одговора на разлиакционара који је основан да организује и
чите локалне потребе”, – више неће бити исте
води радове на уређеврсте планова за мала насеља и за главни град
њу обала реке Нерили велике градове. На несрећу, Закон није дао
вион у Билбау, једном
могућност нити права локалним управама, па ни
од најинтересантнијих
савремених приобаља
главном граду, да своју територију прецизно реевропских градова.
гулише на специфичан начин и доноси и посебне
Затим, град Антверпрописе, у складу са његовом сложеном структупен, Лука Антверпен и
ром и специфичним потребама.
приватни партнери
заинтересовани за

Процедуре планирања и изградње су у Београду
партиципацију заједнајдуже, најскупље и најкомпликованије у порено трансформишу
приобаље другог лучђењу са другим општинама у Србији. Стога је
ког града у западној
неопходно прописати, у Скупштини града усвоЕвропи.
јити и надаље примењивати посебне процедуре
и правила која се специфично односе на главни 2) Бостонски «Биг Диг»
град, како би се уредила, некад разјаснила а и типројекат – чињенице:
ме поједноставила правна процедура у тако комUnited States Department of Transportation,
плексном урбаном систему, док би се неке од
Federal Highway Adнадлежности могле потпуно пренети на градске
ministration & The Masопштине.
sachusetts Turnpike Authority граде (и финаЈош један нерегулисани аспект повезан са јавним
нсирају) 8 миља изсектором у Србији је катастар земљишта. Упраградње међудржавног
вљање катастром је крајем осамдесетих пребааутопута кроз (испод)
Бостон: око 4 миље Ичено из локалне у државну надлежност, иако је у
93 пута између РоксЕвропи обично повезано са локалним властима.
берија и Сомервила и
На нивоу Републике Србије се доноси већина знаоко 4 миље И-90 измечајних одлука од важности за локалне управе,
ђу Чајнатауна и Ист
Бостона. (Изконцентрисан је највећи износ средстава, убира
вор:http://www.boсе највећи део пореза и накнада, и на том нивоу
ston.com/advertisers/
се контролишу и воде и земљишне књиге.
bigdig.shtml).
Имајући на уму да је Београд најзанимљивији за
Такође, у Бечу је скоро три године трајала
улагања и развојне пројекте, одсуство података
јавна расправа о трао земљишту и власништву, као и дуга процедура
си пута испод/преко
да би се такви папири прибавили за територију
Дунава и испод/преко
Града, изазива оправдану несигурност и незаштићеног природног подручја у оквиру
стрпљење код инвеститора.
бечке општине, да би

Било би корисно и потребно да се у Републици и
на крају тог процеса
планирања и велике
посебно главном граду усвоји још један целовит
јавне дебате, било одниз прописа и утврде надлежности, који би се одлучено је да ће Влада
носили на партнерство јавног и приватног сектоАустрије финансирати
ра. Крајем деведестих година и након политичких
тунел испод Дунава и
промена 2000. године, појавила се група нових,
кроз природно подручје, како би се очуобразованих инвеститора, која је била вољна да
вало здрава животна
преговара са надлежним властима, желећи да дои природна средина
принесе користима и добробити и јавног сектора,
Беча.
а не само сопственим. Пошто је у претходном периоду једино држава, односно локална управа 3) Закон о планирању и
изградњи, Сл.гласник
финансирала и реализовала већину јавних радоРС 47/03, 34/06
ва, а процеси суседних постсоцијалистичких држава нису посебно истраживани, транзиција је и
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налази на раније приградској, а сада на локацији
у атрактивној зони Града. Намена околног земљишта је одређена усвојеним урбанистичким и
развојним плановима, који су донесени у складу
са прописима који регулишу ваздушни саобраћај
и таква намена је данас у сукобу са локалним потребама. Дилема о одговарајућој и одрживој намени земљишта у близини аеродрома се једино
може решити кроз комуникацију надлежних градских и државних нституција, кроз законски,
стручни и политички, преговарачки процес и зависиће од вредновања користи и трошкова за
државу односно Град. Такође, «Србијашуме»,
јавно предузеће Републике Србије у области
управљања шумама контролише већину вредних
зелених површина и форланда у Београду. Предузећа за управљање водама у надлежности Републике, «Сава» и «Дунав», баве се главним рекама које протичу кроз Србију и њиховим припадајућим земљиштем, речним обалама, што је
један од главних земљишних ресурса престонице. На овакав начин Град није имао прилику да
уређује речне обале и да остварује материјалне
и друге нематеријалне користи таквим пројектима, иако су оне практично у градском центру. На
срећу, недавно усвојен Закон о главном граду
пренео је неке од ових надлежности и контролних механизама на Град. Искуство показује да су
главни градови Европе, који су трансформисали
и урбанизовали своје обале, то чинили кроз партнерство са јавним и приватним партнерима и организацијама, укључујући и државу, тако да су
такав преговарачки процес и пројекти апсолутно
неопходни и у Београду.1)
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Србију затекла неспремну за озбиљне преговоре
са приватним сектором. У јавном сектору још увек
нема нити знања, нити искуства да би успешно
водио преговоре и остварио кооперацију са приватним сектором, на задовољство обе стране.
Најбољи примери такве праксе у САД и у Европи
и могу послужити као основ за нове прописе и
стратегије на нивоу локалне самоуправе, а нарочито у Београду, како би се искористила воља и
потреба девелопера да заједнички улажу са локалним управама и да кроз своје развојне пројекте понуде и извесне јавне добити за Град.
Када је реч о наплати и расподели укупних фискалних прихода, у различитим конструкцијама
постоји стално присутан сукоб интереса између
управа, (централне и локалних) и пореских обвезника. Сукоб проистиче из природе фискалног
система и његових последица у пракси, као и из
5) Накнаде за коришће- одређених несавршености и спорог прилагођање и уређивање гра- вања новом законодавству у овој области. Овде
ђевинског земљишта, ће бити приказани основни циљеви и намера на
Закуп грађевинског
сваком од ових нивоа, како би се истакли финаземљишта, итд.
нсијски конфликти различитих врста.

6) Одлуком о буџету града и општина за 2007.
годину је то измењено, тако да се приходи
од закупа пословног
простора стриктно намењују за инвестиционе сврхе, па се од
њих више не могу финансирати плате запослених и остали трошкови.

Опште је место да порески обвезници желе да
плаћају што је мање могуће пореза и других фискалних намета. За време реформи финансија у
последњих седам година, већина главних пореских стопа је смањена, или умерено одређена, чиме се делимично изашло у сусрет очекивањима
пореских обвезника и инвеститора, (постојећих и
потенцијалних), чиме се стимулише економска
активност и привлаче инвестиције (порез на приход, порез на пренос имовине, ПДВ, итд.).
Иако је реформом финансирања локалне самоуправе одређени број пореза и других дажбина
пренесен на локални ниво, и повећало изворне

Парк Пријатељства

приходе локалне самоуправе, јачајући њену самосталност, јаз између фискалних прихода Републике и прихода локалних самоуправа, укључујући Београд, је још увек превисок. Удео прихода који се деле између Републике и ЛС (уступљени приходи и трансфери) чинио је 2007. године 51% буџета Београда (а то је његов део на
који Београд нема утицај) и чак и са тиме, укупни буџет Београда је недовољан за озбиљна капитална улагања, или за пружање озбиљније
подршке економском развоју Града.
Намера и главни циљ регионалне политике Републике је да се подрже и потпомогну неразвијене општине са малим фискалним капацитетом, коришћењем фискалних инструмената (различитих трансфера) и другим мерама. Са друге
стране, као најразвијенији и фискално најјачи
округ у Србији, Београду би одговарало да има
што је више могуће директних фискалних прихода, како би свој порески новац задржао “код куће”. У пракси, са само 41% учешћа директних у
укупним буџетским приходима, са другим прерасподелама преко ПДВ-а на нивоу Републике и
уз досадашње одсуство директних трансфера Републике за специфичне пројекте, град Београд
ће морати да потражи и неке друге модалитете
за финансирање капиталних пројеката у будућности.
Исти овај закључак могао би се применити и на
односе Града и његових 17 општина. Општине су
далеко од финансијске независности, укупан буџет свих општина износи само 15% градског буџета, у својој надлежности имају мало фискалних
извора, а они су и слабији у односу на београдске, тако да су им директни буџетски приходи ниски. Веће учешће приградских општина у приходима који се деле између града и општина, последица је чињенице да приградске, за разлику
од градских општина имају веће надлежности/одговорности у областима локалног саобраћаја, заштите животне средине, просторног планирања и комуналних система, (имају сопствена
ЈКП), па им и у целини остају приходи реализовани на њиховој територији који се користе за
финансирање ових расхода.5) Најразвијеније општине као што су Стари град, Савски венац, Врачар и Нови Београд су до сада финансирале свој
рад/администрацију већином од прихода од закупа пословног простора којим располажу, што
није фискални приход, а само 20% прихода по
том основу се користило за инвестиције.6) Снажније, економски развијеније београдске општине
би природно желеле да имају већу финансијску
самосталност, а онима које су слабе, као што је
на пример приградско Барајево, постојећи систем деобе прихода са субвенцијама сасвим одговара.
Ове би проблеме требало имати у виду приликом
будућих фискалних и организационих реформи како би се новим решењима омогућио ефикасан развој и успешно управљање, уз, што је могуће мање
законских, административних и финансијских препрека.
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5.
ЗАКЉУЧЦИ

Административна и финансијска организација града Београда уређена је Уставом Србије, кроз неколико закона, укључујући и Закон о главном граду и Статутом Града Београда. Значај подручја,
комплексност, економске, историјске и урбане
вредности, као и атрактивност за нове садржаје и
инвеститоре захтевају и специфичну регулативу.
Побољшања у систему организације главног града су могућа у свим поменутим областима, од административне поделе до локалних пореских прихода, планирања и управљања.
Један закључак овог мини истраживања могао би
бити да је постојећа административна структура
Града исувише сложена на доста широком подручју, са бројним насељима која се разликују по
карактеру, функцијама, величини, броју становника и економској снази. Могуће је да би извесна
побољшања административне и функционалне
организације водила ефикаснијем функционисању града, којим би се лакше руководило и управљало. Постоји више могућности за побољшавање процеса управљања: административна реорганизација у правцу успостављања званичног
београдског региона, метрополитанског подручја
и Града Београда, који се данас састоји од десет
градских, не сасвим интегрисаних општина. На
тај би се начин могле успоставити три функционалне, друштвене и просторне целине, којима би
се на другачији начин ефикасније могло управљати.

Друго унапређење могло би се постићи новом организацијом по величини сличних, административно формираних општина. Чињеница да су и
градске и приградске општине уређене истим
прописима без обзира на њихову величину, карактер, густине становања, економску снагу, богатство или капацитет, пружа довољно аргумената да се постојећа шема доведе у питање и
предложе побољшања.
Евидентно је да градске општине имају капацитет да обављају извесне задатке и да преузму неке од надлежности које сада припадају Граду.
Ако би се неки од планских инструмената пребацили на локалне заједнице/општине, као напр.
део планирања, те ако би се неке од фискалних
обавеза убирале и трошиле унутар општина, то
би свакако допринело да и локални развој буде
ефикаснији.
Преношење неких од права као и доношења неких од одлука о локалном развоју на ниво општина нису само практичан допринос кохезији
локалне заједнице, већ исто тако и јачању осећаја припадности и воље да се учествује у доношењу одлука, а тиме од значаја за укључивање
већег броја становника општина у решавање
важних питања од значаја за Град Београд. Стога би мере политике у овој области требало да
подржавају даљу децентрализацију Града и да
подстичу градске општине добију већу самосталност, али и да ближе међусобно сарађују.

Различити типови стамбене изградње у Београду
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Закључци

Процена досадашњих односа државе и главног
града упућује на закључак да би Град у сфери
финансија, као и у свом економском, друштвеном
и просторном развоју морао да има више самосталности, што подразумева већу децентрализацију процеса одлучивања у овим областима. Доношење одлука о урбаном развоју би требало у
знатној мери пренети на Град, најмање због чињенице да снажан главни град чини и државу
снажном и привлачном, што би свакако допринело атрактивности за инвестирање и бржем
економском развоју Србије.

Панорамски приказ Београда - Београдска тврђава

Панорамски приказ Београда - Стари ЗЕмун

Поглед са Београдске тврђаве

32

Интерес државе би требало да буде да интензивније учествује у урбаном развоју престонице,
укључујући њену ревитализацију, модернизацију
и стандардизацију у складу са савременим регионалним и европским урбаним окружењем.
Заједничка улагања државе и Града у, на пример, решавање проблема јавног градског саобраћаја, путне мреже, развоја туризма, уређење
јавних простора, приобаља, или у ревитализацији браунфилд-локација, могу бити добра инвестиција у једну од европских престоница у успону и довести до успостављања бољег, партнерског односа Београда и Србије, у коме обе
стране добијају.
Ово би, након анализе историјских фактора, административне, економске и социјалне организације главног града, биле само опште преопруке за
креаторе политике у Београду и у Републици. Постоји потреба за извесним побољшањима ефикасности руковођења и управљања градом на
њеној административној територији и односа са
централном управом. Побољшања у функционалним и законским решењима могу се спровести
кроз процес измена постојећих закона, иако су
ове процедуре сложене и по правилу дуготрајне.
Са друге стране, постоје инструменти које град
Београд може да користи и у постојећим законским оквирима, а који могу побољшати функционисање града и његових локалних управа. Недавно усвојен Закон о главном граду отвара простор за примену различитих стратегија, политика
и усвајање нових прописа на локалном нивоу, а
пре свега новог усклађеног Статута града. У циљу веће ефикасности Града и његових оштина,
градске институције и њихови професионални тимови би требало да своја искуства, анализе, студије и предлоге представе креаторима политика
и доносиоцима одлука, као основу за побољшања
у регулативи. Ова студија је наш допринос унапређењу организације Београда, а приказ осталих главних градова из заједничког међународног пројекта, подстицај за озбиљније анализе и
преиспитивања, што је био и циљ пројекта.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА
О ГЛАВНИМ ГРАДОВИМА
ДЕВЕТ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ

Заједнички пројекат поређења ефикасности организације, управљања и финансирања девет
главних градова централне и југоисточне Европе
је још увек у фази анализа појединачних студија
градова. Предвиђено је да упоредни приказ и
вредновање појединих модела у градовима буду
објављени као посебна студија и да се као пратећи материјал у публикацији нађу прикази
појединачних, са становишта ауторских тимова
значајних, аспеката сваке од престоница укључених у пројекат. У међувремену, уз сагласност
руководиоца пројекта, београдски тим је приредио студијски материјал за локалне потребе али
и покушао да прикаже неке од налаза за свих девет градова у пројекту. Циљ овог прегледа је да
информише о основним подацима везаним за
главне градове држава које су прошле или пролазе политичку, економску и друштвену транзицију, о њиховим улогама, статусу и значају у контексту држава. Са друге стране изабране су за
компарацију и приказане без квалификација и
неке специфичности које су, из аспекта Сектора
за стратешко планирање Београда, занимљиве
као основ за размишљања о евентуалној ревизији и унапређењу система организације и управљања на административном подручју града.
Важно је поменути да су прелиминарне студије
рађене од стране различито конституисаних екс-
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пертских тимова, како по специјализацији тако и
по одабиру показатеља референтних за ово
истраживање. У покушају да се што прецизније
прикажу подаци, било је неопходно да се користе и на интернету доступне базе из националних
статистичких бироа, додатна актуелна литература из области организације локалних управа у
региону као и контакти са обрађивачима студија.
Две велике потешкоће присутне су у приказивању упоредних података: прва проистекла из различите административне организације градова,
што чини компликованим поређење података по
различитим просторним јединицама. Такође, како су студије све рађене на енглеском језику, могуће је да у коришћењу и разумевању појмова
који објашњавају административну организацију
држава и градова који су предмет студије, буде
нејасноћа или непрецизности. Како је овај упоредни преглед најпре намењен информисању и
професионалном унапређењу колега у Србији,
аутори овог приказа користили су термине који
одговарају званичним административним јединицама у Србији, и зато се за сваки случај извињавамо колегама из пројекта ако се поједини
термини користе различито од изворних. Главни
градови су у овом приказу представљени по абецедним реду.

БУЏЕТ У МИЛ.ЕВРА

БУЏЕТ У ЕВРИМА
ПО СТАНОВНИКУ

Београд

2007

806

504

Будимпешта

2007

1.973

1163

Букурешт

2006

1.260

662

Кишењев

2005

83

116

Праг

2006

2,212

1,869

Скопје

2006

26

50

Тирана

2005

66

109

Варшава

2005

2,257

1,326

Загреб

2006

890

1133

Табела 7 - Градски буџети 8 европских главних градова и Београда, учесника у LG пројекту
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БЕОГРАД (СРБИЈА)

Општи подаци
Град је 2006.године имао 1,689,000 становника,
или 21% укупног становништва Србије. Учествује
са 35% у БДП-у Републике и 29% у броју запослених, а БДП по становнику је износио 2800 евра у 2005. години. Буџет града је био 806 милиона евра у 2007. години, или око 500 евра по становнику.

Административна организација
Као јединице локалне самоуправе Устав Србије
дефинише општине, градове и град Београд. Општине су организоване у округе, подручне центре државне власти којих има 29 у Србији. Београд има статус округа.
1) Овде изнети подаци
односе се на укупан
буџетски приход,
укључујући и зајмове
(вишегодишње, који
се годишње ефектуирају) и буџетски вишак из претходне године, док се у главном
тексту често коментарише само текући буџетски приход у календарској години.
Стога се јављају извесне разлике у подацима/учешћима.
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Београд има два основна нивоа локалне самоуправе, сам Град и његових 17 општина од којих
је десет на ужем подручју Града и седам приградских. У хијерахијском смислу су општине
подређене граду и имају много мању самосталност, надлежности и расположива средства него
друге општине у Србији. Нешто више функција
имају приградске општине јер се саме старају о
својим комуналним системима, грађевинском
земљишту и др. Буџети Града и општина се заједнички утврђују на нивоу Града.
Постоји и трећи ниво локалне самоуправе – месна заједница. Свака општина је подељена на известан број месних заједница, које су облик непосредне организације грађана на малом про-

стору и које општинама и понекад Граду предлажу извесна решења у вези са локалном проблематиком.

Финансирање главног града
Према подацима за 2007. годину, у структури буџетских прихода Београда, изворни/сопствени
приходи града учествују са 35%1) , а заједнички
приходи са државом 50%, зајмови 7%. Од изворних прихода Града значајно учешће има порез на имовину, локалне таксе и накнаде. Уступљени порези члине 42%, а трансфери око 9%.
Београд је до сада само у малом броју случајева
користио наменске трансферева. Буџети општина су знатно мањи од буџета града, укупно за 17
општина чине 15% буџета града, а између себе
су веома различити.
Функције о којима се град стара су: комуналне
услуге и то: водовод и канализација, даљинско
грејање, градски саобраћај, градске пијаце, зелене површине, градска чистоћа, паркирање, локални путеви, погребне услуге и одржавање
стамбених зграда у коју је сврху организовано 11
јавних комуналних предузећа, а такође и дечија
и социјална заштита, основно образовање и основна здравствена заштита, урбанистичко планирање и уређивање грађевинског земљишта и
заштита животне средине. Комуналне услуге
плаћају корисници, а Град их делимично субвенционише.
Капитални улагања се финансирају из капиталног
дела буџета, који се формира из сопствених извора, трансфера и зајмова. Капитална улагања у
2006. години су износила око 340 милиона евра.
Инвестиције у комуналне системе се делимично
финансирају из прихода ЈКП, а делимично и из
буџета града. У развој/уређивање грађевинског
земљишта инвестира јавно предузеће Дирекција
за грађевинско земљиште и изградњу Београда
од средстава прикупљених од накнаде за уређивање грађевинског земљишта. Улагања у градске
системе који су у надлежност Републике Србије снабдевање електричном енергијом, телекомуникације, саобраћај (осим градског/локалног), саобраћајна инфраструктура и путна мрежа (осим
локалне), као и у здравствену заштиту и образовање (осим основног нивоа), науку и систем јавног информисања врши Република Србија.

БУДИМПЕШТА (МАЂАРСКА)

Општи подаци
Град је 2007. године имао 1,696,000 становника,
или 16,9% становника Мађарске, а према подацима за 2004. годину учешће у БДПу државе
износило је 34,5%, у броју запослених 19,5%,
БДП по становнику износио је око 23,400 евра, а
буџет града у 2007. години био је 1,973 милиона
евра, или 1163 евра по становнику.

Административна организација
Будимпешта има два потпуно равноправна нивоа
локалне управе, сам град који има статус општине и његових 24 округа; и град, а и окрузи
имају своје дужности и надлежности одређене
законом. Општина Будимпеште обавља задатке
који се тичу града у целини, или више од једног
округа, или оне који се тичу њеног специјалног
положаја као главног града земље. Једнака права округа и града и подељене одговорности и
средства повремено представљају проблем за
функционисање система.

мешовитог власништва уз државну/градску контролу цена и утицај на инвестиције и опште функционисања, препустивши приватним сувласницима бригу о профиту, остваривши при том и
значајан приход од приватизације.
Будимпештанска општина прима значајне субвенције од централне власти за функционисање
система јавног саобраћаја, које су у 2007 години
износили преко 120 милиона евра. Постоје субвенције и за развој саобраћајног система, за
припрему изградње нове метро линије и за одржавање путева. Наменски трансфери од здравственог осигурања представљају значајан извор
средстава, јер Општина поседује већину болница
у граду. Дугорочни зајмови покривају развој
система јавног саобраћаја (преко 50%), мање
развоје канализационог система и реконструкцију болница. Значајан је и удео сопствених
средстава. У оквиру дугорочније планираног капиталног буџета, годишње инвестиције чине око
25% укупног буџета.

Финансирање главног града
Према подацима за 2005. годину, у структури
буџетских прихода, изворни/сопствени приходи
града учествују са 46%, што је знатно више од
других градова и остале локалне управе у Мађарској. Заједнички приходи са државом, деоба
пореза и различити трансфери учествују са 48%,
а зајмови 6%. Будимпешта као и остала локална
управа има својих пет локалних пореза, (пословни порез, комунални порез, земљишни порез,
порез на имовину и туристички порез), а значајан
део средстава се убира и од наплата корисницама услуга и накнада, као и од капиталних
прихода. Сви се ти приходи деле између града и
округа у складу са значајем функција које обављају.
Функције на нивоу локалне самоуправе (Град и
окрузи) су јавни саобраћај, јавни радови, заштита животне средине и изграђеног окружења,
образовање, култура, социјално старање и
здравство и урбанистичко планирање. Град је
деведесетих година приватизовао свих 15 јавних
комуналних предузећа, тако што је три главна –
гас, водовод и канализација задржао у облицима
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БУКУРЕШТ (РУМУНИЈА)

Општи подаци
Град има 1,930,000 становника (9,5% становника
Румуније), учествује са 19% у БДП-у земље, 10%
у укупном броју запослених, БДП пер цапита
16,760 евра (подаци за 2005.годину), а буџет
града у 2006. години је износио 1,260. милиона
евра, или 662 евра по становнику.

Административна организација
Букурешт ужива јединствени статус, једина је
општина која није део неког округа, и по броју
становника већи од свих округа Румуније. Подређен је једино централној власти. Град је подељен на шест геометријски, радијално распоређених сектора, тако да сваки од њих захвата
део градског центра. Заједно са округом Лифов
који га окружује чини развојно подручје Букурешта, што одговара региону НУТС-ИИ Европске
Уније. Постоји врло мало преплитања надлежности између града Букурешта и његових
сектора.

Финансирање главног града
У структури остварених буџетских прихода у
2006. години на нивоу града Букурешта изворни
буџетски приходи учествују са око 20%, а
приходи који се деле са централном влашћу 80%
Учешће града у порезу на приходе износи 63%,
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трансфери, како наменски тако и општи око 16%
и остали 1%. У структури локалних прихода највеће учешће има порез на имовину грађана, а
затим различите локалне таксе.
Када је реч о буџетима сектора, сопствени приходи учествују нешто више, око 22%, а значајније учешће имају и наменски трансфери око
20% и учешће у порезу на приход 40%.
Градско веће на челу са Градоначелником је одговорно за заједничке градске функције као што
су грејање, јавни саобраћај, водоснабдевање и
канализација, који су приватизовани, око путева,
паркова, јавних простора, урбаног развоја, зонирања и грађевинских дозвола постоји подела
надлежности, док већа сектора воде бригу о
секундарним улицама, образовању, становању и
градској чистоћи.
У структури издатака градског буџета економске
активности учествују чак са 68%, јавне услуге,
становање и заштита животне средине 13%,
култура и вера 11% и администрација 8%.
Извори средстава за капиталне издатке су: у
буџету: сопствена средства, наменски трансфери, кредити, нарочито Европске Уније, укупно до
25% сопствених прихода. Ван буџета обезбеђују
се средства кроз: приватне компаније и кредите
(водовод и канализација), аутономна јавна предузећа (саобраћај и грејање) и преко локалних
буџета сектора.

КИШИЊЕВ (МОЛДАВИЈА)

Општи подаци

Финансирање главног града

Град има 719,000 становника, што чини 18,3%
становника Молдавије. Учествује са 45% у бруто
друштвеном производу (БДП) земље, 19% у
укупном броју запослених, БДП по становнику је
1464 евра, буџет 83 милиона евра, или 116 евра
по становнику.

У 2006. години сопствени (изворни) буџетски
приходи чине 56% укупних буџетских прихода,
и то највећим делом порези и таксе на локалном
нивоу. Приходи који се деле са државом Молдавијом учествују са 44% и то: порези остварени
на територији главног града 24% и трансфери
20%.

Административна организација

Функције о којима град води рачуна и финансира
их из буџета су: урбанистичко и просторно планирање, путеви, улице и мостови, јавни објекти,
водовод и канализација и градска чистоћа, социјално старање, одржавање стамбених зграда,
образовање, култура и спорт, јавни ред и ватрогасци.

Кишињев је општина од 1994. године. Општина
се састоји из главног града који је подељен на
пет сектора, 6 градова и два села и 12 јединица
локалне самоуправе. Прописи који се односе на
главни град су углавном слични онима за друге
општине.

Извори средстава за капиталне издатке су: буџетски вишкови по подмиривању текућих функција, задуживање, трансфери и специјални
фондови. Капитални издаци се планирају као
анекс укупног буџета и износе око 27%.
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ПРАГ (ЧЕШКА)

Општи подаци:
Град је 2006. године имао 1,184,075 становника,
или 11,5% становништва Чешке, учешће у БДПу државе у 2005. години било је 24%, у броју
запослених 12,9%, БДП по становнику износи
око 24,000 евра, а буџет града је 2006. години
2,212 милиона евра, или 1869 евра по
становнику.

Административна организација
Чешка република је Уставним законом из 1997.
године подељена на 14 региона, од којих је један
и главни град Праг. У Прагу локална самоуправа
има два, а понегде и три нивоа. Цео град је
подељен на 22 административна округа (Праг 122), врло различитих величина, два округа имају

више од 100,000 становника, а њих седамнаест
мање од 5,000, четири и мање од 500 становника.
Територија региона Праг подељена је у 57
општина, тако да неки окрузи имају више, а неки
уопште немају општина. Функционисање града
обезбеђује 90 предузећа и организација, а на
нивоу округа их има више од 400.

Финансирање главног града
Укупан буџет Прага обједињава буџет града и
буџете општина. Директни (изворни) приходи
учествују са 27%, а приходи који се деле са
државом 73% у 2006.години, од чега уступљени
порези 53%, а трансфери 20%. Град се као
регион већим делом финансира из прихода на
које не може да утиче, мада је његово учешће у
тим приходима одређено законом.
Функције о којима се град стара су: управљање
путевима, јавни градски саобраћај, водовод и
канализација, јавна расвета, општинске шуме и
паркови, подршка културним и организација
спортских догађаја, јавне билиотеке, одржавање
стамбених зграда, гробља, прикупљање смећа и
домови за старе. У већини случајева се за коришћење ових услуга плаћају накнаде, које већином
не покривају све трошкове. Држава Чешка делегира Прагу да у њено име обавља известан број
функција, за које обезбеђује и трансфер средстава (нарочито у образовању).
Највећи извор средстава за капиталне издатке су
наменски трансфери државе за низ програма као
што су, на пример у 2006. години: превенција
криминала, домови за старе, повећање безбедности путника у метроу, финансирање саобраћајне инфраструктуре, пројекти превенције наркоманије, пројекти везани за Ромску популацију,
програми за бригу о грађанима са посебним
потребама, библиотеке 21 века, итд. Највећи део
ових трансфера иде преко Министарстава образовања, културе и спорта. Из средстава буџета се
око 4% улаже у развој града, 9% у градску
инфраструктуру, 35% у саобраћај, 22% у образовање, 6% за здравство, 5% за културу и спорт,
4% за економију, с тим што и општине остварују
сопствена улагања са нешто другачијом структуром. Од извора финансирања су присутни и
кредити ЕУ као и сопствена средства.

38

СКОПЉЕ (МАКЕДОНИЈА)

Општи подаци
Град има 515,000 становника што чини 25,2%
становника Македоније. Учествује са 47,3% у
БДП-у земље, 31,2% у укупном броју запослених,
БДП пер цапита је 4500 евра, реализовани буџет
града у 2006. години износи 25,8 милиона евра,
а заједно са буџетима 10 општина 51,3 милиона
евра, или 50, односно 100 евра по становнику.

Административна организација
Град Скопље је посебна административна јединица, посебна општина у Македонији, у чијем се
саставу налази 10 од укупно 85 македонских
општина. Град Скопље је део скопског статистичког региона у чијем је саставу још 6 општина
на северу, до границе са Србијом. Општине у
саставу града имају исти законски третман као и
друге општине у Македонији, а сам град има само
нешто већа права и овлашћења, према Закону о
главном граду. Функције града и општина су великим делом раздвојене, па су и буџети димензионисани следствено томе.

Финансирање главног града
У структури остварених буџетских прихода у
2006. години порески приходи учествују са 57%,

непорески приходи и приходи од самофинансирајућих активности 23%, капитални приходи
1%, трансфери 14% и буџетски вишак из 2005.
године око 5%. Мада се то у студији јасно не
наводи, процена је да сопствени (изворни) буџетски приходи учествују са око 80%, а уступљени порези и трансфери око 20% (порези 6%,
трансфери 14%).
Функције о којима град води рачуна и финансира
их из буџета су: урбанистичко и просторно планирање, водовод и канализација, јавна расвета,
градска чистоћа, локални јавни саобраћај, снабдевање гасом и грејање, гробља, изградња и одржавање локалних путева и улица, јавни паркинзи, пијаце, паркови и градско зеленило. Подељене одговорности са општинама су у областима
зеленила, реконструкције и одржавања локалних
путева, социјалне и дечије заштите, а свака од 10
општина води бригу о основним школама и обдаништима на својој територији.
Извори средстава за капиталне издатке су:
накнаде и таксе, трансфери и наменски трансфери и задуживање. Капитални издаци из буџета
чине око 42%. Сем Заједничког фонда града и
општина, не постоји ниједан други небуџетски
извор финансирања града.
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ТИРАНА (АЛБАНИЈА)

Општи подаци
Град је 2006. године имао 600,339 становника.
(16,6% становништва Албаније), запошљава око
14% укупног броја запослених Албаније, а буџет
града је 2005. године био 66 милиона евра, или
109 евра по становнику. Процењује се да регион
Тиране обезбеђује половину укупне економије
земље, са БДП по становнику око 50% већим од
просека земље (који је за Албанију износио 1900
евра у 2005 години) .

Административна организација
У оквиру унитарне државе, локална самоуправа
у Албанији има два нивоа, општину или комуну
и од 2000. године регион који замењује дотадашњи округ. Тирана као једна од 65 општина,
заједно са 309 углавном сеоских комуна припада
првом нивоу локалне самоуправе и нема нека
посебна овлашћења као главни град. Има у свом
саставу 11 подопштина. Дванаест региона су
нижи нивои локалне власти ако се посматра кроз
функцију јаног сревиса, имају углавном развојну,
а само у мањој мери управно/административну
функцију. Тирана припада истоименом региону.

Финансирање главног града
У структури остварених буџетских прихода,
директни/сопствени приходи учествују у 2006.
години са 75% (локални порези и таксе), а трансфери од централне власти 25% (од тога 4/5
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наменски трансфери за одређене намене), тако
да Тирана у складу са прописима има висок степен самофинансирања. Закон је предвидео и
учешће у порезима на државном нивоу (на приход грађана и корпорација), али се то још увек не
примењује.
Функције о којима град води рачуна су: јавна
инфраструктура и услуге, (јавна расвета, локална инфраструктура, јавни саобраћај, отклањање
отпада, паркови и гробља), социјално старање,
култура и спорт и локални економски развој.
Очекује се да се у складу са законом на Тирану
односно општине пренесу функције и средства у
областима водовода и канализације, заштите
животне средине, здравствене заштите, социјалног становања, урбанистчког планирања и легализације неформалних насеља и зона. Заједничке функције са државом су посебно изражене
у области образовања.
Капитална улагања из буџета су повећана у 2005
години на 30 милиона евра, или 46% укупног
буџета. Као извори средстава се користе сопствена средства, наменски/условљени трансфери државе, средства државе у делу инфраструктурне мреже о којој она за сада води рачуна и
разни међународни кредити. У 2006. години Албанија уводи ненаменски/општи трансфер за
капиталне инвестиције на локалном нивоу. Већина инфраструктурних система има велике
недостатке и тражи значајна улагања, нарочито
у водоснабдевање.

ВАРШАВА (ПОЉСКА)

Општи подаци
Град је 2006. године имао 1,702,100 становника,
што чини 4,5% Пољске популације. Регион Варшаве са главним градом има 6,856,851 становника. Град учествује са 12,5% у БДП-у Пољске, у
броју запослених са 5,7%, БДП града Варшаве по
становнику износи око 20,200 евра, а буџет града
2,257 милиона евра, или 1326 евра по становнику.

милиона евра, у трогодишњем периоду 2003-05
око 800 милиона евра. Присутни су у мањој мери
и наменски трансфери државе за одређене
пројекте (као што је финансирање даље изградње метроа) и кредити ЕУ.

Административна организација
Пољска има три нивоа самоуправе: 16 региона,
око 400 округа и локалну управу која може бити
сеоска, општинска, градска и главни град Варшава. Варшава обавља функције државног округа, а након процеса централизације градских
функција, након 2002. године је подељена на 18
градских округа, који имају врло мало права и
средстава, јер су све главне локалне функције и
највећи део финансија концентрисани на нивоу
града.

Финансирање главног града:
У структури буџетских прихода, 84,4% укупних
прихода у 2005. години чинили су изворни
приходи града, а 15,6% приходи уступљени од
државе (учешће у порезима и трансфери).
Варшава има висок ниво самофинансирања, што
је иначе карактеристика локалне управе у
Пољској. Функције о којима се град стара су:
урбанистичко планирање, образовање, здравствена заштита, јавни градски саобраћај и путеви,
култура, физичка култура и туризам, геодезија и
катастар, управљање некретнинама, управљање
водама, зелене површине, заштита животне средине, заштита од поплава, јавни ред и мир, заштита права потрошача, социјално становање,
пијаце, мостови, тргови и организација саобраћаја, гробља и градска чистоћа. Испорука услуга
се највећим делом заснива на наплати накнада за
њихово коришћење и сопственим буџетским
средствима.
Капитална улагања се финансирају из вишегодишњег капиталног буџета, који се највећим
делом формира из сопствених извора. Капитална
улагања у 2005. години су износила око 280
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Општи подаци
Град је имао 785,000 становника у 2005.години,
што чини 17,5% становништва Хрватске. Учествује са 31,8% у БДП-у Хрватске, 27% у броју
запослених, БДП по становнику је 11,660 евра, а
буџет града је 890 милиона евра, или 1133 евра
по становнику.

Административна организација
Град Загреб има посебан, двоструки статус у
Хрватској одређен Уставом и Законом о главном
граду; поред тога што је главни град има и статус
округа-жупаније, једне од укупно 21 у Хрватској.
Заједно са посебном и суседном загребачком
жупанијом која се састоји из девет градова и 25
општина и нешто више од 300,000 становника
чини метрополитанско и развојно подручје Загреба. Град Загреб је директно подређен централној власти Хрватске.
Загреб је подељен на 17 градских четврти, које
броје од минимум 10 па до 70,000 становника,
које су облици локалне самоуправе и у којима
локални одбори сазивају састанке грађана и

предлажу решења од локалног интереса. Немају
сопствене изворе финансирања и зависе од помоћи Града за одређене локалне пројекте.

Финансирање главног града
У структури остварених буџетских прихода у
2006. години на нивоу града Загреба изворни буџетски приходи учествују са око 28%, а приходи
који се деле са централном влашћу 72%. Тај
висок процент углавном чини учешће у порезу на
приходе грађана и предузећа и мањим делом
трансфери. У структури локалних прихода највеће учешће имају различтите админстративне
дажбине око 18% укупног буџетског прихода.
Функције о којима град и округ Загреб воде
рачуна су: економски развој и комуналне услуге,
просторно и урбанистичко планирање, основно
образовање, примарна здравствена заштита,
здравствена заштита, социјално страње, брига о
деци, култура, физичка култура и спорт, планирање и развој мреже образовних, друштвених,
здравствених и културних институција, саобраћај
и саобраћајна инфраструктура, заштита животне
средине, одржавање јавних путева, додела локација и издавање грађевинских дозвола, ватрогасна служба и др.
Град Загреб је 2006. године основао Загребачки
холдинг чији је 100% власник, по узору на Бечки
холдинг. Холдинг обједињава 26 предузећа и огранака који се баве пружањем комуналних услуга,
старајући се о јавном саобраћају, снабдевању гасом, водоводу и канализацији, управљању и одржавању јавних путева, скупљању смећа, фармацеутским услугама, одржавању паркова и зелених
површина, паркирању, спорту и рекреативним
активностима, организацији сајмова, итд. Холдинг
поседује и 35% акција Зрачне луке Загреб. Приход
Холдинга у 2006. години износи 414 миона евра,
укупна инвестициона улагања 186 милона евра, а
планирана инвестициона улагања до 2010 године,
650 милиона евра.
Извори средстава за капиталне издатке су: Средства Холдинга, која се делимично попуњавају и
из градског буџета (око 40%), задуживање, (око
8 милиона евра у 2006.години), небуџетски извори: обвезнице, и партнерство приватног и
јавног сектора које је у повоју.
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