
Градоначелник града Београда, 8. децембра 2015. годи-
не, на основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. 
закон), члана 59. Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10 и 38/15) и члана 52. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПРОГРАМЕ И 
МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА 

БЕОГРАДА

I. Оснива се Буџетски фонд за програме и мере актив-
не политике запошљавања Града Београда (у даљем тексту: 
Буџетски фонд), као евиденциони рачун у оквиру главне 
књиге Консолидованог рачуна трезора Града Београда, и 
то као индиректни корисник буџетских средстава у оквиру 
Секретаријата за привреду Градске управе Града Београда.

II. Буџетски фонд се оснива у циљу реализације програ-
ма и мера активне политике запошљавања, које спроводи 
Секретаријат за привреду у оквиру Локалног акционог пла-
на запошљавања Града Београда, који доноси Скупштина 
Града Београда за сваку годину.

III. Буџетски фонд се оснива на неодређено време и по-
чиње са радом 1. јануара 2016. године.

IV. Буџетски фонд се финансира из апропријација обез-
беђених у оквиру буџета Секретаријата за привреду за те-
кућу годину.

V. Плаћање на терет Буџетског фонда врши се до нивоа 
средстава расположивих у Буџетском фонду и користиће се 
наменски за реализацију програма и мера активне полити-
ке запошљавања које спроводи Секретаријат за привреду у 
оквиру Локалног акционог плана запошљавања Града Бео-
града за текућу годину. 

VI. Буџетским фондом управља Секретаријат за привре-
ду Градске управе Града Београда.

VII. Стручне и административно-техничке послове за 
Буџетски фонд обављаће Секретаријат за привреду Градске 
управе Града Београда.

VIII. О реализацији овог решења стараће се Секретари-
јат за привреду и Секретаријат за финансије Градске управе 
Града Београда.

IX. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА

Скупштина Градске општине Палилула, на 23. седници 
одржаној 9. децембра 2015. године, на основу чл. 47. и 63. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 и 142/14), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14) и члана 25. Статута Градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 16/10 и 35/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2015. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2015. 

годину („Службени лист Града Београда”, бр. 101/14, 16/15, 
38/15 и 55/15), члан 1. мења се, тако да гласи:

Буџет Градске општине Палилула за 2015. годину, (у даљем 
тексту: буџет), састоји се од:

ОПИС Износ
(динара)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
 (кл. 7+8):

643.656.738

 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 643.656.738
 – текући приходи буџета укључујући и донације 643.656.738
 – приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских 
корисника

 -

 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
 (класа 8):

-

 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
(кл. 4+5):

752.780.824

 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 674.223.629
 – текући буџетски расходи укључујући и донације 674.223.629
 – расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних
 буџетских корисника

 -

 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
 (класа 5) у чему:

78.557.195

 – текући буџетски издаци са донацијама 78.557.195
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ОПИС Износ
(динара)

 – издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџет-
ских корисника

 -

 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5): -109.124.086
 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
 јавних политика) категорија 62

-

 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

524.000

 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ
 (7+8) – (4+5) +(92-62):

-108.600.086

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
 Примања од продаје финансијске имовине
 (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

 -

 Примања од задуживања (категорија 91) -
 Неутрошена средства из претходних година 119.347.086
 Издаци за отплату главнице дуга (61) 10.747.000
 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
 спровођења јавних политика (део 62)

-

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ: 108.600.086

Члан 2.
Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2015. 

години планирају се у износу од 78.557.195 динара и то за:

Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2015
година

– износ –
(динара)

2016
година

– износ –
(динара)

2017
година

– износ –
(динара)

511 13 Изградња пијаце у Падинској 
Скели

3.500.000

511 01 Капитално одржавање СРЦ 
„Радивој Кораћ”

21.210

511 13 Капитално одржавање СРЦ 
„Радивој Кораћ” – радови

15.974.025

511 13 Трафо станица за СРЦ „Радивој 
Кораћ”

11.700.000

511 13 Стручни надзор за СРЦ „Радивој 
Кораћ”

400.000

511 01 Постављање монтажних објеката 
на територији Општине 

4.200.000

511 01 Спортски терен у Крњачи 1.949.000

511 13 УК „Палилула” – уређење платоа 
Неше „Лептира”

2.840.000

512 13 Јачање толеранције – Опремање 
амбуланте за азиланте

473.000

512 13 Јачање толеранције – Опремање 
игралишта за азиланте

440.962

512 01 Куповина паметних табли за ОШ 3.400.000

512 01 Рачунари за паметне табле за ОШ 995.000

512 01 Гусеничари за инвалиде 2.981.000

512 01 Теретане на отвореном 1.513.000

512 01 Набавка возила за ОУП Палилула 3.000.000

512 01 Климе за ОШ на територији 
општине

1.787.400

512 01 Административна опрема 3.239.000

512 01 Електронска опрема 85.200

512 01 Електронска опрема (систем 
видео надзора)

311.754

512 01 Административна опрема ЈП 
„Пословни центар”

760.000

512 01 Опрема за образовање, културу и 
спорт ЈП „Пословни центар”

400.000

512 13 Телефонска централа за услужни 
центар ГО Палилула

300.000

512 13 Административна опрема за 
матичаре

28.518

Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2015
година

– износ –
(динара)

2016
година

– износ –
(динара)

2017
година

– износ –
(динара)

512 15 Административна опрема 12.863

512 13 Позориште у УК „Палилула” 4.000

512 13 Рециклажа није бламажа 920

515 01 Софтвер – израда апликације за 
сајт општине

466.800

515 13 Компјутерски софтвер – Мега 477.600

541 01 Уређење зелених површина, пар-
кова и међублоковског зеленила

10.958.000

541 13 Уређење зелених површина, пар-
кова и међублоковског зеленила

6.337.943

УКУПНО 78.557.195

Члан 3.
У члану 4. износ „1.120.449” замењује се износом „1.085.739”, 

а износ „570.449” износом „535.739”.

Члан 4. 
У члану 5., „примања по врстама и издаци по основним 

наменама” утврђују се у следећим износима: 

ПРИМАЊА 
Економска
класифи-

кација 
Врста прихода Буџетска

средства
Други
извори

Укупна
средства

321  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 
 2014 ГОДИНЕ

- 119.347.086 119.347.086

   Свега 3: - 119.347.086 119.347.086

7  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

71  Порези

711  Порез на зараде 325.348.500 - 325.348.500

711  Порези на доходак, добит и капи-
талне добитке (од пољопривреде 
и шумарства) 

- - -

711  Порези на доходак, добит и  ка-
питалне добитке (на земљиште) 

20.000 - 20.000

711  Самодоприноси - - -

713  Порез на имовину 
 (од непокретности)

220.728.347 - 220.728.347

  Свега 71: 546.096.847 - 546.096.847

73  Донације и трансфери

732  Текуће донације од међународ-
них организација у корист нивоа 
општина

- - -

733  Други текући трансфери од репу-
блике у корист нивоа општина

- 1.127.539 1.127.539

733  Текући наменски трансфери од 
 Републике у корист нивоа 
општина

- 7.650.000 7.650.000

733  Текући трансфери градова у 
 корист нивоа општина

- 1.720.974 1.720.974

733  Капитални трансфери градова у 
 корист нивоа општина

- 10.919.704 10.919.704

 Свега 73: - 21.418.217 21.418.217

74  Други приходи

741  Приходи од камата на средства
 буџета општине 

4.000.000 - 4.000.000

742  Приходи од продаје добара и
 услуга у корист нивоа општина

28.677.861 - 28.677.861

742  Приходи од давања у закуп
 објеката општине (са ПДВ-ом)

35.189.834 - 35.189.834
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Економска
класифи-

кација 
Врста прихода Буџетска

средства
Други
извори

Укупна
средства

742  Општинске административне
 таксе

2.400.000 - 2.400.000

742  Приходи од делатности општин-
ских органа и организација

696.438 - 696.438

743  Приходи од новчаних казни у 
 корист нивоа општина

100.000 - 100.000

743  Приходи од мандатних казни у 
 корист нивоа општина

160.000 - 160.000

744  Текући добровољни трансфери 
од правних лица

- - -

745  Остали приходи у корист нивоа
 општина

4.779.643 - 4.779.643

   Свега 74: 76.003.776 - 76.003.776

77  Меморандумске ставке
 за рефундацију расхода

772  Меморандумске ставке
 из претходне године

- 137.898 137.898

   Свега 77: - 137.898 137.898

   Свега 7: 622.100.623 21.556.115 643.656.738

812  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
 ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

- - -

911  ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ
 ЗАДУЖИВАЊА

- - -

921  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

- 524.000 524.000

   УКУПНИ ПРИХОДИ
 И ПРИМАЊА:

622.100.623 141.427.201 763.527.824

ИЗДАЦИ – Општи део 
Економска
класифи-

кација
Опис Средства

из буџета
Из других

извора
Укупно

 4  ТЕКУЋИ РАСХОДИ

 41  Расходи за запослене

 411  Плате, додаци и накнаде запосле-
них (зараде)

191.710.000 - 191.710.000

 412  Социјални доприноси на терет 
послодавца 

34.149.000 - 34.149.000

 413  Накнаде у натури 5.348.000 - 5.348.000

 414  Социјална давања 6.595.000 1.267.310 7.862.310

 415  Накнаде трошкова за запослене 4.447.000 - 4.447.000

 416  Награде запосленима и остали 
посебни расходи

1.251.112 - 1.251.112

   Свега 41: 243.500.112 1.267.310 244.767.422

 42  Коришћење услуга и роба

 421  Стални трошкови 39.895.166 8.574.958 48.470.124

 422  Трошкови путовања 1.159.800 1.701.874 2.861.674

 423  Услуге по уговору 79.335.236 6.061.914 85.397.150

 424  Специјализоване услуге 18.201.028 23.030.756 41.231.784

 425  Текуће поправке и одржавање 19.285.568 14.914.758 34.200.326

 426  Материјал 12.938.378 726.501 13.664.879

   Свега 42: 170.815.176 55.010.761 225.825.937

 43  Амортизација и употреба сред-
става за рад

 431  Амортизација некретнина и 
опреме

- - -

   Свега 43: - - -

Економска
класифи-

кација
Опис Средства

из буџета
Из других

извора
Укупно

 44  Отплата камата и пратећи трош-
кови задуживања

 441  Отплата домаћих камата 2.920.000 - 2.920.000

 444  Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

   Свега 44: 2.925.000 - 2.925.000

 46  Донације, дотације и трансфери

 463  Трансфери осталим нивоима 
власти

12.800.000 10.250.000 23.050.000

 465  Остале дотације и трансфери 38.620.000 12.250.000 50.870.000

   Свега 46: 51.420.000 22.500.000 73.920.000

 47  Социјално осигурање и социјал-
на заштита

 472  Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

38.608.964 13.397.160 52.006.124

   Свега 47: 38.608.964 13.397.160 52.006.124

 48  Остали расходи

 481  Дотације невладиним организа-
цијама

27.416.402 4.494.005 31.910.407

 482  Порези, обавезне таксе и казне 39.839.000 - 39.839.000

 483  Новчане казне и пенали по 
решењу судова

900.000 - 900.000

 484  Накнада за штету насталу од 
елементарних непогода 

- 924.000 924.000

 485  Накнада за штету насталу од 
стране државних органа

120.000 - 120.000

   Свега 48: 68.275.402 5.418.005 73.693.407

 49  Средства резерве

 499  Средства резерве (стална и 
текућа)

1.085.739 - 1.085.739

   Свега 49: 1.085.739 - 1.085.739

   Свега 4: 576.630.393 97.593.236 674.223.629

 5  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ

 51  Основна средства

 511  Зграде и грађевински објекти 6.170.210 34.414.025 40.584.235

 512  Машине и опрема 18.472.354 1.260.263 19.732.617

 513  Остале некретнине и опрема - - -

 515  Нематеријална имовина 466.800 477.600 944.400

   Свега 51: 25.109.364 36.151.888 61.261.252

 54  Природна имовина

 541  Земљиште 10.958.000 6.337.943 17.295.943

   Свега 54: 10.958.000 6.337.943 17.295.943

   Свега 5: 36.067.364 42.489.831 78.557.195

 6  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
 ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

 61  Отплата главнице

 611  Отплата главнице домаћим 
кредиторима 

9.402.866 1.344.134 10.747.000

   Свега 61: 9.402.866 1.344.134 10.747.000

 62  Набавка финансијске имовине

 621  Набавка домаће финансијске 
имовине 

- - -

   Свега 62: - - -

   Свега 6: 9.402.866 1.344.134 10.747.000

   УКУПНИ РАСХОДИ: 622.100.623 141.427.201 763.527.824
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
У члану 6. став 1, износ „763.408.906” замењује се износом „763.527.824”.
У ставу 2. алинеја 2, износ „20.911.202” замењује се износом „21.556.115”
У ставу 2. алинејa 3, износ „494.000” замењује се износом „524.000”
У ставу 2. алинејa 4, износ „119.866.133” замењује се износом „119.310.138”
Табела „ИЗДАЦИ – посебан део” мења се тако да гласи:

ИЗДАЦИ – Посебни део 
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Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I        СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
  0602  ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа
  110  Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови
  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина
    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.392.000 - 3.392.000
    412  Социјални доприноси на терет послодавца 632.000 - 632.000
    413  Накнаде у натури - - -

414  Социјална давања запосленима - - -
415  Накнаде трошкова за запослене 50.000 - 50.000

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 490.000 - 490.000
    421  Стални трошкови 500.000 - 500.000
    423  Услуге по уговору 1.210.000 - 1.210.000

465  Остале дотације и трансфери 520.000 - 520.000
    481  Дотације невладиним организацијама
       – дотације политичким странкама 573.402 - 573.402

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 7.367.402 - 7.367.402
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0001: 7.367.402 - 7.367.402

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 7.367.402 - 7.367.402
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 110: 7.367.402 - 7.367.402

 Извори финансирања за програм 15:
01  Приходи из буџета 7.367.402 - 7.367.402
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 15: 7.367.402 - 7.367.402

 Извори финансирања за раздео I:
01  Приходи из буџета 7.367.402 - 7.367.402
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за раздео I: 7.367.402 - 7.367.402

II      ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
  0602  ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа
  110  Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови
  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина
411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17.000.000 - 17.000.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 3.020.000 - 3.020.000

    413  Накнаде у натури 100.000 - 100.000
415  Накнаде трошкова за запослене 200.000 - 200.000
423  Услуге по уговору 605.000 - 605.000
465  Остале дотације и трансфери 2.260.000 - 2.260.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 23.185.000 - 23.185.000
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13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0001: 23.185.000 - 23.185.000

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 23.185.000 - 23.185.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за функцију 110: 23.185.000 - 23.185.000

 Извори финансирања за програм 15:
01  Приходи из буџета 23.185.000 - 23.185.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програм 15: 23.185.000 - 23.185.000

 Извори финансирања за раздео II:
01  Приходи из буџета 23.185.000 - 23.185.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео II: 23.185.000 - 23.185.000

III      ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
  0602  ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа

330    Судови
  0602-0004  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.750.000 - 8.750.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.580.000 - 1.580.000

    413  Накнаде у натури 193.000 - 193.000
415  Накнаде трошкова за запослене 80.000 - 80.000

    422  Трошкови путовања 147.000 - 147.000
423  Услуге по уговору 1.050.000 - 1.050.000
426  Материјал 446.204 - 446.204
465  Остале дотације и трансфери 1.200.000 - 1.200.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 70.000 - 70.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова 900.000 - 900.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
01  Приходи из буџета 14.416.204 - 14.416.204
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0004: 14.416.204 - 14.416.204

 Извори финансирања за функцију 330:
01  Приходи из буџета 14.416.204 - 14.416.204
13  Приходи из претходних година - - -

 Укупно за функцију 330: 14.416.204 - 14.416.204
 Извори финансирања за програм 15:

01  Приходи из буџета 14.416.204 - 14.416.204
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програм 15: 14.416.204 - 14.416.204

 Извори финансирања за раздео III:
01  Приходи из буџета 14.416.204 - 14.416.204
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео III: 14.416.204 - 14.416.204

IV      УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
  0901  ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита

  070    Социјална помоћ угроженом становништву
  0901-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 503.645 1.127.539 1.631.184
 Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01  Приходи из буџета 503.645 - 503.645
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 1.127.539 1.127.539
   Укупно за програмску активност 0901-0001: 503.645 1.127.539 1.631.184

  0901-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка социо-хуманитарним орга-
низацијама

481  Дотације невладиним организацијама 8.330.000 500.000 8.830.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:

01  Приходи из буџета 8.330.000 - 8.330.000
13  Приходи из претходних година - 500.000 500.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0003: 8.330.000 500.000 8.830.000

  0901-0004  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативне услуге

423  Услуге по уговору - 7.100 7.100
424  Специјализоване услуге 480.600 274.170 754.770
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472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.087.200 - 1.087.200

 Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:
01  Приходи из буџета 1.567.800 - 1.567.800
13  Приходи из претходних година - 281.270 281.270
   Укупно за програмску активност 0901-0004: 1.567.800 281.270 1.849.070

  0901-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Активности Црвеног крста
481  Дотације невладиним организацијама 850.000 - 850.000

 Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:
01  Приходи из буџета 850.000 - 850.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0005: 850.000 - 850.000

  0901-1001  ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор
425  Текуће поправке и одржавање 165.600 178.526 344.126
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.251.067 - 1.251.067

 Извори финансирања за пројекат 0901-1001:
01  Приходи из буџета 1.416.667 - 1.416.667
13  Приходи из претходних година - 178.526 178.526
   Укупно за пројекат 0901-1001: 1.416.667 178.526 1.595.193

  0901-1002  ПРОЈЕКАТ: Акција „Стигле су нам роде”
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 20.000.000 4.000.000 24.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1002:
01  Приходи из буџета 20.000.000 - 20.000.000
13  Приходи из претходних година - 4.000.000 4.000.000
   Укупно за пројекат 0901-1002: 20.000.000 4.000.000 24.000.000

  0901-1003  ПРОЈЕКАТ: „Све за Џ”
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 1.647.000 - 1.647.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1003:
01  Приходи из буџета 1.647.000 - 1.647.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0901-1003: 1.647.000 - 1.647.000

  0901-1004 ПРОЈЕКАТ: „Гусеничариза инвалиде”
512  Машине и опрема 2.981.000 - 2.981.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1004:
01  Приходи из буџета 2.981.000 - 2.981.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0901-1004: 2.981.000 - 2.981.000

  0901-1005 ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 685.000 2.970.000 3.655.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1005:
01  Приходи из буџета 685.000 - 685.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 2.970.000 2.970.000
   Укупно за пројекат 0901-1005: 685.000 2.970.000 3.655.000

  0901-1006 ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељенa лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 220.000 1.980.000 2.200.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1006:
01  Приходи из буџета 220.000 - 220.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 1.980.000 1.980.000
   Укупно за пројекат 0901-1006: 220.000 1.980.000 2.200.000

  0901-1007 ПРОЈЕКАТ: Jачање толеранције и отклањање предрасуда према
 азилантима

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50.000 - 50.000
 Извори финансирања за пројекат 0901-1007:

01  Приходи из буџета 50.000 - 50.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1007: 50.000 - 50.000

  0901-1008 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000 1.800.000 2.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1008:
01  Приходи из буџета 200.000 - 200.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 1.800.000 1.800.000
   Укупно за пројекат 0901-1008: 200.000 1.800.000 2.000.000
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  0901-1009 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000 900.000 1.000.000
 Извори финансирања за пројекат 0901-1009:

01  Приходи из буџета 100.000 - 100.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 900.000 900.000
   Укупно за пројекат 0901-1009: 100.000 900.000 1.000.000

  0901-1010 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање повратника по реадмисији
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000 - 100.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1010:
01  Приходи из буџета 100.000 - 100.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1010: 100.000 - 100.000

  0901-1011 ПРОЈЕКАТ: Јачање толеранције / азиланти – амбуланта
512  Машине и опрема - 473.000 473.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1011:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 473.000 473.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1011: - 473.000 473.000

  0901-1012 ПРОЈЕКАТ: Јачање толеранције / азиланти – игралиште
512  Машине и опрема - 440.962 440.962

 Извори финансирања за пројекат 0901-1012:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 440.962 440.962
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1012: - 440.962 440.962

  0901-1013 ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи
421  Стални трошкови - 3.876.903 3.876.903

 Извори финансирања за пројекат 0901-1013:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.876.903 3.876.903
   Укупно за пројекат 0901-1013: - 3.876.903 3.876.903

  0901-1014 ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера
422  Трошкови путовања - 1.000.000 1.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1014:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 1.000.000 1.000.000
   Укупно за пројекат 0901-1014: - 1.000.000 1.000.000

 Извори финансирања за функцију 070:
01  Приходи из буџета 38.651.112 - 38.651.112
13  Приходи из претходних година - 10.750.661 10.750.661
07  Донације од осталих нивоа власти - 8.777.539 8.777.539
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
   Укупно за функцију 070: 38.651.112 19.528.200 58.179.312

 Извори финансирања за програм 11:
01  Приходи из буџета 38.651.112 - 38.651.112
13  Приходи из претходних година - 10.750.661 10.750.661
07  Донације од осталих нивоа власти - 8.777.539 8.777.539
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
   Укупно за програм 11: 38.651.112 19.528.200 58.179.312

  0602  ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа
  110  Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови 

 и спољни послови
  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе 

 и градских општина
    421  Стални трошкови 98.136 - 98.136
    422  Трошкови путовања 390.000 - 390.000
    423  Услуге по уговору 7.680.088 1.230.188 8.910.276

424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал 533.333 - 533.333
444  Пратећи трошкови задуживања - - -

    463  Трансфери осталим нивоима власти 200.000 - 200.000
465  Остале дотације и трансфери - - -

    481  Дотације невладиним организацијама 5.700.000 - 5.700.000
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    482  Порези, обавезне таксе и казне 2.000 - 2.000
    484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -

499  Средства резерве
   – стална резерва 550.000 - 550.000
   – текућа резерва 535.739 - 535.739

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 15.689.296 - 15.689.296
13  Приходи из претходних година - 1.230.188 1.230.188
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 15.689.296 1.230.188 16.919.484
  0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења

423  Услуге по уговору 2.100.000 142.800 2.242.800
 Извори финансирања за пројекат 0602-1001:

01  Приходи из буџета 2.100.000 - 2.100.000
13  Приходи из претходних година - 142.800 142.800
   Укупно за пројекат 0602-1001: 2.100.000 142.800 2.242.800

  0602-1004 ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине
423  Услуге по уговору 500.000 - 500.000

 Извори финансирања за пројекат 0602-1004:
01  Приходи из буџета 500.000 - 500.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0602-1004: 500.000 - 500.000

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 18.289.296 - 18.289.296
13  Приходи из претходних година - 1.372.988 1.372.988
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110: 18.289.296 1.372.988 19.662.284
130    Опште услуге

  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе
 и градских општина

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 148.063.000 - 148.063.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 26.517.000 - 26.517.000
413  Накнаде у натури 4.870.000 - 4.870.000
414  Социјална давања запосленима 6.130.000 1.267.310 7.397.310
415  Накнаде трошкова за запослене 3.537.000 - 3.537.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 599.000 - 599.000
421  Стални трошкови 25.877.530 188.414 26.065.944
422  Трошкови путовања 523.000 - 523.000
423  Услуге по уговору 40.346.860 1.843.662 42.190.522
424  Специјализоване услуге 40.000 - 40.000
425  Текуће поправке и одржавање 5.566.500 1.149.157 6.715.657
426  Материјал 10.127.370 563.522 10.690.892
465  Остале дотације и трансфери 19.450.000 - 19.450.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 177.000 - 177.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
485  Накнада за штету насталу од стране државних органа 120.000 - 120.000
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема 3.635.954 312.863 3.948.817
513  Остале некретнине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина 466.800 477.600 944.400

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 296.047.014 - 296.047.014
13  Приходи из претходних година - 5.651.767 5.651.767
07  Донације од осталих нивоа власти - 137.898 137.898
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 12.863 12.863

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 296.047.014 5.802.528 301.849.542
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  0602-1002 ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига

421  Стални трошкови - 137.300 137.300
422  Трошкови путовања - 701.874 701.874
423  Услуге по уговору - 191.480 191.480
425  Текуће поправке и одржавање - 57.440 57.440
426  Материјал - 162.979 162.979
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
512  Машине и опрема - 28.518 28.518

 Извори финансирања за пројекат 0602-1002:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 658.617 658.617
07  Донације од осталих нивоа власти - 620.974 620.974
   Укупно за пројекат 0602-1002: - 1.279.591 1.279.591

  0602-1003 ПРОЈЕКАТ: Електронски архив – индексирање података
423  Услуге по уговору - 1.186.800 1.186.800

 Извори финансирања за пројекат 0602-1003:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 1.186.800 1.186.800
   Укупно за пројекат 0602-1003: - 1.186.800 1.186.800

 Извори финансирања за функцију 130:
01  Приходи из буџета 296.047.014 - 296.047.014
13  Приходи из претходних година - 7.497.184 7.497.184
07  Донације од осталих нивоа власти - 758.872 758.872
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 12.863 12.863

 Укупно за функцију 130: 296.047.014 8.268.919 304.315.933
360  Јавни ред и мир некласификован на другом месту

  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе
 и градских општина

416  Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
423  Услуге по уговору 300.000 77.520 377.520
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -

  472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01  Приходи из буџета 300.000 - 300.000
13  Приходи из претходних година - 77.520 77.520
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0001: 300.000 77.520 377.520

  0602-1005 ПРОЈЕКАТ: Набавка возила за ОУП Палилула
512  Машине и опрема 3.000.000 - 3.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0602-1005:
01  Приходи из буџета 3.000.000 - 3.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0602-1005: 3.000.000 - 3.000.000

 Извори финансирања за функцију 360:
01  Приходи из буџета 3.300.000 - 3.300.000
13  Приходи из претходних година - 77.520 77.520
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 360: 3.300.000 77.520 3.377.520

170    Трансакције јавног дуга
  0602-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање јавним дугом

  441  Отплате домаћих камата 2.900.000 - 2.900.000
  444  Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

611  Отплата главнице домаћим кредиторима 9.402.866 1.344.134 10.747.000
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:

01  Приходи из буџета 12.307.866 - 12.307.866
13  Приходи из претходних година - 1.000.134 1.000.134
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 344.000 344.000
   Укупно за програмску активност 0602-0002: 12.307.866 1.344.134 13.652.000

 Извори финансирања за функцију 170:
01  Приходи из буџета 12.307.866 - 12.307.866
13  Приходи из претходних година - 1.000.134 1.000.134
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 344.000 344.000
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   Укупно за функцију 170: 12.307.866 1.344.134 13.652.000

830    Услуге емитовања и издаваштва
  0602-0006  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Информисање

  421  Стални трошкови - - -
  423  Услуге по уговору - - -

 – гласило „Палилула” 5.700.000 - 5.700.000
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:

01  Приходи из буџета 5.700.000 - 5.700.000
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0006: 5.700.000 - 5.700.000

 Извори финансирања за функцију 830:
01  Приходи из буџета 5.700.000 - 5.700.000
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
   Укупно за функцију 830: 5.700.000 - 5.700.000

150    Опште јавне услуге – истраживање и развој
  0602-0007  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Канцеларија за младе

421  Стални трошкови 165.000 - 165.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору 4.000 - 4.000
426  Материјал 150.000 - 150.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
481  Дотације невладиним организацијама 1.000.000 - 1.000.000
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:
01  Приходи из буџета 1.319.000 - 1.319.000
13  Приходи из претходних година - - -
06  Донације од међународних организација - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0007: 1.319.000 - 1.319.000
  0602-1006 ПРОЈЕКАТ: Студијска посета најбољих Палилулских студената

424  Специјализоване услуге 1.663.000 1.662.000 3.325.000
 Извори финансирања за пројекат 0602-1006:

01  Приходи из буџета 1.663.000 - 1.663.000
13  Приходи из претходних година - 1.662.000 1.662.000
   Укупно за пројекат 0602-1006: 1.663.000 1.662.000 3.325.000

 Извори финансирања за функцију 150:
01  Приходи из буџета 2.982.000 - 2.982.000
13  Приходи из претходних година - 1.662.000 1.662.000
06  Донације од међународних организација - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 150: 2.982.000 1.662.000 4.644.000
 Извори финансирања за програм 15:

01  Приходи из буџета 338.626.176 - 338.626.176
13  Приходи из претходних година - 11.609.826 11.609.826
07  Донације од осталих нивоа власти - 758.872 758.872
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 344.000 344.000
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 12.863 12.863

 Укупно за програм 15: 338.626.176 12.725.561 351.351.737
  0101  ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде

421    Пољопривреда
  0101-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Рурални развој

422  Трошкови путовања 25.000 - 25.000
424  Специјализоване услуге - 500.000 500.000
425  Текуће поправке и одржавање - 10.889.704 10.889.704
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:
01  Приходи из буџета 25.000 - 25.000
13  Приходи из претходних година - 470.000 470.000
07  Донације од осталих нивоа власти - 10.919.704 10.919.704

 Укупно за програмску активност 0101-0003: 25.000 11.389.704 11.414.704
 Извори финансирања за функцију 421:

01  Приходи из буџета 25.000 - 25.000
13  Приходи из претходних година - 470.000 470.000
07  Донације од осталих нивоа власти - 10.919.704 10.919.704
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 Укупно за функцију 421: 25.000 11.389.704 11.414.704
 Извори финансирања за програм 5:

01  Приходи из буџета 25.000 - 25.000
13  Приходи из претходних година - 470.000 470.000
07  Донације од осталих нивоа власти - 10.919.704 10.919.704

 Укупно за програм 5: 25.000 11.389.704 11.414.704
  0701  ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура

450    Саобраћај
  0701-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева

425  Текуће поправке и одржавање 600.000 1.139.931 1.739.931
 Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:

01  Приходи из буџета 600.000 - 600.000
13  Приходи из претходних година - 1.139.931 1.139.931
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0702-0002: 600.000 1.139.931 1.739.931
  0701-1001 ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а

425  Текуће поправке и одржавање 1.427.000 - 1.427.000
 Извори финансирања за пројекат 0701-1001:

01  Приходи из буџета 1.427.000 - 1.427.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0701-1001: 1.427.000 - 1.427.000

  0701-1002 ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја
423  Услуге по уговору - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - 1.250.000 1.250.000
481  Дотације невладиним организацијама - 1.194.005 1.194.005

 Извори финансирања за пројекат 0701-1002:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 2.444.005 2.444.005
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0701-1002: - 2.444.005 2.444.005

 Извори финансирања за функцију 450:
01  Приходи из буџета 2.027.000 - 2.027.000
13  Приходи из претходних година - 3.583.936 3.583.936
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 450: 2.027.000 3.583.936 5.610.936
 Извори финансирања за програм 7:

01  Приходи из буџета 2.027.000 - 2.027.000
13  Приходи из претходних година - 3.583.936 3.583.936
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програм 7: 2.027.000 3.583.936 5.610.936
  0401  ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине

560  Заштита животне средине некласификована на другом месту
  0401-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине

 и природних вредности
421  Стални трошкови - - -
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - 920 920
425  Текуће поправке и одржавање 410.000 - 410.000
426  Материјал 15.143 - 15.143
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - 924.000 924.000
512  Машине и опрема - 920 920
541  Земљиште - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
01  Приходи из буџета 425.143 - 425.143
13  Приходи из претходних година - 925.840 925.840
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0401-0001: 425.143 925.840 1.350.983
  0401-1002 ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала у Крњачи

424  Специјализоване услуге 1.000.000 611.382 1.611.382
 Извори финансирања за пројекат 0401-1002:
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01  Приходи из буџета 1.000.000 - 1.000.000
13  Приходи из претходних година - 611.382 611.382
   Укупно за пројекат 0401-1002: 1.000.000 611.382 1.611.382

  0401-1003 ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега
424  Специјализоване услуге 1.032.428 1.463.572 2.496.000

 Извори финансирања за пројекат 0401-1003:
01  Приходи из буџета 1.032.428 - 1.032.428
13  Приходи из претходних година - 1.463.572 1.463.572
   Укупно за пројекат 0401-1003: 1.032.428 1.463.572 2.496.000

 Извори финансирања за функцију 560:
01  Приходи из буџета 2.457.571 - 2.457.571
13  Приходи из претходних година - 3.000.794 3.000.794
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 560: 2.457.571 3.000.794 5.458.365
 Извори финансирања за програм 6:

01  Приходи из буџета 2.457.571 - 2.457.571
13  Приходи из претходних година - 3.000.794 3.000.794
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програм 6: 2.457.571 3.000.794 5.458.365
  1101  ПРОГРАМ 1: Локални развој и просторно планирање

620    Развој заједнице
  1101-1001 ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката

424  Специјализоване услуге - 15.124.332 15.124.332
 Извори финансирања за пројекат 1101-1001:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 14.024.332 14.024.332
07  Донације од осталих нивоа власти - 1.100.000 1.100.000
   Укупно за пројекат 1101-1001: - 15.124.332 15.124.332

  1101-1002 ПРОЈЕКАТ: Микролокације
423  Услуге по уговору 2.487.636 912.364 3.400.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1002:
01  Приходи из буџета 2.487.636 - 2.487.636
13  Приходи из претходних година - 912.364 912.364
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1002: 2.487.636 912.364 3.400.000

  1101-1004 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских
 мобилијара

423  Услуге по уговору - 470.000 470.000
424  Специјализоване услуге - 330.000 330.000
425  Текуће поправке и одржавање 5.000.000 1.000.000 6.000.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1004:
01  Приходи из буџета 5.000.000 - 5.000.000
13  Приходи из претходних година - 1.800.000 1.800.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1004: 5.000.000 1.800.000 6.800.000

  1101-1005 ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова
541  Земљиште 10.958.000 6.337.943 17.295.943

 Извори финансирања за пројекат 1101-1005:
01  Приходи из буџета 10.958.000 - 10.958.000
13  Приходи из претходних година - 6.337.943 6.337.943
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1005: 10.958.000 6.337.943 17.295.943

  1101-1006 ПРОЈЕКАТ: Пијаца у Падинској Скели
425  Текуће поправке и одржавање 466.000 - 466.000
511  Зграде и грађевински објекти - 3.500.000 3.500.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1006:
01  Приходи из буџета 466.000 - 466.000
13  Приходи из претходних година - 3.500.000 3.500.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1006: 466.000 3.500.000 3.966.000

  1101-1008 ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном
512  Машине и опрема 1.513.000 - 1.513.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1008:
01  Приходи из буџета 1.513.000 - 1.513.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
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   Укупно за пројекат 1101-1008: 1.513.000 - 1.513.000

  1101-1009 ПРОЈЕКАТ: Еколошка зона Ада Хуја
424  Специјализоване услуге 2.430.000 - 2.430.000
511  Зграде и грађевински објекти - - -

 Извори финансирања за пројекат 1101-1009:
01  Приходи из буџета 2.430.000 - 2.430.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1009: 2.430.000 - 2.430.000

  1101-1010 ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине
423  Услуге по уговору 1.500.000 - 1.500.000
425  Текуће поправке и одржавање 540.000 - 540.000
511  Зграде и грађевински објекти 4.200.000 - 4.200.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1010:
01  Приходи из буџета 6.240.000 - 6.240.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1010: 6.240.000 - 6.240.000

  1101-1011 ПРОЈЕКАТ: Ограда на пијаци на Карабурми
425  Текуће поправке и одржавање 492.000 - 492.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1011:
01  Приходи из буџета 492.000 - 492.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1011: 492.000 - 492.000

 Извори финансирања за функцију 620:
01  Приходи из буџета 29.586.636 - 29.586.636
13  Приходи из претходних година - 26.574.639 26.574.639
07  Донације од осталих нивоа власти - 1.100.000 1.100.000

     Укупно за функцију 620: 29.586.636 27.674.639 57.261.275
660  Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

  1101-1012 ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге
421  Стални трошкови - 180.000 180.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1012:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
   Укупно за пројекат 1101-1012: - 180.000 180.000

 Извори финансирања за функцију 660:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
   Укупно за функцију 660: - 180.000 180.000

 Извори финансирања за програм 1:
01  Приходи из буџета 29.586.636 - 29.586.636
13  Приходи из претходних година - 26.574.639 26.574.639
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
07  Донације од осталих нивоа власти - 1.100.000 1.100.000
   Укупно за програм 1: 29.586.636 27.854.639 57.441.275

  1301  ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине
810  Услуге рекреације и спорта

  1301-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским органи-
зацијама, удружењима и савезима

481  Дотације невладиним организацијама 10.383.000 50.000 10.433.000
 Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:

01  Приходи из буџета 10.383.000 - 10.383.000
13  Приходи из претходних година - 50.000 50.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0001: 10.383.000 50.000 10.433.000
  1301-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском

 и рекреативном спорту и масовној физичкој култури
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору 350.000 - 350.000
424  Специјализоване услуге 300.000 - 300.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
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 Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:

01  Приходи из буџета 650.000 - 650.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0002: 650.000 - 650.000
  1301-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске 

 инфраструктуре
511  Зграде и грађевински објекти 1.970.210 28.074.025 30.044.235
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:
01  Приходи из буџета 1.970.210 - 1.970.210
13  Приходи из претходних година - 28.074.025 28.074.025
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0003: 1.970.210 28.074.025 30.044.235
  1301-1001 ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливај и уживај”

423  Услуге по уговору 448.000 - 448.000
424  Специјализоване услуге 4.603.000 782.880 5.385.880
426  Материјал 12.000 - 12.000

 Извори финансирања за пројекат 1301-1001:
01  Приходи из буџета 5.063.000 - 5.063.000
13  Приходи из претходних година - 782.880 782.880
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1301-1001: 5.063.000 782.880 5.845.880

  1301-1002 ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата
421  Стални трошкови 37.500 - 37.500
422  Трошкови путовања 21.000 - 21.000
423  Услуге по уговору 227.172 - 227.172
426  Материјал 14.328 - 14.328

 Извори финансирања за пројекат 1301-1002:
01  Приходи из буџета 300.000 - 300.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1301-1002: 300.000 - 300.000

 Извори финансирања за функцију 810:
01  Приходи из буџета 18.366.210 - 18.366.210
13  Приходи из претходних година - 28.906.905 28.906.905
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 810: 18.366.210 28.906.905 47.273.115
 Извори финансирања за програм 14:

01  Приходи из буџета 18.366.210 - 18.366.210
13  Приходи из претходних година - 28.906.905 28.906.905
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 14: 18.366.210 28.906.905 47.273.115

  1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе
820    Услуге културе

  1201-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа
 културе 

421  Стални трошкови - 1.696.341 1.696.341
423  Услуге по уговору - - -
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 7.650.000 11.870.000 19.520.000
511  Зграде и грађевински објекти - 2.840.000 2.840.000
512  Машине и опрема - 4.000 4.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01  Приходи из буџета 7.650.000 - 7.650.000
13  Приходи из претходних година - 16.410.341 16.410.341
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за програмску активност 1201-0001: 7.650.000 16.410.341 24.060.341
  1201-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подстицаји културном и уметничком

 стваралаштву
424  Специјализоване услуге 30.000 200.000 230.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама 580.000 2.750.000 3.330.000
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 Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01  Приходи из буџета 610.000 - 610.000
13  Приходи из претходних година - 2.950.000 2.950.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0002: 610.000 2.950.000 3.560.000

  1201-1001 ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Дани отвореног срца”
424  Специјализоване услуге 1.000.000 - 1.000.000

 Извори финансирања за пројекат 1201-1001:
01  Приходи из буџета 1.000.000 - 1.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1201-1001: 1.000.000 - 1.000.000

  1201-1002 ПРОЈЕКАТ: Палилулска олимпијада културе
465  Остале дотације и трансфери 5.800.000 380.000 6.180.000

 Извори финансирања за пројекат 1201-1002:
01  Приходи из буџета 5.800.000 - 5.800.000
13  Приходи из претходних година - 380.000 380.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1201-1002: 5.800.000 380.000 6.180.000

  1201-1003 ПРОЈЕКАТ: „Дани Палилуле”
421  Стални трошкови - 2.496.000 2.496.000
424  Специјализоване услуге - 2.081.500 2.081.500

 Извори финансирања за пројекат 1201-1003:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 4.577.500 4.577.500
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1201-1003: - 4.577.500 4.577.500

 Извори финансирања
 за функцију 820:

01  Приходи из буџета 15.060.000 - 15.060.000
13  Приходи из претходних година - 24.317.841 24.317.841
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за функцију 820: 15.060.000 24.317.841 39.377.841

 Извори финансирања за програм 13:
01  Приходи из буџета 15.060.000 - 15.060.000
13  Приходи из претходних година - 24.317.841 24.317.841
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програм 13: 15.060.000 24.317.841 39.377.841

  2001  ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање
911    Предшколско образовање

  2001-1001  ПРОЈЕКАТ: Гасификација вртића на Карабурми
463  Трансфери осталим нивоима власти - 9.000.000 9.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2001-1001:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 9.000.000 9.000.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2001-1001: - 9.000.000 9.000.000

 Извори финансирања за функцију 911:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 9.000.000 9.000.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 911: - 9.000.000 9.000.000

 Извори финансирања за програм 8:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 9.000.000 9.000.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 8: - 9.000.000 9.000.000

  2002  ПРОГРАМ 9: Основно образовање
912    Основно образовање 

  2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа
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  421  Стални трошкови - - -

    423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 147.688 - 147.688
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01  Приходи из буџета 147.688 - 147.688
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 2002-0001: 147.688 - 147.688

  2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.219.303 - 3.219.303

 Извори финансирања за пројекат 2002-1001:
01  Приходи из буџета 3.219.303 - 3.219.303
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1001: 3.219.303 - 3.219.303

  2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа
425  Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000 1.000.000
463  Трансфери осталим нивоима власти 12.557.670 - 12.557.670

 Извори финансирања за пројекат 2002-1002:
01  Приходи из буџета 13.057.670 - 13.057.670
13  Приходи из претходних година - 500.000 500.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1002: 13.057.670 500.000 13.557.670

  2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика – редован
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.134.300 24.085 5.158.385

 Извори финансирања за пројекат 2002-1003:
01  Приходи из буџета 5.134.300 - 5.134.300
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 24.085 24.085
   Укупно за пројекат 2002-1003: 5.134.300 24.085 5.158.385

  2002-1005 ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник – одржавање софтвера
423  Услуге по уговору 781.352 - 781.352

 Извори финансирања за пројекат 2002-1005:
01  Приходи из буџета 781.352 - 781.352
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1005: 781.352 - 781.352

  2002-1007 ПРОЈЕКАТ: Куповина паметних табли за основне школе
512  Машине и опрема 4.395.000 - 4.395.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1007:
01  Приходи из буџета 4.395.000 - 4.395.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1007: 4.395.000 - 4.395.000

 Извори финансирања за функцију 912:
01  Приходи из буџета 26.735.313 - 26.735.313
13  Приходи из претходних година - 500.000 500.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 24.085 24.085
   Укупно за функцију 912: 26.735.313 524.085 27.259.398

980    Образовање некласификовано на другом месту
  2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа

423  Услуге по уговору 2.290.860 - 2.290.860
 Извори финансирања за пројекат 2002-0001:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти 2.290.860 - 2.290.860
   Укупно за пројекат 2002-0001: 2.290.860 - 2.290.860
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  2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.280.697 - 2.280.697
 Извори финансирања за пројекат 2002-1001:

01  Приходи из буџета 2.280.697 - 2.280.697
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1001: 2.280.697 - 2.280.697

  2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа
463  Трансфери осталим нивоима власти 42.330 - 42.330

 Извори финансирања за пројекат 2002-1002:
01  Приходи из буџета 42.330 - 42.330
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1002: 42.330 - 42.330

  2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика – редован
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.160.944 595.536 1.756.480

 Извори финансирања за пројекат 2002-1003:
01  Приходи из буџета 1.160.944 - 1.160.944
13  Приходи из претходних година - 595.536 595.536
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1003: 1.160.944 595.536 1.756.480

  2002-1004 ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.469.120 - 2.469.120

 Извори финансирања за пројекат 2002-1004:
01  Приходи из буџета 2.469.120 - 2.469.120
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1004: 2.469.120 - 2.469.120

  2002-1005 ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник – одржавање софтвера
423  Услуге по уговору 585.648 - 585.648

 Извори финансирања за пројекат 2002-1005:
01  Приходи из буџета 585.648 - 585.648
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1005: 585.648 - 585.648

  2002-1006 ПРОЈЕКАТ: Климе за школе на територији ГО Палилула
512  Машине и опрема 1.787.400 - 1.787.400

 Извори финансирања за пројекат 2002-1006:
01  Приходи из буџета 1.787.400 - 1.787.400
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1006: 1.787.400 - 1.787.400

 Извори финансирања за функцију 980:
01  Приходи из буџета 10.616.999 - 10.616.999
13  Приходи из претходних година - 595.536 595.536
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 980: 10.616.999 595.536 11.212.535

 Извори финансирања за програм 9:
01  Приходи из буџета 37.352.312 - 37.352.312
13  Приходи из претходних година - 1.095.536 1.095.536
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 24.085 24.085
   Укупно за програм 9: 37.352.312 1.119.621 38.471.933

4.1    ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 
 ПАЛИЛУЛА”

  0602  ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа
410    Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14.505.000 - 14.505.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.400.000 - 2.400.000
413  Накнаде у натури 185.000 - 185.000
414  Социјална давања запосленима 465.000 - 465.000
415  Накнаде трошкова за запослене 580.000 - 580.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 162.112 - 162.112
421  Стални трошкови 4.870.000 - 4.870.000
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422  Трошкови путовања 53.800 - 53.800
423  Услуге по уговору 11.168.620 - 11.168.620
424  Специјализоване услуге 3.975.000 - 3.975.000
425  Текуће поправке и одржавање 3.963.468 - 3.963.468
426  Материјал 1.640.000 - 1.640.000
431  Амортизација некретнина и опреме - - -
441  Отплата домаћих камата 20.000 - 20.000
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 1.740.000 - 1.740.000
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 39.590.000 - 39.590.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема 1.160.000 - 1.160.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 86.478.000 - 86.478.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0001: 86.478.000 - 86.478.000

 Извори финансирања за функцију 410:
01  Приходи из буџета 86.478.000 - 86.478.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 410: 86.478.000 - 86.478.000

 Извори финансирања за програм 15:
01  Приходи из буџета 86.478.000 - 86.478.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 15: 86.478.000 - 86.478.000

 Извори финансирања за главу 4.1:
01  Приходи из буџета 86.478.000 - 86.478.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за главу 4.1: 86.478.000 - 86.478.000

4.2    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
  0602  ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа

160    Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
  0602-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Месне заједнице

421  Стални трошкови 8.347.000 - 8.347.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 155.000 - 155.000
426  Материјал - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01  Приходи из буџета 8.502.000 - 8.502.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0002: 8.502.000 - 8.502.000

 Извори финансирања за функцију 160:
01  Приходи из буџета 8.502.000 - 8.502.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 160: 8.502.000 - 8.502.000

 Извори финансирања за програм 15:
01  Приходи из буџета 8.502.000 - 8.502.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 15: 8.502.000 - 8.502.000

 Извори финансирања за главу 4.2:
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01  Приходи из буџета 8.502.000 - 8.502.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за главу 4.2: 8.502.000 - 8.502.000

 Извори финансирања за раздео IV:
01  Приходи из буџета 577.132.017 - 577.132.017
13  Приходи из претходних година - 119.310.138 119.310.138
07  Донације од осталих нивоа власти - 21.556.115 21.556.115
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 524.000 524.000
06  Донације од међународних организација - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 36.948 36.948
   Укупно за раздео IV: 577.132.017 141.427.201 718.559.218

Члан 6.
Члан 7. мења се тако да гласи: „Средства буџета у износу од 622.100.623 динара и средства из осталих извора у износу 

од 141.427.201 динар, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска актив-
ност и пројекат
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Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1101 Програм 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ         29.586.636 27.854.639 57.441.275

 
 

1. Развој локалне 
заједнице у складу са 
усвојеном стратегијом 
развоја

1. Усвојена стратегија развоја локалне 
заједнице

да да    

2. Проценат остварења мера (циљева 
усвојене стратегије развоја)

1 >1    

1001 Пројекат „Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката” – наменски прој. Министар-
ства грађевин. и Града Београда

        - 15.124.332 15.124.332

Одељење за инспекци-
јске послове– Одсек за 
извршење

1. Сузбијање бесправне 
градње

1. Број интервенција на терену 1 <1    
2. Утрошена средства из буџета за рушење 
и уклањање бесправно подигнутих објеката

1 >1

3. Проценат решених захтева за легализа-
цију објеката

1 >1    

1002 Пројекат микролокације – Микрорегулација парцела за киоске         2.487.636 912.364 3.400.000
Одељење грађевинских и 
стамбених послова
 

Развој приватног преду-
зетништва

1.Број новоотворених киоска /број затво-
рених киоска

1 >1    

2. Висина прихода од комуналних такси за 
заузеће јавних површина 

1 >1    

1004 Пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара”         5.000.000 1.800.000 6.800.000
Веће општине – члан 
Већа
 

Исправност парковских 
мобилијара и доступ-
ност паркова широј 
популацији

1.Број новоуграђених/ремонтованих 
мобилијара у односу на утрошак буџетских 
средстава

1 >1    

2. Степен задовољства квалитетом паркова 
и парковских мобилијара

1 >1    

1005 Пројекат „Уређење паркова” – Радови на пејзажном уређењу паркова на територији Градске 
општине Палилула

        10.958.000 6.337.943 17.295.943

Веће општине – члан 
Већа
 

Уређење паркова и 
унапређење здравља 
становништва

1.Укупан број m² зелене површине на којој 
се уређује и одржава зеленило

1 >1    

2. Укупан број урбаних целина/паркова на 
којој се уређује и одржава зеленило

1 >1    

1006 Пројекат „Пијаца у Падинској Скели”         466.000 3.500.000 3.966.000
ЈП „Пословни центар” 
општине Палилула

Омогућавање услова 
за снабдевање грађана 
пољопривредним про-
изводима

1.Уложена буџетска средства у односу на 
остварени приход од закупа тезги

1 >1    

1008 Пројекат „Теретане на отвореном”         1.513.000 - 1.513.000
Веће општине – члан 
Већа

1.Стварање услова за 
масовно рекреирање 
широке популације

1. Дневни број корисника услуга теретане 1 >1    

1009 Пројекат „Еколошка зона Ада Хуја” – Изградња еколошке зоне Ада Хуја         2.430.000 - 2.430.000
Веће општине – члан 
Већа

1.Обезбеђивање услова 
за одрживи развој 
локалне заједнице одго-
ворним односом према 
животној средини

1. Дневни број корисника услуга еколошке 
зоне Ада Хуја

1 >1    

1010 Пројекат Уређење насеља на територији Општине         6.240.000 - 6.240.000
Веће општине – члан 
Већа

1. Омогућавање услова 
за привредни развој 
општине, и живот 
становништва

1. Број новоизграђених привредних и 
стамбених објеката

1 >1    
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1011 Пројекат „Ограда на пијаци на Карабурми” – Израда и санација 500 метара ограде око пијаце 

на Карабурми
        492.000 - 492.000

Веће општине– члан 
Већа

1. Омогућавање про-
писаних услова за рад 
пијаце на Карабурми

1. Уложена буџетска средства у односу на 
остварени приход од закупа тезги

1 >1    

1012 Пројекат „Комуналне услуге” – Сервисирање трошкова комуналних услуга         - 180.000 180.000
Одељење грађевинских 
и стамбених послова 
– Одсек стамбених и 
комуналних послова

1. Сервисирање трош-
кова комуналних услуга 
за станове у власништву 
Општине

1. Уложена буџетска средства у односу на 
број општинских станова

1 >1    

0101 Програм 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ         25.000 11.389.704 11.414.704
  2. Спровођење усвојене 

пољопривредне полити-
ке и политике руралног 
развоја на подручју 
локалне самоуправе

1. Усвојени програми развоја пољопривреде 
и руралног развоја

1 >1    

0003 Програмска активност Рурални развој         25.000 11.389.704 11.414.704
Веће општине – члан 
Већа

1. Развој одговарајућих 
економских услова у 
сеоским срединама

1. Проценат буџетских средстава који се 
издваја за уређење атарских путева

1 >1    

0401 Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         2.457.571 3.000.794 5.458.365
  1. Унапређење квалите-

та животне средине
1. Проценат буџета намењен заштити жи-
вотне средине у односу на укупан буџет

1 >1    

0001 Програмска активност Управљање заштитом животне средине и природних ресурса         425.143 925.840 1.350.983
Штаб за ванредне ситу-
ације општине Палилула

1. Испуњење обавеза 
у складу са законима у 
домену постојања стра-
тешких и оперативних 
планова као и мера 
заштите

1. Усвојен локални акциони и/или санаци-
они план

да да

1002 Пројекат „Дренажа канала у Крњачи” – Дренажа и чишћење регулационих канала на левој 
обали Дунава

        1.000.000 611.382 1.611.382

Штаб за ванредне ситу-
ације општине Палилула

1. Одводњавање 
пољопривредног 
земљишта

1. Утрошак буџетских средстава / км 
очишћених канала

1 >1    

1003 Пројекат: „Чишћење снега”         1.032.428 1.463.572 2.496.000
Штаб за ванредне ситу-
ације општине Палилула

1.Омогућавање несмета-
ног одвијања саобраћаја 
у условима природних 
непогода

1. Утрошак буџетских средстава / км 
очишћених путева

1 >1    

0701 Програм 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА         2.027.000 3.583.936 5.610.936
  2. Повећање безбед-

ности учесника у 
саобраћају и смањење 
броја саобраћајних 
незгода

1. Број саобраћајних незгода / инцидената 1 <1    

0002 Програмска активност Одржавање путева         600.000 1.139.931 1.739.931
Веће општине – члан 
Већа

1. Опремање и одржа-
вање саобраћајне сигна-
лизације на путевима и 
улицама
 

1.Број пружних прелаза са постављеним 
полу – рампама

1 >1    

2. Број поправљених и новопостављених 
саобраћајних знакова и семафора 

1 >1

3. Број саобраћајних несрећа на пружним 
прелазима на територији ЛСУ

1 >1    

1001 Пројекат „Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а”         1.427.000 - 1.427.000
Веће општине – члан 
Већа

1. Побољшање услова 
превоза путника у 
јавном саобраћају

1. Уложена буџетска средства у односу на 
број изграђених надстрешница

1 >1    

1002 Пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Палилула” - 2.444.005 2.444.005
Веће општине – члан 
Већа

1. Финансирање про-
грама општинског тела 
за координацију без-
бедности саобраћаја на 
путевима ГО Палилула

1. Уложена буџетска средства у односу на 
број саобраћајних несрећа са страдалим 
и повређеним ученицима на територији 
Градске општине Палилула

1 >1  

2001 Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ          - 9.000.000 9.000.000
  1. Правичан обухват 

предшколским васпи-
тањем и образовањем

1. Укупан број деце на листи чекања 1 <1    

1001 Пројекат: Гасификација вртића на Карабурми – прикључак на постојећу мрежу         - 9.000.000 9.000.000
Веће општине – члан 
Већа

1. Побољшање услова 
боравка деце у вртићи-
ма и смањење трошкова 
грејања

1. Износ месечних рачуна за грејање у 
објектима обухваћеним пројектом

1 >1    

2. Износ буџетских средстава / број објека-
та обухваћеним пројектом

1 >1    

2002 Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         37.352.312 1.119.621 38.471.933
  1. Потпуни обухват 

основним образовањем 
и васпитањем

1. Број деце која су обухваћена основним 
образовањем (разложен по разредима и 
полу)

1 >1    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0001 Програмска активност Функционисање основних школа         2.438.548  - 2.438.548

Веће општине – члан 
Већа

1. Обезбеђени прописа-
ни услови за васпитно-
образовни рад са децом 
у основним школама 

1Број школа у којима је надлежна инспек-
ција (санитарна за хигијену, грађевинска за 
грађевинске услове и инспрекција заштите 
која котролише безбедност и здравље на 
раду) констатовала неиспуњење основних 
критериијума хигијене и естетике (везано 
за фасаду, кречење унутрашњих просто-
рија, тоалете)

1 <1    

1001 Пројекат „Исхрана и смештај ученика”         5.500.000  - 5.500.000
Одељење за друштвене 
делатности и заједнич-
ке послове – Одсек за 
друштвене делатности

1. Подршка деци са 
сметњама у развоју

1. Број ученика / износ буџетских средстава 
која се издвајају за исхрану и смештај 
школске деце

1 <1    

1002 Пројекат „Текуће поправке школа”         13.100.000 500.000 13.600.000
Веће општине 1. Ефикасно основно об-

разовање и рационална 
употреба средстава 

1. Проценат буџета који се издваја за текуће 
одржавање објеката оснвоних школа

1 >1    

2. Проценат буџета који се издваја за 
набавку и текуће одржавање опреме у 
основним школама

1 >1    

1003 Пројекат: „Превоз ученика – редован” – Превоз ученикаОШ „Олга Петров”, ради редовног 
похађања наставе

        6.295.244 619.621 6.914.865

Одељење за друштвене 
делатности и заједничке 
послове– Одсек за друш-
твене делатности

1. Ефикасно основно об-
разовање и рационална 
употреба средстава 

1. Број превезених ученика / износ буџет-
ских средстава која се издвајају за превоз 
школске деце

1 <1    

1004 Пројекат: „Награде ученицима” – Додела награда „Вук Караџић” за постигнут одличан успех 
током основног школовања

        2.469.120 - 2.469.120

Одељење за друштвене 
делатности и заједнич-
ке послове – Одсек за 
друштвене делатности

1. Унапређење квалите-
та образовања и васпи-
тања услова у основним 
школама

1. Број талентоване деце подржане од стра-
не града/општине у односу на укупан број 
деце у школама 

1 >1    

2. Износ буџетских средстава која се из-
двајају за награђивање ученика

1 >1    

1005 Пројекат: „Електронски дневник – одржавање софтвера”         1.367.000  - 1.367.000
Веће општине – члан 
Већа

1. Већа доступност ин-
формација о оцењивању 
ученика

1. Број притужби родитења на ажурност 
рада софтвера

1 >1    

2.Висина просечне оцене збирно за све 
разреде на крају школске године

1 >1

3. Проценат буџета за одржавање софтвера 1 >1    
1006 Пројекат: „Климе за школе на територији Градске општине Палилула” – Набавка клима уређаја 

за школе
        1.787.400 - 1.787.400

Веће општине – члан 
Већа

1. Побољшање услова 
одвијања наставе

1. Број притужби наставника и ученика 
натемпературу у учионицама

1 >1    

1007 Пројекат: „Куповина паметних табли за основне школе” – Набавка електронских дисплеја као 
наставних помагала

        4.395.000 - 4.395.000

Веће општине – члан 
Већа

1. Повећање транспа-
рентности наставног 
процеса кроз већу 
доступност информа-
ција о градиву

1. Број притужби наставника и ученика на 
ажурност рада софтвера

1 >1    

2. Висина просечне оцене збирно за све 
разреде на крају школске године

1 >1    

0901 Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА         38.651.112 19.528.200 58.179.312
Веће општине – члан 
Већа

1. Јачање локалних 
ресурса за имплемента-
цију стратегије развоја 
система социјалне 
заштите

1. Висина средстава из буџета града/општи-
не намењених имплементацији Одлуке о 
правима на услуге социјалне заштите и 
мере материјалне подршке (као % у односу 
на буџет)

  7,62%    

2. Број лиценирани пружаоца услуге 
( односно број пружалаца услуге који 
су поднели захтев за лиценцирања 
МИНРЗВСП) 

1 >1    

3. Износ (%) буџетских издвајања за 
удружења грађана који делују у области 
социјалне заштите (социо-хуманитарне 
организације, Црвени крст)

  1,27%    

3. Унапређење положаја 
грађана који припадају 
угроженим групама 
обезбеђивањем мера 
материјалне подршке 

1. Број мера материјалне подршке грађа-
нима предвиђених Одлуком о социјалној 
заштити 
% (или номинални износ) буџетских 
издвајања за мере материјалне подршке 
грађанима 

1 >1    

1.Број грађана/ки корисника мера мате-
ријалне подршке обезбеђених средствимa 
локалног буџета 

1 >1    

2.Број избег. ИРЛ, повратника / адекватно 
решавање стамбених услова

       

3. број изб. ИРЛ, повратника /економско 
оснаживањеа 

1 >1    



Број 75 – 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 10. децембар 2015.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0001 Програмска активност Социјалне помоћи         503.645 1.127.539 1.631.184

Веће општине – члан 
Већа

2. Побољшање социјал-
но-економских услова 
живота грађана који 
припадају посебно 
осетљивим социјалним 
групама (Роми, избегли, 
ИРЛ, повратници по 
Споразуму о реадми-
сији,...)

1. Број корисника једнократне новчане 
помоћи

1 >1    

1. Број избеглих, интерно расељених и 
повратника по Споразуму о реадмисији 
којима је обезбеђено адекватно решавања 
стамбених услова 

1 >1    

0003 Програмска активност Подршка социо-хуманитарним организацијама         8.330.000 500.000 8.830.000
Веће општине – члан 
Већа

1. Подстицање развоја 
разноврсних социјалних 
услуга у заједници и 
укључивање у сферу 
пружања услуга што 
више различитих 
социјалних актера

1. Број удружења / хуманитарних организа-
ција које добијају средства из буџета ЛС

1 >1    

2.Број лиценцираних ОЦД у односу на 
укупан број ОЦД

1 >1

3.% финансирања пројектних активности 
удружења / организација у односу на укуп-
на средства која су за њих издвојена

1 <1    

0004 Програмска активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге         1.567.800 281.270 1.849.070
Веће општине – члан 
Већа

1. Подршка развоју 
мреже ванинституци-
оналне услуге социјалне 
заштите предвиђене 
Одлуком о социјалној 
заштити и Закону о 
социјалној заштити 

1. Износ / % буџетских издвајања за услуге 
подршке за самосталан живот у односу на 
на укупан износ / % буџетских издвајања за 
социјалну заштиту 

2,69%

2.Број и структра корисника услуга подрш-
ке за самосталан живот 

1 >1    

0005 Програмска активност Активности Црвеног крста         850.000 - 850.000
Веће општине – члан 
Већа

Социјално деловање 
– олакшавање људске 
патње пружањем неоп-
ходне ургентне помоћи 
лицима у невољи, раз-
вијањем солидарности 
међу људима, органи-
зовањем различитих 
облика помоћи

1.Број акција на прикупљању различитих 
врста помоћи ( укљућујући и акције добро-
вољног давања крви) 

1 >1    

2.Број дистрибуираних пакета хране за 
социјално угрожено становништво

1 >1

3.Број волонтера Црвеног крста 1 >1    

1001 Пројекат Акција Палилулски мајстор – Помоћ пензионерима са најнижим примањима у 
уклањању кварова у домаћинству

        1.416.667 178.526 1.595.193

Веће општине– члан 
Већа

Обезбеђивање помоћи 
најугроженијем стано-
вништвуу уклањању 
кварова у домаћинству

1. Број сервисних интервенција у односу на 
утрошак буџетских средстава

1 >1    

2.Степен задовољства квалитетом серви-
сних интервенција

1 >1    

1002 Пројекат: „Стигле су нам роде” – Додела једнократних помоћи од 10.000,00 динара за свако 
новорођенче на Палилули

        20.000.000 4.000.000 24.000.000

Веће општине – члан 
Већа

1. Помоћ породици и 
подстицај наталитету

1.Број подељених једнократних помоћи у 
односу на утрошак буџетских средстава

1 >1    

1003 Пројекат: „Све за Џ” – Обезбеђивање услуга интернисте, физијатра         1.647.000 - 1.647.000
Веће општине – члан 
Већа

1. Помоћ старима у 
услугама здравства

1.Број извршених здравствених услуга у 
односу на утрошак буџетских средстава

1 >1    

1004 Пројекат: „Гусеничари за инвалиде” – Набавка гусеничара за инвалиде за савладавање препре-
ка у кретању

        2.981.000 - 2.981.000

Веће општине – члан 
Већа

1. Помоћ инвалидима у 
кретању и савладавању 
препрека

1. Број инвалида који су користили услугу 
гусеничара у односу на утрошак буџетских 
средстава

1 >1    

1005 Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица -Помоћ избеглим и расељеним лици-
ма у трајном решавању стамбеног питања

        685.000 2.970.000 3.655.000

Веће општине – члан 
Већа
 

1.Трајно стамбено 
збрињавање избеглих и 
расељених лица
 

1.Број стамбено збринутих лица у односу 
на утрошак буџетских средстава

1 >1    

2.Степен задовољства квалитетом серви-
сних интервенција

1 >1    

1006 Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица – Помоћ избеглим и расељеним 
лицима у трајном решавању стамбеног питања

        220.000 1.980.000 2.200.000

Веће општине– члан 
Већа

1.Трајно стамбено 
збрињавање избеглих и 
расељених лица

1.Број стамбено збринутих лица у односу 
на утрошак буџетских средстава

1 >1    

2.Степен задовољства квалитетом серви-
сних интервенција

1 >1    

1007 Пројекат: Jачање толеранције и отклањање предрасуда према азилантима         50.000 - 50.000
Веће општине– члан 
Већа

1.Jачање толеранције и 
отклањање предрасуда 
према азилантима

1.Број жалби упуђених према азилантима 1 <1    

1008 Пројекат: Економско оснаживање избеглица         200.000 1.800.000 2.000.000
Веће општине– члан 
Већа

1. Успешнија интегра-
ција избеглица

1. Број лица међу избеглицама која се 
самостално издржавају

1 >1    

1009 Пројекат: Економско оснаживање ИРЛ         100.000 900.000 1.000.000
Веће општине– члан 
Већа

1. Успешнија интегра-
ција ИРЛ

1. Број лица међу ИРЛ која се самостално 
издржавају

1 >1    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1010 Пројекат: Економско оснаживање повратника по реадмисији – Подршка самосталном издржа-

вању повратника по реадмисији
        100.000 - 100.000

Веће општине – члан 
Већа

1. Успешнија интегра-
ција повратника по 
реадмисији

1.Број лица повратника по реадмисији која 
се самостално издржавају

1 >1    

1011 Пројекат: Јачање толеранције / азиланти – амбуланта – Здравствена заштита азиланата         - 473.000 473.000

Веће општине – члан 
Већа

1. Успешнија здравстве-
на заштита азиланата

1.Број излечених пацијената 1 >1    

1012 Пројекат: Јачање толеранције / азиланти – игралиште – Подршка интеграцији азиланата         - 440.962 440.962

Веће општине– члан 
Већа

1. Јачање толеранције / 
азиланти – игралиште

1.Број лица која користе игралиште 1 >1    

1013 Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи         - 3.876.903 3.876.903

Веће општине – члан 
Већа

1. Успешнија интегра-
ција становника контеј-
нерског насеља

1. Број домаћинстава у оквиру контеј-
нерског насеља која самостално плаћају 
трошкове ЕДБ-а

1 >1    

1014 Пројекат: Једнодневни излети пензионера         - 1.000.000 1.000.000

Веће општине– члан 
Већа

1. Унапређење положаја 
пензионера обезбеђи-
вањем мера материјалне 
подршке

1. Број лица обухваћених акцијом у односу 
на утрошак буџетских средстава

1 >1    

1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ         15.060.000 24.317.841 39.377.841
1.Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 
инфраструктуре

1. Број субјеката културне инфраструк-
туре према типу (установа кулутре, КУД, 
удружења)

1 >1    

2.Број субјеката културне инфраструк-
туре према типу (установа кулутре, КУД, 
удружења)

1 >1    

3. Укупно издвајање за културу у оквиру 
локалног буџета

1 >1    

0001 Програмска активност Функционисање локалних установа културе         7.650.000 16.410.341 24.060.341
Веће општине– члан 
Већа
 

1. Унапређење ефикас-
ности установа културе 
 

1. Број запослених у установама културе у 
односу на укупан број становника града/
општине

1 >1    

2. Проценат учешће сопствених прихода у 
буџету установа културе 

1 >1

3. Годишња потрошња електричне енергије 
у KW по m² површине 

1 <1    

0002 Програмска активност Подстицаји културном и уметничком стваралаштву         610.000 2.950.000 3.560.000
Веће општине– члан 
Већа

1. Повећање интересо-
вања грађана за развој 
културе 

1. Укупан број посетилаца на свим култур-
ним догађајима који су одржани

1 >1    

2. Укупан број чланова КУД и УК 1 >1    
1001 Пројекат Манифестација „Дан отвореног срца”         1.000.000 - 1.000.000

Веће општине – члан 
Већа

1. Дружење међу 
омладином и широм 
популацијом

1. Степен задовољства манифестацијом 1 >1    

1002  Пројекат „Палилулска олимпијада културе” – Такмичење тимова и појединаца у познавању 
културног стваралаштва

        5.800.000 380.000 6.180.000

Веће општине – члан 
Већа

1. Промоција културног 
стваралаштва међу 
школском омладином

1. Утрошак буџетских средстава / број 
такмичара

1 <1    

1003  Пројекат „Дани Палилуле”         - 4.577.500 4.577.500
Веће општине – члан 
Већа

1. Подршка развоју 
туризма и културног 
стваралаштва на нивоу 
општине 

1. Утрошак буџетских средстава / број 
посетилаца

1 <1    

1301 Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ         18.366.210 28.906.905 47.273.115
1. Планско подстицање 
и креирање услова за 
бављење спортом за 
све грађане и грађанке 
града

1. Програм развоја спорта и акциони план 
развијен на нивоу града/општине и усвојен 
од стране скупштине

да да    

2. Донешен Правилник о финансирању 
спорта у граду/општини

да да    

3.Проценат буџета Града/општине намењен 
за спорт

1 >1    

0001 Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима

        10.383.000 50.000 10.433.000

Веће општине– члан 
Већа

1. Обезбеђивање услова 
за рад и унапређење 
капацитета спортских 
организација преко 
којих се остварује 
јавни интерес у области 
спорта у граду/опш-
тини

1. Број посебних и годишњих програма 
спортских организација финансираних од 
стране града/општине 

1 >1    

2. Проценат буџета намењен финансирању 
спортских организација 

1 >1    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0002 Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној 

физичкој култури
        650.000 - 650.000

Веће Градске општине– 
члан Већа

1.Максимална могућа 
доступност постојећих 
спортских објеката 
предшколском, школ-
ском и рекреативном 
спорту и масовној 
физичкој култури

1.Број објеката који је доступан за 
коришћење предшколском, школском и 
рекреативном спорту и масовној физичкој 
култури

1 >1    

2. Просечан број дана у години када су 
постојећи објекти доступни предшколском, 
школском и рекреативном спорту и масов-
ној физичкој култури 

1 >1

3. Просечан број сати по дану када су 
постојећи објекти доступни предшколском, 
школском и рекреативном спорту и масов-
ној физичкој култури 

1 >1    

0003 Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре         1.970.210 28.074.025 30.044.235
Веће општине – члан 
Већа

1.Планска градња нових 
спортских објеката и 
редовно одржавање 
постојећих спортских 
објеката од интереса за 
општину/град

1. Број планираних нових спортских 
објеката који треба да буду изграђени по 
усвојеном програму развоја спорта

1 >1    

2. Укупна површина спортских терена/уку-
пан број становника у Граду/општини

1 >1

2. Трошкови одржавања спортских објеката 
у односу на укупну површину спортских 
објеката

1 <1    

1001 Пројекат Акција „Пливај и уживај” – Обука пливања у закупљеним терминима на базену 
„Ташмајдан”

        5.063.000 782.880 5.845.880

Веће општине – члан 
Већа

1. Популаризација пли-
вања међу омладином

1.Утрошак буџетских средстава / број 
полазника курса

1 <1    

1.Број полазника курса који су пропливали 1 >1    
1002 Пројекат „Дунавска регата”         300.000 - 300.000

Веће општине – члан 
Већа

1. Развој туризма кроз 
популаризацију наутике

1. Утрошак буџетских средстава / број 
учесника у регати

1 <1    

0602 Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА         478.574.782 12.725.561 491.300.343
 
 
 

1. Одрживо управ-
но и финансијско 
функционисање Града у 
складу надлежностима 
и пословима локалне 
самоуправе

1. Стабилност и интегритет локалног 
буџета 
(суфицит, дефицит) 

да да    

2. Однос броја запослених у Општини 
и законом утврђених максимума броја 
запослених

1 <1    

3. Број донетих аката органа и служби 
општине

1 >1    

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина         421.699.310 7.110.236 428.809.546
0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
        7.367.402 - 7.367.402

Председник Скупштине 
Градске општине

1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа 
Градске општине

1. Број седница Скупштине општине 1 >1
2. Проценат буџета који се издваја за плате 
запослених у органима и службама града/
општине (/функционери и службеници)

1 <1

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – ПРЕДСЕД-
НИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

        23.185.000 - 23.185.000

Председник Градске 
општине

1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа 
Градске општине

1.Број седница градског/општинског Већа 1 >1
2. Проценат буџета који се издваја за плате 
запослених у органима и службама Града/
Општине (/функционери и службеници)

1 <1

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – УПРАВА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

        311.736.310 7.032.716 318.769.026

Начелник Управе Град-
ске општине
 

1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа 
Градске општине
 

1. Број остварених услуга Градске/Општин-
ске Управе (укупан број предмета који су 
у току, број решења, дозвола, потврда и 
других докумената издатих физичким и 
правним лицима)

1 >1    

2.Проценат решениих предмета у кален-
дарској години (у законском року, ван 
законског рока)

1 >1

3. Проценат буџета који се издваја за плате 
запослених у органима и службама Града/
Општине (/функционери и службеници) 

1 <1

2.Унапређење и модер-
низација рада управе 
ЈЛС и Градске општине

1. Проценат буџета који се издваја за модер-
низацију рада управе (за прибављање рачу-
нара и друге опреме за потребе унапређења 
рада управе, набавку софтвера, итд.)

1 >1

2.Проценат буџета који се издваја за нове 
услуге које пружа Градска/Општинска 
Управа/Управа Градске општине

1 >1

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Јавни ред и 
мир некласификован на другом месту

        300.000 77.520 377.520

Помоћник председника 
Градске општине

1. Изградња ефикасног 
превентивног система 
заштите и спасавања на 
избегавању последица 
елементарних и других 
непогода 

1. Број награђених полицајаца у односу на 
број запослених у ОУП Палилула

1 >1    

2. Број награђених ватрогасаца у односу 
на број интервенција на територији ГО 
Палилула

1 >1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – ЈАВНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”
        86.478.000 - 86.478.000

ЈП „Пословни центар” 
Општине Палилула– ди-
ректор

1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа 
градске Општине

1. Проценат буџета општине који се одваја 
за функционисање ЈП „Пословни центар” 
Општине Палилула

1 <1

2. Проценат наплате закупнина од издавања 
пословног простора

1 >1

3. Учешће укупно извршених расхода ЈП 
„Пословни центар” Општине Палилула у 
односу на укупно остварене приходе од 
закупа у претходној години <100%.

1 <1

0002 Програмска активност Месне заједнице         8.502.000 - 8.502.000
Одељење за општу упра-
ву – Одсек за сарадњу са 
месним заједницама

1. Обезбеђено задо-
вољавање потреба и 
интереса локалног ста-
новништва деловањем 
месних заједница 

1. Проценат буџета града/општине који 
се користи за трошкове и планове рада /
програме месних заједница

1 >1

2. Степен остварења финансијских планова 
месних заједница

1 >1

3. Број иницијатива и предлога месних 
заједница према граду/општини у вези са 
питањима од интереса за локално станов-
ништво

1 <1    

0003 Програмска активност Управљање јавним дугом         12.307.866 1.344.134 13.652.000
Начелник Управе Град-
ске општине

1. Одржавање финан-
сијске стабилности 
града/општине и фи-
нансирање капиталних 
инвестиционих расхода 

1. Учешће укупног износа главница и 
камата које доспевају у датој години на 
сва неизмирена дугорочна задужења за 
финансирање капиталних инвестиционих 
расхода у односу на укупно остварене 
текуће приходе буџета локалне власти у 
претходној години <15%.

1,79%

2. Учешће издатака за сервисирање дугова у 
текућим приходима ≤ 15%

1,61%

3. Структура јавног дуга (удео краткороч-
ног дуга за финансирање финансијске ста-
билности и дугорочних дугова за финанси-
рање капиталних инвестиционих расхода у 
укупном јавног дугу града/општине)

1 1    

0004 Програмска активност Општинско правобранилаштво         14.416.204 - 14.416.204
Општинско правобрани-
лаштво Градске општине 
Палилула општински 
правобранилац

1. Заштита имовинских 
права и интереса града/
општине 

1. Број предмета у раду правобранилаштва 1 >1
2. Број решених предмета (позитивних и 
негативних по града/општине )

1 >1

3. Број правних мишљења која су дата орга-
нима града/општине, стручним службама и 
другим правним лицима чија имовинска и 
друга права заступа

1 >1    

0006 Програмска активност Информисање         5.700.000 - 5.700.000
Помоћник председника 
градске општине

1. Унапређење јавног 
информисања од локал-
ног значаја

1. Број издатих билтена града/општине 
(штампани или електронски)

1 1

0007 Програмска активност Канцеларија за младе         1.319.000 - 1.319.000
Веће општине – члан 
Већа

1. Успостављени ин-
ституционални услови 
у Граду/Општини за 
подршку активном 
укључивању младих, 
подршку различитим 
друштвеним актив-
ностима младих и кре-
ативном испољавању 
њихових потреба

1. Број корисника услуга КЗМ (разврстан 
по полу)

1 >1    

2. Број организованих активности и проје-
ката КЗМ 

1 >1    

1001 Пројекат „Услуге медијског праћења”         2.100.000 142.800 2.242.800
Помоћник председника 
градске општине

1. Комуникација са 
јавношћу испољавању 
њихових потреба

1. Број чланака/репортажа у којима се 
помиње Градска општина Палилула на 
годишњем нивоу

1 >1    

2. Број чланака/репортажа у позитивној 
конотацији у односу на укупан објављени 
број

1 >1    

1002 Пројекат „Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и избор-
на права – Палилула у Секретаријату за управу Градске управе Града Београда”

        - 1.279.591 1.279.591

Начелник Управе Град-
ске општине

1. Лакше и брже оства-
рење права грађана по 
питању личних стања 
грађана, вођења матич-
них књига и изборних 
права 

1. Број остварених услуга матичне службе 
(укупан број предмета који су у току, број 
потврда и других докумената издатих 
физичким и правним лицима)

1 >1    

2. Проценат буџета општине који се корис-
ти за трошкове и планове рада /програме 
матичне службе

1 >1    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1003 Пројекат „Електронски архив – индексирање података”         - 1.186.800 1.186.800

Одељење за друштвене 
делатности и заједничке 
послове

1. Већа доступност и 
поузданост приступа 
информацијама (доку-
ментацији)

1. Број индексираних предмета у односу на 
укупан број предмета

1 >1    

2. Проценат буџета Општине који се корис-
ти за пројекат индексације

1 >1    

1004 Пројекат: „Општинска слава и Дан општине”         500.000 - 500.000
Председник градске 
Општине

1. Комуникација са 
јавношћу и промоција 
градске Општине

1. Уложена буџетска средства / број угошће-
них људи

1 <1

1005 Пројекат: „Набавка возила за потребе ОУП Палилула”         3.000.000 - 3.000.000
Помоћник председника 
градске Општине

1. Обезбеђивање услова 
за већу безбедност 
грађана на терито-
рији Градске општине 
Палилула

1. Обезбеђивање веће покривености терена 
на одређеним безбедносним секторима

1 >1

1007 Пројекат „Студијска посета најбољих палилулских студената” – Студијска посета најбољих 
палилулских студената европским универзитетима

        1.663.000 1.662.000 3.325.000

Одељење за друштвене 
делатности и заједничке 
послове – Канцеларија 
за младе

1. Интеракција сту-
дената из различитих 
земаља

1. Уложена буџетска средства / број учесни-
ка– студената

1 <1

УКУПНО ПРОГРАМИ         622.100.623 141.427.201 763.527.824

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-5/2015-I-6-23-1, 9. децембра 2015. године

Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 23. седници 
одржаној 9 децембра 2015. године, на основу чл. 1, 3, 13, 18. 
и 19. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 
72/11, 88/13 и 105/14), чл. 1, 6. и 7. Уредбе Владе Републи-
ке Србије о условима прибављања и отуђења непокретнос-
ти непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 24/12 и 
48/15), члана 1. Одлуке о начину поступања са непокрет-
ностима које су у јавној својини Града Београда односно 
на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 36/14, 97/14 и 20/15 
– др. одлука) и члана 25. став 1. тачка 6. Статута Градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда” бр. 
43/08, 16/10 и 35/13), донела је 

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПО-
СЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК ГРАД-

СКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се начин и поступак давања у за-

куп пословних просторија у јавној својини, чији је корисник 
Градска општина Палилула, а које су поверене на управљање 
Јавном предузећу за управљање и коришћење пословним 
простором „Пословни центар општине Палилула” (у даљем 
тексту: ЈП „Пословни центар општине Палилула”).

II. ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА

Члан 2.
Непокретне ствари у јавној својини дају се у закуп у 

поступку јавног надметања или прикупљања писмених по-
нуда путем јавног оглашавања, а изузетно непосредном по-

годбом у случајевима утврђеним Законом о јавној својини 
и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретнос-
ти непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда и овом одлуком.

Део поступка давања у закуп непокретности у јавној 
својини спроводи комисија коју образује Надзорни одбoр 
ЈП „Пословни центар општине Палилула”.

Чланови комисије из претходног става овог члана би-
рају се из редова запослених у ЈП „Пословни центар општи-
не Палилула” и Надзорног одбора ЈП „Пословни центар 
општине Палилула”.

Члан 3.
Након доношења акта о давању у закуп непокретности 

у јавној својини, ЈП „Пословни центар општине Палилула” 
објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања 
или прикупљања писмених понуда за давање у закуп не-
покретности у јавној својини.

Оглас из става 1. овог члана, који се објављује у сред-
ствима јавног информисања, обавезно садржи:

– назив органа и корисника непокретности која се даје у 
закуп у јавној својини – ЈП „Пословни центар општине Па-
лилула”;

– ближе податке о начину давања у закуп непокретнос-
ти у јавној својини (јавно надметање или прикупљање пи-
саних понуда);

– опис непокретности у јавној својини која се даје у закуп;
– услове под којима се непокретност у јавној својини 

даје у закуп (рок трајања закупа и др.);
– обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности 

за одређену сврху и намену;
– време и место одржавања јавног надметања, односно 

јавног отварања приспелих понуда;
– начин, место и време за достављање пријава за учешће 

у поступку јавног надметања, односно писмених понуда за 
учешће у поступку прикупљања писмених понуда;
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– почетну, односно најнижу висину закупнине по којој 
се непокретност у јавној својини може дати у закуп;

– висину и начин полагања депозита, односно висину и 
време трајања банкарске гаранције;

– рок за повраћај депозита учесницима који нису успели 
на јавном надметању, односно у поступку прикупљања пис-
мених понуда;

– назнаку да се у пријави, оносно понуди из става 3. овог 
члана обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити 
повраћај депозита;

– датум и време разгледања непокретности која се даје 
у закуп;

– и евентуално остале елементе.
Пријава, односно понуда која се доставља обавезно 

садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се 
нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне 
карте, јединствени матични број грађана, за предузетни-
ке: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, 
јединствени број грађана, назив радње, матични број, за 
правна лица: назив и седиште, копију решења о упису пра-
вног лица у регистар код надлежног органа, као и пуно-
моћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, 
односно понуде не могу учествовати у поступку јавног над-
метања или прикуљања писмених понуда, а непотпуне или 
неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.

Члан 4.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у слу-

чају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се 
подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надме-
тању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину 
закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве или писмене понуде не 
прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за 
најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи 
право на враћање депозита.

Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и 
уколико пристигне једна понуда.

Члан 5.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом кри-

теријума висине понуђене закупнине.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти 

износ закупнине, комисија из члана 2. став 2. ове одлуке 
позваће понуђаче који су понудили исти износ закупнине, 
да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову 
писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине 
у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће коми-
сија отворити и утврдити најповољнијег понуђача својим 
предлогом одлуке.

Уколико понуђачи из става 2. овог члана у року од три 
дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи дос-
тавили нову понуду са истоветном закупнином, комиси-
ја из члана 2. став 2. ове одлуке, задржава право да својим 
предлогом одлуке изврши избор најповољнијег понуђача 
по слободном уверењу.

О целокупном поступку јавног надметања или при-
купљања писмених понуда путем јавног оглашавања коми-
сија сачињава записник, и евентуално предлог одлуке, који 
доставља Надзорном одбору ЈП „Пословни центар општине 
Палилула” на одлучивање.

Члан 6.
Непокретности у јавној својини могу се изузетно од чла-

на 2. ове одлуке, дати у закуп и ван поступка јавног надме-
тања, односно прикупљања писмених понуда, у случајевима:

– када закуп траже амбасаде страних држава у Репу-
блици Србији, као и трговинска и војна представништва и 
друге организације при диполоматско-конзуларним предс-
тавништвима у Републици Србији, под условом реципро-
цитета, међународне организације за помоћ и сарадњу са 
земљама Европске уније, међународне хуманитарне орга-
низације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Ре-
публици Србији, као и домаће хуманитарне организације, 
политичке странке, организације и удружења грађана из 
области здравства, културе, науке, просвете, спорта, со-
цијалне и дечије заштите, под условом да тај простор не ко-
ристе за остваривање прихода, агенције, дирекције и друге 
службе и организације чији је оснивач носилац права јавне 
својине – Град Београд, или Градска општина Палилула, а за 
које оснивачким актом није утврђена обавеза Града Београ-
да, односно Градске општине Палилула да им обезбеде по-
словни простор за рад;

– када закупац престане да обавља своју делатност, ус-
лед тешке болести, одласка у пензију или смрти, а доделу у 
закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чла-
нови породичног домаћинства), под условом да настави са 
обављањем исте делатности;

– када закупац – правно лице тражи одређивање за за-
купца друго правно лице чији је оснивач или када закупац 
– правно лице тражи одређивање за закупца друго правно 
лице, а оба правна лица имају истог оснивача, односно када 
је код закупца – правног лица дошло до одређених статус-
них промена;

– када закупац – физичко лице тражи одређивање за за-
купца правно лице чији је оснивач или када оснивач пра-
вног лица, због брисања истог из регистра надлежног орга-
на, тражи да буде одређен за закупца, као физичко лице;

– када закупац који је уредно измиривао обавезу 
плаћања закупнине, тражи продужење уговора о заку-
пу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а 
најкасније месец дана пре истека уговора о закупу;

– када се непокретност даје за потребе одржавања 
спортских, културних, сајамских, научних и других слич-
них потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана;

– када се непокретност не изда у закуп ни после спро-
ведених четири и више поступака јавног оглашавања, али 
не испод 50% од цене закупа утврђене у члану 3. Одлуке 
о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је 
носилац права коришћења Градска општина Палилула, а 
износ умањења утврђује Надзорни одбор ЈП „Пословни 
центар Општине Палилула”, с тим што у том случају рок 
трајања закупа не може бити дужи од три године;

– када давање у закуп тражи физичко лице којем је та 
непокретност одузета национализацијом, односно њего-
ви наследници, под условом да је покретнут поступак за 
враћање одузете имовине пред надлежним органом;

– када један од закупаца исте непокретности тражи 
престанак закуподавног односа, а други закупац тражи 
закључење уговора о закупу као једини закупац;

– када закупац – правно лице затражи одређивање за 
закупца непокретности друго правно лице, под условом да 
оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања 
закупнине и трошкова коришћења закупљене непокретнос-
ти, а уколико тај дуг није могуће намирити на други начин;
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– када је то потребно ради боље организације и ефи-
касности рада носиоца права јавне својине – Града Београ-
да, односно корисника ствари у јавној својини – Градске 
општине Палилула, као и посебних служби и организација 
чији су они оснивачи;

– када закључење уговора о закупу гараже тражи вла-
сник стана или закупац стана где је гаража саставни део 
стана и са станом чини једну целину, односно има верти-
калну комуникацију са станом.

Одлуку о давању у закуп непокретности из става 1. 
овог члана доноси Надзорни одбор ЈП „Пословни центар 
општине Палилула”.

Члан 7.
Приоритет код давања у закуп гараже у саставу стамбе-

не зграде има власник стана, односно члан породичног до-
маћинства (брачни друг, дете или родитељ власника стана 
односно брачног друга), који у стану станује, закупац стана 
који у стану станује или обавља пословну делатност, вла-
сник или закупац пословног простора који има регистро-
вано возило.

Уколико се на оглас јави више заинтересованих понуђа-
ча из става 1. овог члана, критеријум за избор најповољ-
нијег понуђача је висина понуђене закупнине, уз испуње-
ност других услова из огласа.

Ако у тој згради нема заинтересованих лица за закуп 
гараже, таква гаража може се дати у закуп власнику стана, 
односно члану породичног домаћинства (брачни друг, дете 
или родитељ власника стана односно брачног друга), који у 
стану станује, закупцу стана који у стану станује или оба-
вља пословну делатност, власнику или закупцу пословног 
простора који има регистровано возило, а који пословни 
простор односно стан је у стамбеној згради у саставу стам-
беног блока или насеља.

Гаража у посебном објекту у саставу стамбеног блока 
или стамбеног насеља може се дати у закуп лицу које ста-
нује у згради која припада том стамбеном блоку, односно 
стамбеном насељу и које има регистровано возило.

Са закупцем стана који у стану станује или обавља по-
словну делатност и закупцем пословног простора који те 
непокретности користе по основу уговора о закупу закљу-
ченог на одређено време, уговор о закупу гараже закључиће 
се на период који покрива трајање уговора о закупу стана, 
односно пословног простора.

Члан 8.
Корисник ствари у јавној својини који није носилац 

права јавне својине и коме је пренето право управљања и 
коришћења пословним просторијама у јавној својини – ЈП 
„Пословни центар општине Палилула”, у обавези је да носи-
оцу права јавне својине – надлежном органу града Београ-
да достави податке о спроведеном поступку давања у закуп 
ствари у јавној својини, у року од осам дана по окончању 
поступка. 

Члан 9.
На давање у закуп покретних ствари у јавној својини 

сходно се примењују одредбе ове одлуке, које се односе на 
давање у закуп непокретности.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.
Измене и допуне ове одлуке врше се на начин и по 

поступку предвиђеним за њено доношење.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о начину и поступку давања у закуп пословних просторија 
чији је корисник Градска општина Палилула („Службени 
лист Града Београда”, број 38/08).

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-5/2015-I-6-233, 9. децембра 2015.године

Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 23. седници 
одржаној 9. децембра 2015. године, на основу чл. 1. и 12. 
Уредбе Владе Републике Србије о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 
РС”, бр. 24/12 и 48/15), члана 1. Одлуке о начину поступања 
са непокретностима које су у јавној својини Града Београ-
да односно на којима Град Београд има посебна својинска 
овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 36/14, 
97/14 и 20/15 – др. одлука) и члана 25. став 1. тачка 6. Стату-
та Градске општине Палилула („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОС-
ТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се цене закупа за пословни 

простор у јавној својини, а на којима је носилац права ко-
ришћења Градска општина Палилула.

Члан 2.
Закупнина за издавање пословних просторија одређује 

се по m², за период од месец дана, према делатности која се 
у простору обавља и према зони у којој се простор налази.

Члан 3.
Закупнина се утврђује у следећим износима:

Делатност
Зоне

екстра прва друга трећа четврта пета шеста
a) канцеларије 722,00 609,00 467,00 357,00 272,00 208,00 158,00
б) локали 1025,00 856,00 684,00 514,00 386,00 289,00 217,00
в) магацини 918,00 748,00 410,00 307,00 230,00 172,00 129,00
г) занатска делатност 1025,00 596,00 471,00 357,00 270,00 205,00 155,00
д) атеље 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00
ђ) витрине 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00
е) производне хале 617,00 300,00 229,00 174,00 145,00 118,00 100,00
ж) гараже 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00

У цену закупа пословног простора урачунат је порез на 
додату вредност (ПДВ).

Члан 4.
Закупцима који обављају делатност хуманитарних орга-

низација које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима 
са инвалидитетом, удружењима грађана из области здрав-
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ства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије 
заштите, странкама које имају одборнике у Скупштини 
Градске општине Палилула, који пословни простор не ко-
ристе за стицање прихода, добровољним организацијама 
које учествују у спасилачким акцијама, може се дати у закуп 
пословни простор, уз обавезу плаћања закупнине у висини 
од 20% од износа закупнине утврђене у члану 3. под тачком 
а) ове одлуке.

Закупцима агенцијама, дирекцијама, службама и другим 
организацијама чији је оснивач носилац права јавне своји-
не – Град Београд, или Градска општина Палилула, може 
се дати у закуп пословни простор, ради обављања послова 
из њиховог делокруга рада, уз обавезу плаћања закупни-
не у висини од 30%, а највише до 50% од износа закупнине 
утврђене у члану 3. под тачком а) ове одлуке.

Члан 5.
Висина закупнине утврђена у члану 3. ове одлуке је по-

четна цена код утврђивања висине закупнине.

Члан 6. 
У случају да је висина закупнине постигнута у поступку 

јавног надметања или прикупљања понуда у писаној фор-
ми (путем јавног оглашавања – јавног конкурса), виша од 
закупнине из члана 3. ове одлуке, она задржава утврђени 
износ, док висина закупнине која ће бити утврђена неком 
од наредних одлука о утврђивању закупнине, не достигне 
висину те закупнине. Након тога, она прати свако наредно 
усклађивање закупнина.

У случају када се непокретност не изда у закуп после два 
узастопно спроведена поступка јавног оглашавања, почет-
на висина закупнине по којој се непокретност даје у закуп 
умањиће се на 80% од износа закупнине утврђене у члану 3. 
ове одлуке.

У случају када се непокретност у поновљеном поступку 
јавног оглашавања са умањеном почетном висином закуп-
нине, на начин и под условима из става 2. овог члана, не 
изда у закуп, висина закупнине се умањује на 60% од износа 
закупнине утврђене у члану 3. ове одлуке, по којој цени ће 
се наставити са јавним оглашавањем.

Када се непокретност не изда у закуп ни после спрове-
дених четири и више поступака јавног оглашавања, висина 
закупнине се умањује, али не испод 50% од износа закупни-
не утврђене у члану 3. ове одлуке, а износ умањења утврђује 
Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни центар 
Општине Палилула”, с тим што у том случају рок трајања за-
купа не може бити дужи од три године.

Члан 7.
Закупнина за пословни простор који се додељује посту-

пком давања у закуп ван поступка јавног надметања, од-
носно ван поступка прикупљања писмених понуда (ван 
поступка прикупљања понуда у писаној форми), утврђује 
се у износу висине закупнине утврђене у члану 3. ове од-
луке. 

Изузетак од утврђивања закупнине на начин како је 
предвиђено претходним ставом ове одлуке је случај када 
може доћи до увећања износа висине закупнине утврђене 
у члану 3. ове одлуке, које максимално може износити 50%, 
што ће Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни центар 
Општине Палилула” ценити у сваком конкретном случају.

Закупнина за пословни простор у коме се обавља де-
латност организовања игара на срећу (кладионице, коцка-
рнице, аутомати и слично), или у чијем делу се организује 
наведена делатност, одређује се у распону, од висине за-
купнине утврђене у члану 3. ове одлуке за делатност локал, 

до увећања које максимално може износити до 100%, што 
ће Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни центар 
Општине Палилула” ценити у сваком конкретном случају. 
Период увећања закупнине из овог става временски је нео-
граничен, тј. траје све док се у пословном простору обавља 
делатност организовања игара на срећу.

Период увећања закупнине у складу са ставом 2. овог 
члана, одређује се у трајању у зависности од зоне у којој се 
пословне просторије налазе, тако да период увећања закуп-
нине за екстра зону износи пет година, за прву зону три го-
дине, за другу зону две године, а за трећу, четврту, пету и 
шесту зону једну годину.

Члан 8.
Од правила да је висина закупнине утврђена у члану 3. 

ове одлуке, почетна цена код утврђивања висине закупни-
не, може се одступити у изузетним случајевима и то:

– када се издаје у закуп пословна просторија, која се на-
лази у приградским насељима, Овча, Борча, Борча – Греда, 
Падинска скела, Котеж, Вишњица, Велико село, Сланци, 
Крњача – Панчевачки пут, Крњача – Заге Маливук итд., 
умањење може бити до 50%, у односу на висину закупни-
не из члана 3. ове одлуке, када Надзорни одбор у конкрет-
ном случају, на основу документације сачињене од службе 
за техничке послове, инвестиционо и текуће одржавање 
Јавног предузећа „Пословни центар Општине Палилула”, 
оцени да за то постоје оправдани разлози;

– када се пословна просторија, или део пословне прос-
торије, налази у подруму или сутерену, када се део пословне 
просторије налази на галерији, када значајан део пословне 
просторије чине заједничке просторије (заједнички мокри 
чвор, удео у заједничком ходнику, степениште, итд.), када 
део пословне просторије чини тераса, висина закупнине 
која се обрачунава за наведене делове пословних просто-
рија може се умањити, а износ умањења цениће Надзорни 
одбор у сваком конкретном случају, на основу документа-
ције сачињене од службе за техничке послове, инвестицио-
но и текуће одржавање Јавног предузећа „Пословни центар 
Општине Палилула”;

– у случају да се у закуп издаје пословна просторија, која 
својом површином или положајем (нпр. двориште, пасаж, 
спратност, не постоји прилазни пут, повученост у односу на 
главну саобраћајницу и друге сличне ситуације), оправдава 
могућност да се висина закупнине за исту утврди у износу 
висине закупнине за зону ниже, у односу на зону у којој се 
пословна просторија налази, што ће Надзорни одбор цени-
ти у сваком конкретном случају, на основу документације 
сачињене од службе за техничке послове, инвестиционо 
и текуће одржавање Јавног предузећа „Пословни центар 
Општине Палилула”.

Члан 9.
Сви трошкови адаптације закупљене непокретности, 

која је извршена на основу претходне сагласности Јавног 
предузећа „Пословни центар Општине Палилула”, падају на 
терет закупца.

Надлежни орган Јавног предузећа „Пословни центар 
Општине Палилула” – Надзорни одбор, може по захтеву 
закупца одобрити извођење радова који имају карактер 
инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности, 
према уобичајеним стандардима и важећим прописима у 
облaсти грађевинарства.

Извештај о постојећем стању непокретности, са опи-
сом, предмером и предрачуном планираних радова, треба 
да изради овлашћени судски вештак одговарајуће струке, 
односно овлашћена организација са којим Јавно предузеће 
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„Пословни центар Општине Палилула” има закључен уго-
вор о пословној сарадњи, с тим да трошкове израде ове до-
кумeнтације сноси закупац.

Закупац је у обавези да се током извођења радова одо-
брених од стране надлежног органа Јавног предузећа „По-
словни центар Општине Палилула” – Надзорног одбора, у 
поступку описаном у ставу 3. овог члана, придржава одо-
бреног описа, предмера и предрачуна, као и да у случају 
одступања од одобрених радова на инвестиционом одржа-
вању пословног простора у сваком појединачном случају, 
од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни 
центар Општине Палилула”, тражи одобрење за то одсту-
пање.

Радови на инвестиционом одржавању извршени су-
протно ставу 4. овог члана, као и радови који превазилазе 
уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се признати 
закупцу.

Након извођења радова уз сагласност Надзорног одбо-
ра Јавног предузећа „Пословни центар Општине Палилула”, 
на начин и у поступку описаном у овом члану, закупац је у 
обавези да Надзорном одбору Јавног предузећа „Пословни 
центар Општине Палилула” поднесе захтев за признавање 
трошкова инвестиционог одржавања пословног просто-
ра, уз који се као доказ достављају рачуни, с тим да износ 
уложених средства мора бити верификован од стране овла-
шћеног вештака, односно организације, која ће проценти 
вредност, квалитет и стандард изведених радова и укупног 
стања непокретности, у односу на извештај о постојећем 
стању, опис, предмер и предрачун планираних радова одо-
брених од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „По-
словни центар Општине Палилула”.

Закупац који је, уз сагласност Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Пословни центар Општине Палилула”, у ин-
вестиционо одржавање у пословни простор, у смислу овог 
члана, уложио сопствена средства, има право на умањење 
закупнине у износу од највише 50% од месечне закупнине, 
за период који одговара висини уложених средстава, без 
могућности признавања својинских права на пословном 
простору по основу улагања средстава, о чему одлучује на-
длежни орган носиоца права јавне својине – надлежни ор-
ган града Београда.

Изузетно од става 7. овог члана, а на основу посебно об-
разложене одлуке носиоца права јавне својине – надлежног 
органа града Београда, износ закупнине може бити умањен 
и за већи проценат.

Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине то-
ком периода извођења радова (било да се ради о почетку 
коришћења пословног простора који није у функцији, од-
носно након доношења одлуке о додели таквог пословног 
простора, било да се ради о извођењу радова током трајања 
закуподавног односа, односно, током коришћења посло-
вног простора), који имају карактер инвестиционог одр-
жавања на закупљеној непокретности за период док трају 
радови, а најдуже 6 (шест) месеци, на основу посебно об-
разложене одлуке носиоца права јавне својине – надлежног 
органа града Београда. Захтев за ослобађање плаћања за-
купнине током периода извођења радова, доставља се Јав-
ном предузећу „Пословни центар Општине Палилула”, који 
исти доставља са приложеном документацијом, носиоцу 
права јавне својине – надлежном органу града Београда.

Члан 10.
На основу уложених средстава за инвестиционо одржа-

вање мање вредности, висина закупнине се не може умањи-
ти испод почетне цене код утврђивања висине закупнине, 
тј. висине закупнине утврђене у члану 3. ове одлуке. 

Члан 11.
У случају да закупац, у складу са чланом 9. ове одлуке, 

оствари право на умањење закупнине, закупац то право 
може остваривати само током трајања закуподавног одно-
са, у супротном, у случају престанка закуподавног односа, 
из било ког разлога, а пре истека рока отплате уложених 
средстава, закупац нема право на рефундацију било каквих 
трошкова.

Члан 12.
У случају да је структура или површина пословног прос-

тора таква, да се у пословном простору може обављати 
више различитих делатности, утврђених у члану 3. ове од-
луке, цена закупа може бити обрачуната на тај начин, што 
ће се за сваку одобрену делатност утврдити износ закуп-
нине по m², а укупна закупнина је једнака збиру закупнина 
обрачунатих за сваку делатност.

Члан 13.
Закупцима пословних просторија, које се налазе у скло-

пу објеката месних заједница Градске општине Палилула (и 
у другим сличним објектима), који немају регулисане од-
носе са јавним и јавно-комуналним предузећима (за елек-
тричну енергију, водовод и канализацију, топлотну енер-
гију, одношење смећа, итд.), на тај начин да рачуни гласе на 
закупца тј. корисника простора, накнада за коришћење по-
словног простора биће увећана у одговарајућем проценту 
(за износ трошкова наведених услуга), што ће ценити Над-
зорни одбор Јавног предузећа „Пословни центар Општине 
Палилула” у сваком конкретном случају, до тренутка регу-
лисања односа са пружаоцима услуга, на тај начин да су ко-
рисници простора обвезници плаћања рачуна, издатих од 
стране давалаца услуга. 

Закупцима пословних просторија, које се налазе у oбјек-
тима којима у потпуности управља Јавно предузеће „По-
словни центар Општине Палилула” (као што су објекти у 
Прерадовићевој број 4, Стеријиној број 7 и слично), поред 
закупнине за пословне просторије које закупљују, обра-
чунава се и наплаћује накнада за коришћење заједничких 
просторија (ходници, степениште, чајне кухиње, тоалети, 
мокри чворови и слично), које исти користе, у површини 
сразмерној површини пословног простора који закупљују, 
у односу на укупну површину објекта, а у износу не мањем 
од 50% цене по m², коју закупац плаћа за закуп пословног 
простора.

Члан 14.
Саставни део ове одлуке чини Списак улица и насеља по 

зонама за пословне просторије на којима је носилац права 
управљања и коришћења Јавно предузеће „Пословни цен-
тар Општине Палилула”.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће 
се од 1. јануара 2016. године.

Почетком примене ове одлуке престаје да важи Одлу-
ка о утврђивању закупнина за пословни простор на коме 
је носилац права коришћења Градска општина Палилула 
(„Службени лист Града Београда”, број 57/14).

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-5/2015-I-6-23-4, 9. децембра 2015. године

Председник
Аца Јевтић, ср.
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СПИС А К
УЛИЦА И НАСЕЉА ПО ЗОНАМА ЗА ПОСЛОВНЕ 
ПРОСТОРИЈЕ НА КОЈИМА ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КО-
РИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПО-

СЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”

ЕКСТРА ЗОНА
– Булевар краља Александра.
ПРВА ЗОНА
– 27. марта,
– Булевар деспота Стефана до Панчевачког моста,
– Булевар Зорана Ђинђића (Нови Београд),
– Далматинска, од Старине Новака до Таковске,
– Илије Гарашанина,
– Краљице Марије,
– Мајора Илића,
– Пролетерске солидарности (Нови Београд),
– Рузвелтова од Булевара краља Александра до Далма-

тинска,
– Таковска,
– Цвијићева, од Венизелосове до Здравка Челара,
– Владетина,
– Војводе Добрњца,
– Венизелосова,
– Ватрослава Лисинског,
– Драже Павловића,
– Ђушина,
– Јаше Продановића,
– Кнез Данилова – од Старине Новака до Далматинске и 

парна страна од Старине Новака до Рузвелтова,
– Поречка,
– Старине Новака,
– Станоја Главаша,
– Велбушка,
– Стеријина,
– Чарли Чаплина.
ДРУГА ЗОНА
– Ада Хуја,
– Албанске споменице,
– Бистричка,
– Булевар деспота Стефана од Панчевачког моста до 

Вишњичке,
– Вишњичка,
– Цвијићева од Здравка Челара до Рузвелтове,
– Далматинска од Рузвелтове до Старине Новака,
– Иванковачка,
– Кнез Данилова од Старине Новака до Рузвелтова не-

парна страна,
– Карпатска, 
– Мије Ковачевића 
– Прерадовићева,
– Прибојска,
– Приморска,
– Рузвелтова, од Далматинске до Мије Ковачевића,
– Симе Шолаје,
– Чиче Романијског,
– Зрењанински пут – до Саве Ковачевића (улица 3), од 

пута до раздаљине 40 m од пута.
ТРЕЋА ЗОНА
– Гарсија Лорке,
– Патриса Лумумбе,
– Пере Ћетковића,
– Сестара Букумировић,
– Стевана Дукића,
– Стевана Христића,

– Заге Маливук – Крњача,
– Сланачки пут, до гробља Лешће,
– Зрењанински пут, од Саве Ковачевића (улица 3) – 

удаљено од пута 40 m, па надаље.
ЧЕТВРТА ЗОНА
– Котеж,
– Борча I до Борчанских жртава 1914,
– Борча II,
– Борча III,
– Борча IV,
– Борча V.
ПETA ЗОНА
– Борча I, од Борчанских жртава 1914. према насељу Цр-

венка,
– Вишњица,
– Борчанских жртава 1914,
– Крњача, од Дунава према копну 500 m,
– Сланци.
ШЕСТА ЗОНА
– Падинска скела,
– Велико Село,
– Панчевачки пут, од Себешког канала према Панчеву.

Скупштина Градске општине Палилула, на 23. седници 
одржаној 9. децембра 2015. године, на основу члана 1. и чла-
на 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са 
децом („Службени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09), 
чл. 111. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гла-
сник РС”, број 24/11) и члана 25. Статута Градске општине 
Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 
и 35/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ПОМОЋИ ПОРОДИЉАМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПА-

ЛИЛУЛА У 2015. ГОДИНИ

Члан 1. 
У Одлуци о пружању финансијске помоћи породиљама 

Градске општине Палилула у 2015. години (у даљем тексту: 
одлука), која је објављена у „Службеном листу Града Бео-
града”, број 38/15, врши се измена и то тако што се члан 2. 
одлуке мења и гласи:

„Члан 2.
Право на остваривање финансијске помоћи остварује 

породиља за свако новорођено дете, уколико она или отац 
детета имају пријављено пребивалиште на територији град-
ске општине Палилула у тренутку рођења детета.”

Члан 2.
У осталом делу Одлука о пружању финансијске помоћи 

породиљама Градске општине Палилула у 2015. години ос-
таје непромењена.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-5/2015-I-6-23-6, 9. децембра 2015. године

Председник
Аца Јевтић, ср.
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Скупштина Градске општине Палилула, на 23. седници 
одржаној 9. децембра 2015. године, на основу члана 20. став 
1. тач. 29. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и члана 25. Статута Градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ МО-
БИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

Члан 1.

У Одлуци о образовању Мобилног тима за инклузију 
Рома (у даљем тексту: одлука) која је објављена у „Службе-
ном листу Града Београда”, број 18/14, врши се измена тако 
што се члан 1. одлуке мења и гласи: 

„Члан 1.

Образује се Мобилни тим за инклузију Рома за потре-
бе реализације пројекта „Техничка подршка за инклузију 
Рома” (у даљем тексту: Тим), на територији Градске општи-
не Палилула (у даљем тексту: општина).

Скупштина Градске општине Палилула овлашћује Веће 
Градске општине Палилула да, након ступања на снагу ове 
одлуке, именује чланове тима.

Тим за свој рад користи возило као техничко средство 
за рад додељено од Организације за европску безбедност и 
сарадњу (ОЕБС) коју представља ОЕБС Мисија у Србији, 
на начин и под условима предвиђеним важећим Решењем 
о условима и начину коришћења службених возила Градске 
општине Палилула које доноси председник Градске општи-
не Палилула.”

Члан 2.

Члан 5. одлуке, мења се и гласи:

„Члан 5. 

Тим обавља своје задатке у складу са одредбама ове од-
луке и Статута општине.

Питања која нису уређена актима из става 1. овог чла-
на, уређују се пословником који тим усваја већином гласова 
својих чланова.”

Члан 3.

У осталом делу текст Одлуке о образовању Мобилног 
тима за инклузију Рома остаје непромењен.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда.”

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-5/2015-I-6-23-5, 9. децембра 2015. године

Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 23. седници 
одржаној 9. децембра 2015. године, на основу члана 39. За-
кона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09) и чла-
на 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕК-

ТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”

1. Констатује се да је Анђелку Живковићу, дипломира-
ном правнику, престала дужност директора Установе кул-
туре „Палилула”, због истека мандата.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-5/2015-I-6-23-7, 9. децембра 2015. године

Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 23. седници 
одржаној 9. децембра 2015. године, на основу члана 35. Зако-
на о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 7. 
Одлуке о оснивању Установе културе „Палилула” („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 17/07, 46/07 и 43/09 ) и члана 25. 
Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), на основу предлога Упра-
вног одбора Установе културе „Палилула”, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

„ПАЛИЛУЛА”

1. Именује се Владимир Јездимировић, дипломирани 
инжењер машинства, за директора Установе културе „Па-
лилула”, на период од четири године.

2. Именовани заснива радни однос даном ступања на 
рад, који однос заснива у складу са одредбама Закона о кул-
тури и Статута Установе културе „Палилула”.

3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-5/2015-I-6-23-8, 9. децембра 2015. године

Председник
Аца Јевтић, ср.

ЧУКАРИЦА

Скупштина Градске општине Чукарица, на 25. седни-
ци, одржаној 26. новембра 2015. године, на основу члана 
24. став 1. тачка 26. Статута Градске општине Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пречишћен 
текст), и члана 10. Правилника о додели награде „Матија 
Бан” VII-05 бр. 06-111/2014, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИ-

ЦА „МАТИЈА БАН” ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Додељује се Награда градске општине Чукарица 
„Матија Бан” за остварене резултате у раду Културно 
уметничком друштву „Димитрије Туцовић”, у области 
културе и уметности.
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2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
VII-05 број 06-111/2015, 26. новембра 2015. године

Председник
Mилан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 25. седници 
одржаној 26. новембра 2015. године, на основу члана 14. Зако-
на о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине 
Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пре-
чишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА/ЧЛАНИ-
ЦА  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУ-

КАРИЦА

1. Разрешава се Слободанка Влаховић – на предлог 
одборничке групе Српске напредне странке, дужности 
председнице Изборне комисије Градске општине Чукарица 
у сталном саставу са 26. новембром 2015. године.

2. Разрешавају се дужности чланова/чланица Изборне 
комисије Градске општине Чукарица у сталном саставу са 
26. новембром 2015. године: 

– Игор Митровић – на предлог одборничке групе Српс-
ке напредне странке и

– Снежана Радовић – на предлог одборничке групе Де-
мократске странке.

3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица

VII-05 број 06-111/2015, 26. новембра 2015. године
Председник

Mилан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 25. седници 
одржаној 26. новембра 2015. године, на основу члана 14. Зако-
на о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине 
Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пре-
чишћен текст), донела је

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,ЧЛАНОВА/ЧЛАНИЦА 
И ЗАМЕНИКА/ЗАМЕНИЦА ЧЛАНОВА/ЧЛАНИЦА ИЗ-

БОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Именује се Игор Митровић – на предлог Српске напред-
не странке за председника Изборне комисије Градске општи-
не Чукарица у сталном саставу са 26. новембром 2015. године.

2. Именују се за чланове/чланице Изборне комисије 
Градске општине Чукарица у сталном саставу са 26. новем-
бром 2015. године:

– Слободанка Влаховић, на предлог одборничке групе 
Српске напредне странке;

– Жељко Бјелопетровић, на предлог одборничке групе 
Демoкратске странке;

– Ивана Савић, на предлог одборничке групе „Урош Јан-
ковић – за праведну Чукарицу”;

– Славиша Милошевић, на предлог одборничке групе 
Српске напредне странке.

3. Именују се за заменике/заменице чланова/чланица 
Изборне комисије Градске општине Чукарица у сталном 
саставу са 26. новембром 2015. године:

– Дарко Ракић, на предлог одборничке групе „Урош Јан-
ковић – за праведну Чукарицу” и 

– Снежана Радовић, на предлог одборничке групе Демо-
кратске странке.

4. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица

VII-05 број 06-111/2015, 26. новембра 2015. године
Председник

Mилан Стојић, ср.

ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одр-
жаној 27. новембра 2015. године и 2. децембра 2015. године, 
на основу члана 24. став 1. тачка 14. Статута Градске општине 
Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 
и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Даје се сагласност да се у називу Атлетског клуба „Ла-
заревац”, са седиштем у Лазаревцу, користи име Градске 
општине Лазаревац.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-242/2015, 2. децембра 2015. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац, 10. децембра 
2015. године, на предлог Већа Градске општине са седнице 
одржане 10. децембра 2015. године, на основу члана 28. Зако-
на о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 
88/11), члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 
– др. закон), члана 30. Одлуке о промени оснивачког акта – Од-
луке о оснивању ЈКП „Топловод” Обреновац („Службени лист 
Града Београда”, број 12/13), члана 52. Статута Градске општине 
Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пре-
чишћен текст и 73/14), поступајући по захтеву ЈКП „Топловод” 
Обреновац бр. 2015-5759/2 од 24. новембра 2015. године – за 
давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и 
допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга које 
плаћају непосредни корисници ЈКП „Топловод” Обреновац НО 
број XXXVII-02/2015 од 22. октобра 2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛО-
ВОД” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИ-
КА ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

I. Даје се саглaсност на Одлуку ЈКП „Топловод” Обрено-
вац НО број XXXVII-02/2015 од 22. октобра 2015. године о 
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измени и допуни Ценовника основних и осталих комунал-
них услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП „Топло-
вод” Обреновац.

Одлука из претходног става саставни је део овог Ре-
шења. 

II. О ценама комуналних производа и услуга из тачке I 
овог решења ЈКП „Топловод” из Обреновца обавестиће 
градски Секретаријат за привреду – Управу за цене и на-
длежна министарства РС.

III. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност 
објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/101, 10. децембра 2015. године

Председник
Мирослав Чучковић, ср.

На основу члана 18. став 1. и члана 60. став 1. тачка 3. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. за-
кон), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Служ-
бени гласник РС”, број 88/11), члана 30. и члана 37. став 1. 
Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању 
ЈКП „Топловод” Обреновац („Службени лист Града Београ-
да” број 12/13) и члана 30. став 1. Статута ЈКП „Топловод” 
Обреновац број 2013-2884/1 од 10. маја 0213. године, Над-
зорни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац је на XXXVII сед-
ници одржаној 22. октобра 2015. године донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се изменa и допунa Ценовника основних и ос-
талих комуналних услуга које плаћају непосредни корисни-
ци ЈКП „Топловод” Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, број 13/14 од 1. марта 2014. године, у даљем тексту: 
ценовник), у делу „Ценовник услуга давања услова, саглас-
ности и прикључака на систем топлификације” тако што се 
врши исправка техничке грешке код поновљених редних 
бројева 1, 2, 3 и 4 уместо којих треба да стоје бројеви 5, 6, 7 
и 8. Истовремено се врши допуна овог ценовника тачком 9. 
која гласи: „9. Цена испоручене енергије у режиму инвести-
торског грејања, (цена грејања x 2) x број месеци грејања”;

2. Измена и допуна ценовника чини саставни део ове од-
луке;

3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност;
4. По добијању сагласности из претходног става, ову од-

луку са Ценовником услуга давања услова, сагласности и 
прикључака на систем топлификације објавити у „Службе-
ном листу Града Београда”;

5. Допуњени Ценовник основних и осталих комуналних 
услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП „Топловод” 
Обреновац за дванаестомесечно плаћање ће се примењива-
ти од дана добијања сагласности из става 2. ове одлуке.

Надзорни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
НО број XXXVII-02/2015, 22. октобра 2015. године

Председник
Драган Миленковић, ср.

ДОПУНА
ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ДАВАЊА УСЛОВА, САГЛАС-
НОСТИ И ПРИКЉУЧАКА НА СИСТЕМ ТОПЛИФИКА-

ЦИЈЕ

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере
 

Основна цена ПДВ 20% УКУПНО
9. Цена испоручене енергије у ре-

жиму инвеститорског грејања
(цена грејања x 2 ) x број месеци грејања

Председник
Драган Миленковић, ср.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ДАВАЊА УСЛОВА, САГЛАСНОСТИ 
И ПРИКЉУЧАКА НА СИСТЕМ ТОПЛИФИКАЦИЈЕ

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Основна
цена

ПДВ 
20% УКУПНО

1. Потврда о обезбеђењу топлотне енергије
(ЕНЕРГЕТСКА ПОТВРДА)

  – за објекте индивидуалног становања – 
обрачун по прикључку 1.000,00 200,00 1.200,00

– за пословне објекте и објекте колекти-
вног становања – обрачун по прикључку 10.000,00 2.000,00 12.000,00

2. Потврда о обезбеђењу додатне топлотне 
енергије

  – обрачун по прикључној снази дин/kW 500,00 100,00 600,00
3. Давање услова за пројектовање и при-

кључење
   – за објекте индивидуалног становања и 

индивидуалне пословне објекте – обрачун 
по објекту

1.000,00 200,00 1.200,00

   – за објекте колективног становања и 
колективно пословне објекте – обрачун 
по објекту

10.000,00 2.000,00 12.000,00

4. Овера пројектне документације за инди-
видуалне стамбене објекте и пословно-
стамбене објекте и објекте колективног 
становања

(цена грејања x 2) x број месеци 
грејања

– за објекте индивидуалног становања– 
обрачун по објекту 1.000,00 200,00 1.200,00

– за пословне објекте и објекте колекти-
вног становања – обрачун по објекту 10.000,00 2.000,00 12.000,00

– за пројекте зонских подстаница обрачун 
по прикључној снази дин/kW 50,00 10,00 60,00

5. Сагласност на прикључење (контрола 
испуњености дефинисаних услова), 
објекта и регулација на предајном вентилу 
– индивидуални стамбени објекти 

   – обрачун по прикључку 4.000,00 800,00 4.800,00
6. Сагласности на прикључење и регула-

ција на предајном вентилу – пословно 
стамбени објекти и објекти колективног 
становања 

  по прикључном kW инсталисане снаге 
дин/kW 300,00 60,00 360,00

   – за стамбени простор до 150 m² – обра-
чун по објекту 1.078,35 215,67 1.294,02

   – за стамбени простор преко 150 m² основна цена + 1% по квад. метру 
од оснoвне цене

   – за пословни простор до 100 m² 
 – обрачун по објекту 1.848,60 369,72 2.218,32

   – за пословни простор преко 100 m² основна цена + 1% по квад. метру 
од оснoвне цене

7. Надокнада за коришћење топлотне енер-
гије у претходном периоду за откривене 
нелегално прикључене потрошаче

   – за објекте индивидуалног становања (цена грејања x 2) x12 месеци
   – за пословне објекте и објекте колекти-

вног становања (цена грејања x 2) x12 месеци

8. Цена испоручене енергије у режиму 
пробног грејања

(цена грејања x 2) x број месеци 
грејања

9. Цена испоручене енергије у режиму 
инвеститорског грејања

(цена грејања x 2) x број месеци 
грејања

Председник
Драган Миленковић, ср.
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Страна

Решење о оснивању Буџетског фонда за програ-
ме и мере активне политике запошљавања Града Бе-
ограда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ПАЛИЛУЛА
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 

Градске општине Палилула за 2015. годину  – – – –  1
Одлука о начину и поступку давања у закуп 

пословних просторија чији је корисник Градска 
општина Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26

Одлука о утврђивању закупнина за пословни 
простор на коме је носилац права коришћења Град-
ска општина Палилула – – – – – – – – – – – – – – – –  28

Одлука о измени Одлуке о пружању финансијс-
ке помоћи породиљама Градске општине Палилула 
у 2015. години– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  31

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању 
Мобилног тима за инклузију Рома  – – – – – – – – –  32

Решење о утврђивању престанка дужности ди-
ректора Установе културе „Палилула”  – – – – – – –  32

Страна

Решење о именовању директора Установе култу-
ре „Палилула”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  32

ЧУКАРИЦА
Одлука о додели награде Градске општине Чука-

рица „Матија Бан” за 2015. годину  – – – – – – – – –  32
Решење о разрешењу председнице и чланова/

чланица Изборне комисије Градске општине Чука-
рица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  33

Решење о именовању председника, чланова/
чланица и заменика/заменица чланова/чланица Из-
борне комисије Градске општине Чукарица  – – – –  33

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на употребу име-

на Градске општине Лазаревац  – – – – – – – – – – –  33

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзор-

ног одбора Јавног комуналног предузеће „Топловод” 
Обреновац о измени и допуни Ценовника основних 
и осталих комуналних услуга са Одлуком – – – – – – 33

САДРЖАЈ
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