
 

 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 

Ребалансом буџета за 2016. биће измирено 14,5 милијарди динара дуга 
претходне власти 

 
Реални буџетски дефицит Града Београда 2013. године износио је 12,8 милијарди 

динара, односно 19 одсто. Планирани дефицит те године износио је 2,2 милијарде 
динара, односно 3,3 одсто. Разлика се односи на 14,5 милијарди динара неприказаних  
обавеза у буџету, које су практично биле сакривене у фиоци, саопштава Секретаријат за 
финансије Града Београда поводом навода појединих медија о смањењу дуга града. 

У саопштењу секретаријата наводи се да је структура неприказаних обавеза 
следећа: Секретаријат за саобраћај (Дирекција за јавни превоз) 6,6 милијарди динара, 
Секретаријат за социјалну заштиту 4,1 милијарду динара, Секретаријат за образовање и 
дечју заштиту 2,6 милијарди динара, Секретаријат за комуналне и стамбене послове 1,2 
милијарде динара и остали 56,5 милиона динара. 

„Ребалансом буџета за 2016. годину, који ће бити на дневном реду следеће 
седнице Скупштине града, град ће измирити преостале 4,4 милијарде динара од 
наведених обавеза, чиме ће бити елиминисано и измирено свих 14,5 милијарди динара 
скривених дугова које је оставила претходна градска власт. И то све без и једног динара 
нових кредита у претходном периоду”, речено је у Секретаријату за финансије. 

Додаје се да планирани дефицит за 2016. годину износи 4,7 одсто, дакле четири 
пута мање од износа дефицита од пре само две године. 

„Успех исплате ових дугова је последица, између осталог, и повећања ефикасности 
пословања свих јавних предузећа града Београда. Наиме, током 2014. године сва 
предузећа су уплатила добит из пословања у буџет у износу од 714 милиона динара, што 
је 85 одсто резултата које су остварили у 2013. години”, речено је у том секретаријату. 

Додаје се да добит из пословања коју предузећа уплаћују у 2016. години износи 
5,2 милијарде динара, дакле преко седам пута више него пре само две године. Напомиње 
се и да је тај успех постигнут без повећања цена комуналних услуга, осим за стопу 
инфлације, а само захваљујући већој ефикасности пословања. 

Иначе, због методологије обрачуна фискалног и буџетског дефицита, Град Београд 
у свом завршном рачуну увек исказује суфицит. 
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PREGLED KRETANJA RELEVANTNIH PODATAKA ZA REALNI DEFICIT/SUFICIT

Godina/ 2013 % 2014

1 Važeći plan budžeta (deficit nominalno) -2.266.893.000 -3,30 -6.194.186.000

2 Osnovica za obračun deficita 68.683.644.859 65.898.055.307

3 Završni račun suficit 3.965.177.000 7.077.185.000

4 Obaveze ne pokrivene budžetom (GAP) -14.491.000.000 -21,10 -7.578.000.000

5 REALNI DEFICIT(-)/SUFICIT(+) (1+3+4) -12.792.716.000 -18,60 -6.695.001.000
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% 2015 % 2016 % 2016 . Rebalans %

-9,40 -7.156.878.000 -9,54 -3.902.841.211 -4,88 -6.318.962.043 -7,25

75.026.073.543 79.376.254.324 87.126.320.019
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