
ВОЖДОВАЦ

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 29. децембра 2016. 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, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 
68/2015,103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 
27. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/2010 и 41/13), доноси

ОДЛУКУ 
О ШЕСТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Буџет Oпштине Вождовац за 2016. годину састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Економска класификација у динарима
1. Текући приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине   570,006,539.00
2. Приходи из осталих извора   165,115,618.64
3. Укупни текући приходи 7+8 735,122,157.64
4. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4+5 943,985,948.34
5. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) – (4+5) 208,863,790.70
Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања 91 0.00
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 0.00
3. Неутрошена средства из претходних година 3 208,863,790.70
4. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 6211 0.00
5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0.00
B. Нето финансирање (7+8) – (4+5) 208,863,790.70

Члан 2.
Средства на рачуну буџета општине утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:

Класа/
Категорија/

Група
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План за 2016.  
УКУПНА 

ЈАВНА 
СРЕДСТВА 

Средства 
из буџета 

Струк-
тура %

Средства из 
осталих извора 

финан. буџ. 
корисника 

  321 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ   0.0% 204,591,400.76 204,591,400.76
  321 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА НА ПОДРАЧУНИМА   0.0% 4,272,389.94 4,272,389.94

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 570,006,539.00 100.0% 165,115,618.64 735,122,157.64
710000   ПОРЕЗИ 513,586,378.00 90.1% 0.00 513,586,378.00
711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 279,631,926.00 49.1% 0.00 279,631,926.00

  711111 Порез на зараде 273,631,926.00 48.0%   273,631,926.00

  711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно остваре-
ном приходу, по решењу Пореске управе 6,000,000.00 1.1%   6,000,000.00

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 228,359,987.00 40.1% 0.00 228,359,987.00
  713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 217,000,069.00 38.1%   217,000,069.00
  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 5,850,787.00 1.0%   5,850,787.00
  713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 5,509,131.00 1.0%   5,509,131.00

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 5,594,465.00 1.0% 0.00 5,594,465.00
  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 5,594,465.00 1.0%   5,594,465.00
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Класа/
Категорија/

Група
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План за 2016.  
УКУПНА 

ЈАВНА 
СРЕДСТВА 

Средства 
из буџета 

Струк-
тура %

Средства из 
осталих извора 

финан. буџ. 
корисника 

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0.00 0.0% 150,546,205.64 150,546,205.64
733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 0.00 0.0% 150,546,205.64 150,546,205.64

  733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина   0.0% 126,546,205.64 126,546,205.64
  733253 Капитални трансфери градова у корист нивоа општина   0.0% 24,000,000.00 24,000,000.00

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 56,420,161.00 9.9% 11,869,413.00 68,289,574.00
741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 2,000,000.00 0.4% 0.00 2,000,000.00

  741151 Приходи од камата 2,000,000.00 0.4%   2,000,000.00
742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 15,370,161.00 2.7% 4,854,000.00 20,224,161.00

  742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној своји-
ни које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета 8,562,805.00 1.5%   8,562,805.00

  742251 Административне таксе 100,000.00 0.0%   100,000.00
  742351 Приходи општинских органа Управе и сопствени приходи МЗ 6,707,356.00 1.2% 4,854,000.00 11,561,356.00

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3,050,000.00 0.5% 0.00 3,050,000.00
  743351 Новчане казне  50,000.00 0.0%   50,000.00
  743353 Мандатне казне 3,000,000.00 0.5%   3,000,000.00

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 36,000,000.00 6.3% 7,015,413.00 43,015,413.00
  745151 Мешовити и неодређени приходи 36,000,000.00 6.3% 7,015,413.00 43,015,413.00

770000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 0.00 0.0% 2,700,000.00 2,700,000.00
  771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   0.0% 2,700,000.00 2,700,000.00

  7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМО-
ВИНЕ 570,006,539.00 100.0% 165,115,618.64 735,122,157.64

  3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 570,006,539.00 100.0% 373,979,409.34 943,985,948.34

Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства 

из буџета
Струк-
тура %

Средства из 
осталих извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6
400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 558,345,537.00 98.0% 305,487,399.97 863,832,936.97
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 270,575,591.54 47.5% 7,801,800.00 278,377,391.54
411 Плате и додаци запослених 213,607,250.51 37.5% 83,500.00 213,690,750.51
412 Социјални доприноси на терет послодавца 38,466,058.00 6.7% 15,000.00 38,481,058.00
413 Накнаде у натури (пакетићи) 354,600.00 0.1% 0.00 354,600.00
414 Социјална давања запосленима 9,435,336.03 1.7% 7,700,000.00 17,135,336.03
415 Накнаде за запослене 7,329,847.00 1.3% 3,300.00 7,333,147.00
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 1,382,500.00 0.2% 0.00 1,382,500.00
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 200,533,391.19 35.1% 160,972,805.20 361,506,196.39
421 Стални трошкови 42,680,533.92 7.4% 2,620,000.00 45,300,533.92
422 Трошкови путовања 7,550,400.00 1.3% 900,000.00 8,450,400.00
423 Услуге по уговору 60,179,280.51 10.6% 35,438,993.92 95,618,274.43
424 Специјализоване услуге 26,808,981.22 4.7% 15,583,904.00 42,392,885.22
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 50,828,349.89 8.9% 104,631,707.28 155,460,057.17
426 Материјал 12,485,845.65 2.2% 1,798,200.00 14,284,045.65
450 СУБВЕНЦИЈЕ 7,086,729.58 1.2% 53,372,033.87 60,458,763.45
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                7,086,729.58 1.2% 53,372,033.87 60,458,763.45
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 32,519,636.49 5.7% 56,674,021.04 89,193,657.53
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 7,500,000.00 1.3% 56,674,021.04 64,174,021.04
465 Остале донације, дотације и трансфери 25,019,636.49 4.4% 0.00 25,019,636.49
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 1,450,000.00 0.3% 16,980,739.86 18,430,739.86
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,450,000.00 0.3% 16,980,739.86 18,430,739.86
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 45,045,188.20 7.9% 9,686,000.00 54,731,188.20
481 Дотације невладиним организацијама; 6,314,000.00 1.1% 7,672,000.00 13,986,000.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 34,829,188.20 6.1% 1,564,000.00 36,393,188.20
483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 3,902,000.00 0.7% 450,000.00 4,352,000.00
490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 1,135,000.00 0.3% 0.00 1,135,000.00

49911 Стална резерва 500,000.00 0.1% 0.00 500,000.00
49912 Текућа резерва 635,000.00 0.2% 0.00 635,000.00

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 11,661,002.00 2.0% 68,492,009.37 80,153,011.37
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 11,661,002.00 2.0% 68,492,009.37 80,153,011.37
511 Зграде и грађевински објекти; 6,100,000.00 1.1% 68,319,092.37 74,419,092.37
512 Машине и опрема; 4,997,744.00 0.9% 172,917.00 5,170,661.00
515 Нематеријална имовина 563,258.00 0.1% 0.00 563,258.00

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 570,006,539.00 100.0% 373,979,409.34  943,985,948.34
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Члан 3.
Капитални издаци у  2016. години, планирани су у следећим износима:

Редни 
број Опис

Износ 
2016 2017 2018

3 4 5 6
1. Спортска сала при ОШ „Васа Чарапић” Зуце 11.958.257,37
  13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих год.
2. Регионални здравствени центар за подавалско подручје – Јајинци 62.700.000,00

01 – приходи из буџета   6.100.000,00
13 – нерасп.вишак прих. из ран. год. 56.600.000,00

Члан 4.
Буџет за 2016. годину састоји се од 12 програма, 20 програмских активности и 36 пројеката и то:

Шифра

Назив Средства 
из буџета

Струк-
тура %

Сопствени и 
други приходи

Укупна сред-
стваПро-

грам

Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5 6 7
1101   Програм 1.  Локални развој и просторно планирање 8,000,000.00 1.4% 2400000.00 10,400,000.00

  1101-1001 ПРОЈЕКАТ: Топографско снимање улица 8,000,000.00 1.4% 0.00 8,000,000.00
  1101-1002 ПРОЈЕКАТ: Израда планске документације за санацију клизишта – Тимочки пут 0.00 0.0% 2400000.00 2400000.00

0601   Програм 2.  Комунална делатност 14,586,729.58 2.6% 36,643,255.67 51,229,985.25
  0601-0008 Јавна хигијена 6,000,000.00 1.1% 0.00 6,000,000.00
  0601-0012 Одржавање стамбених зграда 3,000,000.00 0.5% 0.00 3,000,000.00
  0601-0014 Остале комуналне услуге 0.00 0.0% 13,671,221.80 13,671,221.80
  0601-1001 ПРОЈЕКАТ: Чишћење одводног канала у Рипњу 0.00 0.0% 500,000.00 500,000.00

  0601-1002
ПРОЈЕКАТ: Уређење зелених површина и дечијих игралишта на углу Паунове и Коканове 
улице 0.00 0.0% 21,600,000.00 21,600,000.00

  0601-1003 ПРОЈЕКАТ: Финансијска подршка ЈП Пословни центар Вождовац 5,586,729.58 1.0% 872,033.87 6,458,763.45
1502   Програм 4.  Развој туризма 0.00 0.0% 220,000.00 220,000.00

  1502-0002 Туристичка промоција 0.00 0.0% 220,000.00 220,000.00
0401   Програм 6.  Заштита животне средине 6,700,000.00 1.2% 0.00 6,700,000.00

  0401-0004 Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима 6,700,000.00 1.2% 0.00 6,700,000.00
0701   Програм 7.  Путна инфраструктура 35,129,000.00 6.2% 91,610,113.15 126,739,113.15

  0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 34,859,000.00 6.1% 84,911,000.00 119,770,000.00
  0701-1001 ПРОЈЕКАТ: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева 0.00 0.0% 3,469,113.15 3,469,113.15
  0701-1002 ПРОЈЕКАТ: Финансирање програма општинског тела за координацију безбедности са-

обраћаја на територији ГО Вождовац 0.00 0.0% 3,200,000.00 3,200,000.00

  0701-1003 ПРОЈЕКАТ: Едукација одраслих о унапређењу понашања учесника у саобраћају 270,000.00 0.0% 30,000.00 300,000.00
2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 280,000.00 0.0% 0.00 280,000.00

  2001-0001 Функционисање предшколских установа 280,000.00 0.0% 0.00 280,000.00
2002   Програм 9.  Основно образовање 11,300,000.00 2.0% 61,741,054.37 73,041,054.37

  2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика са посебним потребама 5,000,000.00 0.9% 900,000.00 5,900,000.00
  2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправе и одржавање школа 0.00 0.0% 48,882,797.00 48,882,797.00
  2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа 5,200,000.00 0.9% 0.00 5,200,000.00
  2002-1004 ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа 200,000.00 0.0% 0.00 200,000.00
  2002-1005 ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа на такмичења 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
  2002-1006 ПРОЈЕКАТ: Изградња школске сале при ОШ В. Чарапић – Зуце 0.00 0.0% 11,958,257.37 11,958,257.37
  2002-1007 ПРОЈЕКАT: Едукација школске деце о ваннаставним активностима 500,000.00 0.1% 0.00 500,000.00

0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 10,100,000.00 1.8% 15,064,643.86 25,164,643.86
  0901-0001 Социјалне помоћи 900,000.00 0.2% 75,849.03 975,849.03
  0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 1,800,000.00 0.3% 0.00 1,800,000.00
  0901-1001 ПРОЈЕКАТ: Геронтодомаћице 0.00 0.0% 783,904.00 783,904.00
  0901-1002 ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 0.00 0.0% 13,004,890.83 13,004,890.83
  0901-1003 ПРОЈЕКАТ: Офтамолошки преглед деце и набавка наочара 1,000,000.00 0.2% 1,200,000.00 2,200,000.00
  0901-1004 ПРОЈЕКАТ: Унапређење квалитета живота старијих лица 6,000,000.00 1.1% 0.00 6,000,000.00
  0901-1005 ПРОЈЕКАТ: Помоћ деци са посебним потребама 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00

1801   Програм 12.  Примарна здравствена заштита 6,100,000.00 1.1% 56,600,000.00 62,700,000.00
  1801-1001 ПРОЈЕКАТ: Регионални центар за подавалско подручје 6,100,000.00 1.1% 56,600,000.00 62,700,000.00

1201   Програм 13.  Развој културе 1,900,000.00 0.3% 0.00 1,900,000.00
  1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 1,900,000.00 0.3% 0.00 1,900,000.00

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 12,400,000.00 2.2% 14,000,251.00 26,400,251.00
  1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 1,500,000.00 0.3% 2,500,000.00 4,000,000.00
  1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури 0.00 0.0% 7,643,000.00 7,643,000.00
  1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 3,700,000.00 0.6% 1,253,251.00 4,953,251.00
  1301-1001 ПРОЈЕКАТ: Трофеј Вождовца – фудбал 0.00 0.0% 950,000.00 950,000.00
  1301-1002 ПРОЈЕКАТ: „Нашем Глиги” – шаховски турнир 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
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1 2 3 4 5 6 7
  1301-1003 ПРОЈЕКАТ : Вождовачки шампиони 50,000.00 0.0% 565,000.00 615,000.00
  1301-1004 ПРОЈЕКАТ : Реконструкција дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж 2,986,000.00 0.5% 332,000.00 3,318,000.00
  1301-1006 ПРОЈЕКАТ : Квиз „Србија земља спорта” 0.00 0.0% 150,000.00 150,000.00
  1301-1007 ПРОЈЕКАТ : Едукација младих за припрему полагања пријемних испита 1,364,000.00 0.2% 607,000.00 1,971,000.00
  1301-1008 ПРОЈЕКАТ : Подршка масовној физичкој култури – клизалиште 2,400,000.00 0.4% 0.00 2,400,000.00

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 463,510,809.42 81.3% 95,700,091.29 559,210,900.71
  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 351,583,539.00 61.7% 10,986,471.07 362,570,010.07
  0602-0002 Месне заједнице 14,500,000.00 2.5% 6,354,000.00 20,854,000.00
  0602-0004 Општинско правобранилаштво 15,200,000.00 2.7% 0.00 15,200,000.00
  0602-0005 Заштитник грађана 4,400,000.00 0.8% 0.00 4,400,000.00
  0602-0006 Информисање 4,470,000.00 0.8% 0.00 4,470,000.00
  0602-0007 Канцеларија за младе 860,000.00 0.2% 0.00 860,000.00
  0602-0001 Програмска активност: ЈП Пословни простор 69,113,270.42 12.1% 2,120,316.13 71,233,586.55
  0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
  0602-1002 ПРОЈЕКАТ: Функционисање рада службе матичара 0.00 0.0% 512,267.97 512,267.97
  0602-1003 ПРОЈЕКАТ: Ванредна ситуација 2,200,000.00 0.4% 1,500,000.00 3,700,000.00
  0602-1004 ПРОЈЕКАТ: Унапређење система управљања имовином ГО Вождовац  и Раковица 0.00 0.0% 1,141,650.08 1,141,650.08
  0602-1005 ПРОЈЕКАТ: Фонд за подстицање развоја 0.00 0.0% 10,015,413.00 10,015,413.00
  0602-1006 ПРОЈЕКАТ: Финасирање трошкова изборне кампање 184,000.00 0.0% 12,569,973.04 12,753,973.04
  0602-1007 ПРОЈЕКАТ: Ликвидација ЦКС „Шумице” 600,000.00 0.1% 500,000.00 1,100,000.00
  0602-1008 ПРОЈЕКАТ: Новооснована Установа „Вождовачки центар – Шумице»  0.00 0.0% 50,000,000.00 50,000,000.00

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 570,006,539.00 100.0% 373,979,409.34 943,985,948.34

Члан 5.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 635.000,00 динара.
Усталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује Председник  ГО Вождовац у складу са Законом о 

буџетском систему.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.
Укупна средства буџета ГО Вождовац за 2016. годину утврђују се у износу од 939.215.924,34 динара, а састоје се од:
– пренетих средстава из претходне године (буџет и ЈП ПП Вождовац) 204.591.400,76 динара,
– пренетих средстава са подрачуна у оквиру КРТ-а 4.272.389,94 динара,
– примања текуће године 570.006.539,00 динара,
– текућа примања на подрачунима у оквиру КРТ-а 7.015.413,00 динара,
– меморандумских ставки – рефундација боловања 2.700.000,00 динара,
– текућих трансфера од Скупштине града и републике 126.546.205,64 динара,
– капиталних трансфера од Скупштине града 24.000.000,00 динара и
– сопствених прихода МЗ 4.854.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:

Ра з-
део

Гла-
ва

Програм-
ска Класиф.

Функ-
ција

Економ. 
Класиф. Опис Средства 

из буџета
Средства из 

осталих извора
Укупна 

јавна средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1         СКУПШТИНА ГО ВОЖДОВАЦ      
    0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,641,000.00 6,641,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,200,000.00 1,200,000.00
414 Социјална давања запосленима 300,000.00 300,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 160,000.00 160,000.00
422 Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00
423 Услуге по уговору 3,100,000.00 3,100,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 725,000.00 725,000.00
481 Дотације невладиним организацијама – политичке странке 750,000.00 750,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 12,776,000.00 12,776,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00

Функција 110: 12,776,000.00 300,000.00 13,076,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      

01 Приходи из буџета 12,776,000.00 12,776,000.00
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03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00

Свега за програмску активност 0602-0001: 12,776,000.00 300,000.00 13,076,000.00
    0602-1001   ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани 

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови

423 Услуге по уговору 350,000.00 350,000.00
426 Материјал 50,000.00 50,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00

Функција 110: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1001:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 0602-1001: 400,000.00 0.00 400,000.00

    0602-1006   ПРОЈЕКАТ: Финасирање трошкова изборне кампање 

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 14,000.00 14,000.00
423 Услуге по уговору 70,000.00 70,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 12,569,973.04 12,569,973.04

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 184,000.00 184,000.00
07 Трансфери од других нивоа власти 12,569,973.04 12,569,973.04

Функција 110: 184,000.00 12,569,973.04 12,753,973.04
Извори финансирања за пројекат 0602-1006:      

01 Приходи из буџета 184,000.00 184,000.00
07 Трансфери од других нивоа власти 12,569,973.04 12,569,973.04

Свега за пројекат 0602-1006: 184,000.00 12,569,973.04 12,753,973.04
Извори финансирања за Раздео 1:

01 Приходи из буџета 13,360,000.00 13,360,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
07 Трансфери од других нивоа власти 12,569,973.04 12,569,973.04

Свега за Раздео 1: 13,360,000.00 12,869,973.04 26,229,973.04
2         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК      
    0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 21,420,000.00 21,420,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,860,000.00 3,860,000.00
414 Социјална давања запосленима 300,000.00 300,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 550,000.00 550,000.00
422 Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00
423 Услуге по уговору 3,092,000.00 2,170,000.00 5,262,000.00
426 Остали материјал 200,000.00 200,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 2,588,000.00 2,588,000.00

49911 Стална резерва 500,000.00 500,000.00
49912 Текућа резерва 635,000.00 635,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 32,945,000.00 32,945,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,170,000.00 2,170,000.00

Функција 110: 32,945,000.00 2,470,000.00 35,415,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      

01 Приходи из буџета 32,945,000.00 32,945,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,170,000.00 2,170,000.00

Свега за програмску активност 0602-0001: 32,945,000.00 2,470,000.00 35,415,000.00
Извори финансирања за Раздео 2:

01 Приходи из буџета 32,945,000.00 32,945,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,170,000.00 2,170,000.00

Свега за Раздео 2: 32,945,000.00 2,470,000.00 35,415,000.00
3         УПРАВА ОПШТИНЕ      
    0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина
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130 Опште услуге

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 159,533,000.00 159,533,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 28,849,300.00 28,849,300.00
413 Накнаде у натури 300,000.00 300,000.00
414 Социјална давања запосленима 9,052,000.00 6,800,000.00 15,852,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 6,000,000.00 6,000,000.00
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,000.00 800,000.00
421 Стални трошкови 32,435,000.00 32,435,000.00
422 Трошкови путовања 130,000.00 130,000.00
423 Услуге по уговору 25,702,239.00 928,814.07 26,631,053.07
424 Специјализоване услуге 3,630,000.00 300,000.00 3,930,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 6,838,000.00 128,740.00 6,966,740.00
426 Канцеларијски материјал 10,005,000.00 10,005,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 18,838,000.00 18,838,000.00
482 Регистрација возила 650,000.00 650,000.00
512 Набавка основних средстава 2,600,000.00 58,917.00 2,658,917.00
515 Нематеријална имовина – софтвер 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 305,862,539.00 305,862,539.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,416,471.07 6,416,471.07

Функција 130: 305,862,539.00 8,216,471.07 314,079,010.07
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      

01 Приходи из буџета 305,862,539.00 305,862,539.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,416,471.07 6,416,471.07

Свега за програмску активност 0602-0001: 305,862,539.00 8,216,471.07 314,079,010.07
          ИНФОРМИСАЊЕ      
    0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0006   Информисање

130 Опште услуге
423 Услуге по уговору 4,160,000.00 4,160,000.00
512 Опрема 310,000.00 310,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 4,470,000.00 4,470,000.00

Функција 130: 4,470,000.00 0.00 4,470,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:      

01 Приходи из буџета 4,470,000.00 4,470,000.00
Свега за програмску активност 0602-0006: 4,470,000.00 0.00 4,470,000.00

          КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ      
    0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0007   Канцеларија за младе

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
423 Услуге по уговору 800,000.00 800,000.00
426 Материјал 60,000.00 60,000.00

Извори финансирања за функцију 160:      
01 Приходи из буџета 860,000.00 860,000.00

Функција 160: 860,000.00 0.00 860,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:      

01 Приходи из буџета 860,000.00 860,000.00
Свега за програмску активност 0602-0007: 860,000.00 0.00 860,000.00

          ФУНКЦИОНИСАЊЕ РАДА СЛУЖБЕ МАТИЧАРА      
    0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-1002   ПРОЈЕКАТ: Функционисање рада службе матичара 

130 Опште услуге
423 Услуге по уговору 512,267.97 512,267.97

Извори финансирања за функцију 130:      
07 Трансфери од других нивоа власти 193,435.60 193,435.60
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 318,832.37 318,832.37

Функција 130: 0.00 512,267.97 512,267.97
Извори финансирања за пројекат 0602-1002:      

07 Трансфери од других нивоа власти 193,435.60 193,435.60
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 318,832.37 318,832.37

Свега за пројекат 0602-1002: 0.00 512,267.97 512,267.97
          ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА      
    0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
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    0602-1003   ПРОЈЕКАТ: Ванредна ситуација

130 Опште услуге
423 Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00
424 Специјализоване услуге 2,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 2,200,000.00 2,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000.00 1,500,000.00

Функција 130: 2,200,000.00 1,500,000.00 3,700,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1003:      

01 Приходи из буџета 2,200,000.00 2,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000.00 1,500,000.00

Свега за пројекат 0602-1003: 2,200,000.00 1,500,000.00 3,700,000.00

    0602-1004   ПРОЈЕКАТ: Унапређење система управљања имовином ГО Вождовац  и Ра-
ковица 

620 Развој заједнице
421 Стални трошкови 10,000.00 10,000.00
423 Услуге по уговору 1,131,650.08 1,131,650.08

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,141,650.08 1,141,650.08

Функција 620: 0.00 1,141,650.08 1,141,650.08
Извори финансирања за пројекат 0602-1004:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,141,650.08 1,141,650.08
Свега за пројекат 0602-1004: 0.00 1,141,650.08 1,141,650.08

    0602-1005   ПРОЈЕКАТ: Фонд за подстицање развоја 
620 Развој заједнице

421 Стални трошкови 20,000.00
423 Услуге по уговору 8,995,413.00 8,995,413.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
04 Сопствени приходи буџетских корисника 7,005,343.71 7,005,343.71
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,010,069.29 3,010,069.29

Функција 620: 0.00 10,015,413.00 10,015,413.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1005:      

04 Сопствени приходи буџетских корисника 7,005,343.71 7,005,343.71
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,010,069.29 3,010,069.29

Свега за пројекат 0602-1005: 0.00 10,015,413.00 10,015,413.00
    0602-1007   ПРОЈЕКАТ: Ликвидација ЦКС „Шумице” 

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови

423 Услуге по уговору 400,000.00 400,000.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200,000.00 100,000.00 300,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 400,000.00 400,000.00

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00

Функција 110: 600,000.00 500,000.00 1,100,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1007:      

01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00

Свега за пројекат 0602-1007: 600,000.00 500,000.00 1,100,000.00
    0602-1008   ПРОЈЕКАТ: Новооснована Установа „Вождовачки центар – Шумице»  

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови

451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                50,000,000.00 50,000,000.00
Извори финансирања за функцију 110:      

07 Трансфери од других нивоа власти 50,000,000.00 50,000,000.00
Функција 110: 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 0602-1008:      

07 Трансфери од других нивоа власти 50,000,000.00 50,000,000.00
Свега за пројекат 0602-1008: 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00

          ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА      
    0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0005   Заштитник грађана

130 Опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,300,000.00 3,300,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 590,700.00 590,700.00
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415 Накнаде трошкова за запослене 80,000.00 80,000.00
422 Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00
426 Остали материјал 20,300.00 20,300.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 389,000.00 389,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 4,400,000.00 4,400,000.00

Функција 130: 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:      

01 Приходи из буџета 4,400,000.00 4,400,000.00
Свега за програмску активност 0602-0005: 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00
Извори финансирања за Програм 15:

01 Приходи из буџета 4,400,000.00 4,400,000.00
Свега за Програм 15: 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00

  3.1       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ      
    0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0002   Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 83,500.00 83,500.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 15,000.00 15,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 3,300.00 3,300.00
421 Стални трошкови 4,127,940.00 2,590,000.00 6,717,940.00
423 Услуге по уговору 5,020,900.00 1,900,000.00 6,920,900.00
425 Текуће поправке и одржавање 2,407,300.00 300,000.00 2,707,300.00
426 Материјал 1,058,260.00 1,098,200.00 2,156,460.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 210,000.00 200,000.00 410,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200,000.00 50,000.00 250,000.00
512 Рачунарска опрема 1,475,600.00 114,000.00 1,589,600.00

Извори финансирања за функцију 160:      
01 Приходи из буџета 14,500,000.00 14,500,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 4,854,000.00 4,854,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000.00 1,500,000.00

Функција 160: 14,500,000.00 6,354,000.00 20,854,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:      

01 Приходи из буџета 14,500,000.00 14,500,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 4,854,000.00 4,854,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,500,000.00 1,500,000.00

Свега за програмску активност 0602-0002: 14,500,000.00 6,354,000.00 20,854,000.00
  3.2       ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР      
    0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0009   Програмска активност: ЈП Пословни простор

411 Општи економски и комерцијални послови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14,333,250.51 14,333,250.51
412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,466,058.00 2,466,058.00
413 Накнаде у натури 54,600.00 54,600.00
414 Социјална давања запосленима 383,336.03 300,000.00 683,336.03
415 Накнаде трошкова за запослене 339,847.00 339,847.00
416 Јубиларне награде 568,500.00 568,500.00
421 Стални трошкови 6,117,593.92 6,117,593.92
422 Трошкови путовања 310,400.00 310,400.00
423 Услуге по уговору 4,278,141.51 4,278,141.51
424 Специјализоване услуге 298,981.22 298,981.22
425 Текуће поправке и одржавање објеката 3,784,049.89 1,820,316.13 5,604,366.02
426 Материјал 792,285.65 792,285.65
465 Остале донације, дотације и трансфери 1,491,636.49 1,491,636.49
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 33,619,188.20 33,619,188.20
512 Машине и опрема 212,144.00 212,144.00
515 Нематеријална имовина 63,258.00 63,258.00

Извори финансирања за функцију 411:      
01 Приходи из буџета 69,113,270.42 69,113,270.42
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,820,316.13 1,820,316.13

Функција 411: 69,113,270.42 2,120,316.13 71,233,586.55
Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:      

01 Приходи из буџета 69,113,270.42 69,113,270.42
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,820,316.13 1,820,316.13
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Свега за програмску активност 0602-0009: 69,113,270.42 2,120,316.13 71,233,586.55

          СПОРТ И ОМЛАДИНА      
    1301     ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ      
    1301-0001   Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810 Услуге рекреације и спорта
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                1,500,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 1,500,000.00 1,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,500,000.00 2,500,000.00

Функција 810: 1,500,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:      

01 Приходи из буџета 1,500,000.00 1,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,500,000.00 2,500,000.00

Свега за програмску активност 1301-0001: 1,500,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00

    1301-0002   Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној фи-
зичкој култури

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 493,000.00 493,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,000,000.00 2,000,000.00
481 Дотације невладиним организацијама 5,150,000.00 5,150,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,643,000.00 7,643,000.00

Функција 810: 0.00 7,643,000.00 7,643,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,643,000.00 7,643,000.00
Свега за програмску активност 1301-0002: 0.00 7,643,000.00 7,643,000.00

    1301-0003   Одржавање спортске инфраструктуре
810 Услуге рекреације и спорта

425 Санација потпорног зида на спортском терену у О.Ш. Б. Нушић 100,000.00 100,000.00
426 Материјал 0.00
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,700,000.00 221,251.00 3,921,251.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 932,000.00 932,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 3,700,000.00 3,700,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,253,251.00 1,253,251.00

Функција 810: 3,700,000.00 1,253,251.00 4,953,251.00
Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:      

01 Приходи из буџета 3,700,000.00 3,700,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,253,251.00 1,253,251.00

Свега за програмску активност 1301-0003: 3,700,000.00 1,253,251.00 4,953,251.00
    1301-1001   ПРОЈЕКАТ: Трофеј Вождовца – фудбал

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 350,000.00 350,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 600,000.00 600,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 950,000.00 950,000.00

Функција 810: 0.00 950,000.00 950,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 950,000.00 950,000.00
Свега за пројекат 1301-1001: 0.00 950,000.00 950,000.00

    1301-1002   ПРОЈЕКАТ: „Нашем Глиги” – шаховски турнир 
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 100,000.00 100,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300,000.00 300,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00

Функција 810: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1002:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 1301-1002: 400,000.00 0.00 400,000.00

    1301-1003   ПРОЈЕКАТ : Вождовачки шампиони
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 415,000.00 415,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50,000.00 150,000.00 200,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 565,000.00 565,000.00
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Функција 810: 50,000.00 565,000.00 615,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1003:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 565,000.00 565,000.00
Свега за пројекат 1301-1003: 50,000.00 565,000.00 615,000.00

    1301-1004   ПРОЈЕКАТ : Реконструкција дечијег игралишта Степојевачка, Кумодраж
620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору 46,000.00 46,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 2,940,000.00 2,940,000.00
426 Материјал ž 0.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 332,000.00 332,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 2,986,000.00 2,986,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 332,000.00 332,000.00

Функција 620: 2,986,000.00 332,000.00 3,318,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1004:      

01 Приходи из буџета 2,986,000.00 2,986,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 332,000.00 332,000.00

Свега за пројекат 1301-1004: 2,986,000.00 332,000.00 3,318,000.00
    1301-1006   ПРОЈЕКАТ : Квиз „Србија земља спорта”

810 Услуге рекреације и спорта
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150,000.00 150,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 150,000.00 150,000.00

Функција 810: 0.00 150,000.00 150,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1006:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 150,000.00 150,000.00
Свега за пројекат 1301-1006: 0.00 150,000.00 150,000.00

    1301-1007   ПРОЈЕКАТ : Едукација младих за припрему полагања пријемних испита
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 585,000.00 585,000.00
481 Дотације невладиним организацијама 1,364,000.00 22,000.00 1,386,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 1,364,000.00 1,364,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 607,000.00 607,000.00

Функција 810: 1,364,000.00 607,000.00 1,971,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1007:      

01 Приходи из буџета 1,364,000.00 1,364,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 607,000.00 607,000.00

Свега за пројекат 1301-1007: 1,364,000.00 607,000.00 1,971,000.00
    1301-1008   ПРОЈЕКАТ : Подршка масовној физичкој култури – клизалиште 

810 Услуге рекреације и спорта
424 Специјализоване услуге 2,400,000.00 2,400,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 2,400,000.00 2,400,000.00

Функција 810: 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1008:      

01 Приходи из буџета 2,400,000.00 2,400,000.00
Свега за пројекат 1301-1008: 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00
Извори финансирања за Програм 14:

01 Приходи из буџета 12,400,000.00 12,400,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 14,000,251.00 14,000,251.00

Свега за Програм 14: 12,400,000.00 14,000,251.00 26,400,251.00
          КУЛТУРА      
    1201     ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ      
    1201-0002   Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

820 Услуге културе
481 Дотације невладиним организацијама 1,900,000.00 1,900,000.00

Извори финансирања за функцију 820:      
01 Приходи из буџета 1,900,000.00 1,900,000.00

Функција 820: 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:      

01 Приходи из буџета 1,900,000.00 1,900,000.00
Свега за програмску активност 1201-0002: 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00
Извори финансирања за Програм 13:

01 Приходи из буџета 1,900,000.00 1,900,000.00
Свега за Програм 13: 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00
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          ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА      
    1801     ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА      
    1801-1001   ПРОЈЕКАТ: Регионални центар за подавалско подручје

620 Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти-Дом здравља Јајинци 6,100,000.00 56,600,000.00 62,700,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 6,100,000.00 6,100,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 56,600,000.00 56,600,000.00

Функција 620: 6,100,000.00 56,600,000.00 62,700,000.00
Извори финансирања за пројекат 1801-1001:      

01 Приходи из буџета 6,100,000.00 6,100,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 56,600,000.00 56,600,000.00

Свега за пројекат 1801-1001: 6,100,000.00 56,600,000.00 62,700,000.00
Извори финансирања за Програм 12:

01 Приходи из буџета 6,100,000.00 6,100,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 56,600,000.00 56,600,000.00

Свега за Програм 12: 6,100,000.00 56,600,000.00 62,700,000.00
          СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА      
    0901     ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА      
    0901-0001   Социјалне помоћи

090 Социјална помоћ некласификована на другом месту
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                 900,000.00 900,000.00
472 Помоћ социјално угроженом становништву – Хуманитарни фонд 75,849.03 75,849.03

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 900,000.00 900,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 75,849.03 75,849.03

Функција 090: 900,000.00 75,849.03 975,849.03
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:      

01 Приходи из буџета 900,000.00 900,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 75,849.03 75,849.03

Свега за програмску активност 0901-0001: 900,000.00 75,849.03 975,849.03
    0901-0003   Подршка социо-хуманитарним организацијама

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
481 Дотације невладиним организацијама 1,800,000.00 1,800,000.00

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 1,800,000.00 1,800,000.00

Функција 090: 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:      

01 Приходи из буџета 1,800,000.00 1,800,000.00
Свега за програмску активност 0901-0003: 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00

    0901-1001   ПРОЈЕКАТ: Геронтодомаћице
010 Болест и инвалидност

424 Специјализоване услуге 783,904.00 783,904.00
Извори финансирања за функцију 010:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 783,904.00 783,904.00
Функција 010: 0.00 783,904.00 783,904.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 783,904.00 783,904.00
Свега за пројекат 0901-1001: 0.00 783,904.00 783,904.00

    0901-1002   ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12,950,000.00 12,950,000.00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Комесаријат за избегла и расељена 
лица 54,890.83 54,890.83

Извори финансирања за функцију 070:      
07 Трансфери од других нивоа власти 7,950,000.00 7,950,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,054,890.83 5,054,890.83

Функција 070: 0.00 13,004,890.83 13,004,890.83
Извори финансирања за програмску активност 0901-1002:      

07 Трансфери од других нивоа власти 7,950,000.00 7,950,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,054,890.83 5,054,890.83

Свега за програмску активност 0901-1002: 0.00 13,004,890.83 13,004,890.83
    0901-1003   ПРОЈЕКАТ: Офтамолошки преглед деце и набавка наочара

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
423 Услуге по уговору 500,000.00 600,000.00 1,100,000.00
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424 Специјализоване услуге 500,000.00 600,000.00 1,100,000.00

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,200,000.00 1,200,000.00

Функција 090: 1,000,000.00 1,200,000.00 2,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1003:      

01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,200,000.00 1,200,000.00

Свега за пројекат 0901-1003: 1,000,000.00 1,200,000.00 2,200,000.00
    0901-1004   ПРОЈЕКАТ: Унапређење квалитета живота старијих лица 

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
423 Услуге по уговору 6,000,000.00 6,000,000.00

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 6,000,000.00 6,000,000.00

Функција 090: 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1004:      

01 Приходи из буџета 6,000,000.00 6,000,000.00
Свега за пројекат 0901-1004: 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

    0901-1005   ПРОЈЕКАТ: Помоћ деци са посебним потребама
090 Социјална заштита некласификована на другом месту

512 Машине и опрема 400,000.00 400,000.00
Извори финансирања за функцију 090:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Функција 090: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1005:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 0901-1005: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за Програм 11:

01 Приходи из буџета 10,100,000.00 10,100,000.00
07 Трансфери од других нивоа власти 7,950,000.00 7,950,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,114,643.86 7,114,643.86

Свега за Програм 11: 10,100,000.00 15,064,643.86 25,164,643.86
          ОСНОВНЕ ШКОЛЕ      
    2002     ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
    2002-1001   ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика са посебним потребама 

912 Основно образовање
422 Трошкови путовања                                                                     1,600,000.00 900,000.00 2,500,000.00
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,400,000.00 3,400,000.00

Извори финансирања за функцију 912:      
01 Приходи из буџета 5,000,000.00 5,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 900,000.00 900,000.00

Функција 912: 5,000,000.00 900,000.00 5,900,000.00
Извори финансирања за пројекат 2001-1001:      

01 Приходи из буџета 5,000,000.00 5,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 900,000.00 900,000.00

Свега за пројекат 2002-1001: 5,000,000.00 900,000.00 5,900,000.00
    2002-1002   ПРОЈЕКАТ: Текуће поправе и одржавање школа

912 Основно образовање
425 Текуће поправке и одржавање 5,000,000.00 5,000,000.00
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 43,882,797.00 43,882,797.00

Извори финансирања за функцију 912:      
07 Трансфери од других нивоа власти 48,882,797.00 48,882,797.00

Функција 912: 0.00 48,882,797.00 48,882,797.00
Извори финансирања за пројекат 2001-1002:      

07 Трансфери од других нивоа власти 48,882,797.00 48,882,797.00
Свега за пројекат 2002-1002: 0.00 48,882,797.00 48,882,797.00

    2002-1003   ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа
912 Основно образовање

422 Трошкови путовања                                                                     5,200,000.00 5,200,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 5,200,000.00 5,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0.00

Функција 912: 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1003:      

01 Приходи из буџета 5,200,000.00 5,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0.00
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Свега за пројекат 2002-1003: 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00

    2002-1004   ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа
912 Основно образовање

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                 200,000.00 200,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 200,000.00 200,000.00
Функција 912: 200,000.00 0.00 200,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1004:      

01 Приходи из буџета 200,000.00 200,000.00
Свега за пројекат 2002-1004: 200,000.00 0.00 200,000.00

    2002-1005   ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа на такмичења 
912 Основно образовање

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 400,000.00 400,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Функција 912: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1005:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 2002-1005: 400,000.00 0.00 400,000.00

    2002-1006   ПРОЈЕКАТ: Изградња школске сале при ОШ В. Чарапић – Зуце
620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору 239,165.00 239,165.00
511 Зграде и грађевински објекти 11,719,092.37 11,719,092.37

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,958,257.37 11,958,257.37

Функција 620: 0.00 11,958,257.37 11,958,257.37
Извори финансирања за пројекат 2002-1006:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11,958,257.37 11,958,257.37
Свега за пројекат 2002-1006: 0.00 11,958,257.37 11,958,257.37

    2002-1007   ПРОЈЕКАT: Едукација школске деце о ваннаставним активностима
912 Основно образовање

481 Дотације невладиним организацијама 500,000.00 500,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
Функција 912: 500,000.00 0.00 500,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1007:      

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
Свега за пројекат 2002-1007: 500,000.00 0.00 500,000.00
Извори финансирања за Програм 9:

01 Приходи из буџета 11,300,000.00 11,300,000.00
07 Трансфери од других нивоа власти 48,882,797.00 48,882,797.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12,858,257.37 12,858,257.37

Свега за Програм 9: 11,300,000.00 61,741,054.37 73,041,054.37
          ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ      
    2001     ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ      
    2001-0001   Функционисање предшколских установа

911 Предшколско образовање
424 Специјализоване услуге 280,000.00 280,000.00

Извори финансирања за функцију 911:      
01 Приходи из буџета 280,000.00 280,000.00

Функција 911: 280,000.00 0.00 280,000.00
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:      

01 Приходи из буџета 280,000.00 280,000.00
Свега за програмску активност 2001-0001: 280,000.00 0.00 280,000.00
Извори финансирања за Програм 8:

01 Приходи из буџета 280,000.00 280,000.00
Свега за Програм 8: 280,000.00 0.00 280,000.00

          ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА      
    0701     ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА      
    0701-0001    Управљање саобраћајном инфраструктуром

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 2,200,000.00 2,200,000.00
424 Специјализоване услуге 10,000,000.00 10,000,000.00
425 Текуће поправке и одржавање                                                                   34,859,000.00 72,711,000.00 107,570,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 34,859,000.00 34,859,000.00
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 84,911,000.00 84,911,000.00

Функција 620: 34,859,000.00 84,911,000.00 119,770,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:      

01 Приходи из буџета 34,859,000.00 34,859,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 84,911,000.00 84,911,000.00

Свега за програмску активност 0701-0001: 34,859,000.00 84,911,000.00 119,770,000.00
    0701-1001   ПРОЈЕКАТ: Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева 

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 69,382.00 69,382.00
425 Текуће поправке и одржавање 3,399,731.15 3,399,731.15

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,469,113.15 3,469,113.15

Функција 620: 0.00 3,469,113.15 3,469,113.15
Извори финансирања за пројекат 0701-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,469,113.15 3,469,113.15
Свега за пројекат 0701-1001: 0.00 3,469,113.15 3,469,113.15

    0701-1002   ПРОЈЕКАТ: Финансирање програма општинског тела за координацију без-
бедности саобраћаја на територији ГО Вождовац

451 Друмски саобраћај
426 Материјал 700,000.00 700,000.00
481 Дотације невладиним организацијама 2,500,000.00 2,500,000.00

Извори финансирања за функцију 451:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,200,000.00 3,200,000.00

Функција 451: 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 0701-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,200,000.00 3,200,000.00
Свега за пројекат 0701-1002: 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00

    0701-1003   ПРОЈЕКАТ: Едукација одраслих о унапређењу понашања учесника у са-
обраћају

451 Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору 270,000.00 30,000.00 300,000.00

Извори финансирања за функцију 451:      
01 Приходи из буџета 270,000.00 270,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 30,000.00 30,000.00

Функција 451: 270,000.00 30,000.00 300,000.00
Извори финансирања за пројекат 0701-1003:      

01 Приходи из буџета 270,000.00 270,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 30,000.00 30,000.00

Свега за пројекат 0701-1003: 270,000.00 30,000.00 300,000.00
Извори финансирања за Програм 7:

01 Приходи из буџета 35,129,000.00 35,129,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 91,610,113.15 91,610,113.15

Свега за Програм 7: 35,129,000.00 91,610,113.15 126,739,113.15
          ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      
    0401     ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      

    0401-0004   Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својст-
вима

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
424 Специјализоване услуге 6,700,000.00 6,700,000.00

Извори финансирања за функцију 560:      
01 Приходи из буџета 6,700,000.00 6,700,000.00

Функција 560: 6,700,000.00 0.00 6,700,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:      

01 Приходи из буџета 6,700,000.00 6,700,000.00
Свега за програмску активност 0401-0004: 6,700,000.00 0.00 6,700,000.00
Извори финансирања за Програм 6:

01 Приходи из буџета 6,700,000.00 6,700,000.00
Свега за Програм 6: 6,700,000.00 0.00 6,700,000.00

          РАЗВОЈ ТУРИЗМА      
    1502     ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА      
    1502-0002   Туристичка промоција

473 Туризам
423 Услуге по уговору 220,000.00 220,000.00

Извори финансирања за функцију 473:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 220,000.00 220,000.00

Функција 473: 0.00 220,000.00 220,000.00
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Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 220,000.00 220,000.00
Свега за програмску активност 1502-0002: 0.00 220,000.00 220,000.00
Извори финансирања за Програм 4:

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 220,000.00 220,000.00
Свега за Програм 4: 0.00 220,000.00 220,000.00

          КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ      
    0601     ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ      
    0601-0008   Унапређење јавне хигијене

620 Развој заједнице 
423 Услуге по уговору 6,000,000.00 6,000,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 6,000,000.00 6,000,000.00

Функција 620: 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:      

01 Приходи из буџета 6,000,000.00 6,000,000.00
Свега за програмску активност 0601-0008: 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

    0601-0012   Одржавање стамбених зграда
620 Развој заједнице 

424 Специјализоване услуге 3,000,000.00 3,000,000.00
Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
Функција 620: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0601-0012:      

01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
Свега за програмску активност 0601-0012: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

    0601-0014    Трошкови рушења 
620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору 13,671,221.80 13,671,221.80
Извори финансирања за функцију 620:      

07 Трансфери од других нивоа власти 6,950,000.00 6,950,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,721,221.80 6,721,221.80

Функција 620: 0.00 13,671,221.80 13,671,221.80
Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:      

07 Трансфери од других нивоа власти 6,950,000.00 6,950,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,721,221.80 6,721,221.80

Свега за програмску активност 0601-0014: 0.00 13,671,221.80 13,671,221.80
    0601-1001    ПРОЈЕКАТ: Чишћење одводног канала у Рипњу 

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору – рушење 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00

Функција 620: 0.00 500,000.00 500,000.00
Извори финансирања за пројекат 0601-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500,000.00 500,000.00
Свега за пројекат 0601-1001: 0.00 500,000.00 500,000.00

    0601-1002
 

ПРОЈЕКАТ: Уређење зелених површина и дечијих игралишта на углу
Паунове и Коканове улице 

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору – рушење 428,080.00 428,080.00
425 Текуће поправке и одржавање 21,171,920.00 21,171,920.00

Извори финансирања за функцију 620:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 21,600,000.00 21,600,000.00

Функција 620: 0.00 21,600,000.00 21,600,000.00
Извори финансирања за пројекат 0601-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 21,600,000.00 21,600,000.00
Свега за пројекат 0601-1002: 0.00 21,600,000.00 21,600,000.00

    0601-1003   ПРОЈЕКАТ: Финансијска подршка ЈП Пословни центар Вождовац 
620 Развој заједнице

451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                5,586,729.58 872,033.87 6,458,763.45
Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 5,586,729.58 5,586,729.58
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 872,033.87 872,033.87

Функција 620: 5,586,729.58 872,033.87 6,458,763.45
Извори финансирања за пројекат 0601-1003:      

01 Приходи из буџета 5,586,729.58 5,586,729.58
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 872,033.87 872,033.87

Свега за пројекат 0601-1003: 5,586,729.58 872,033.87 6,458,763.45
Извори финансирања за Програм 2:

01 Приходи из буџета 14,586,729.58 14,586,729.58
07 Трансфери од других нивоа власти 28,550,000.00 28,550,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,093,255.67 8,093,255.67

Свега за Програм 2: 14,586,729.58 36,643,255.67 51,229,985.25
           ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ      
    1101     ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ      
    1101-1001   ПРОЈЕКАТ: Топографско снимање улица

620 Развој заједнице
424 Специјализоване услуге 8,000,000.00 8,000,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 8,000,000.00 8,000,000.00

Функција 620: 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 1101-1001:      

01 Приходи из буџета 8,000,000.00 8,000,000.00
Свега за пројекат 1101-1001: 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

    1101-1002   ПРОЈЕКАТ: Израда планске документације за санацију клизишта – Тимочки 
пут 

620 Развој заједнице
424 Специјализоване услуге 2,400,000.00 2,400,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
07 Трансфери од других нивоа власти 2,400,000.00 2,400,000.00

Функција 620: 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00
Извори финансирања за пројекат 1101-1002:      

07 Трансфери од других нивоа власти 2,400,000.00 2,400,000.00
Свега за пројекат 1101-1002: 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00
Извори финансирања за Програм 1:

01 Приходи из буџета 8,000,000.00 8,000,000.00
07 Трансфери од других нивоа власти 2,400,000.00 2,400,000.00

Свега за Програм 1: 8,000,000.00 2,400,000.00 10,400,000.00
          Извори финансирања за Раздео 3:

01 Приходи из буџета 508,036,539.00 508,036,539.00
03 Социјални доприноси 2,100,000.00 2,100,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 11,859,343.71 11,859,343.71
07 Трансфери од других нивоа власти 137,976,232.60 137,976,232.60
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 206,703,859.99 206,703,859.99

Свега за Раздео 3: 508,036,539.00 358,639,436.30 866,675,975.30
4         ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО      
    0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0004   Општинско правобранилаштво

330 Судови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,380,000.00 8,380,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,500,000.00 1,500,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00 200,000.00
422 Трошкови путовања 90,000.00 90,000.00
423 Услуге по уговору 90,000.00 90,000.00
426 Канцеларијски материјал 100,000.00 100,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 988,000.00 988,000.00
482 Судске таксе 150,000.00 150,000.00
483 Судски трошкови 3,702,000.00 3,702,000.00

Извори финансирања за функцију 330:      
01 Приходи из буџета 15,200,000.00 15,200,000.00

Функција 330: 15,200,000.00 0.00 15,200,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:      

01 Приходи из буџета 15,200,000.00 15,200,000.00
Свега за програмску активност 0602-0004: 15,200,000.00 0.00 15,200,000.00
Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 :

01 Приходи из буџета 570,006,539.00 570,006,539.00
03 Социјални доприноси 2,700,000.00 2,700,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 11,859,343.71 11,859,343.71
07 Трансфери од других нивоа власти 150,546,205.64 150,546,205.64
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 208,873,859.99 208,873,859.99

Свега за Разделе 1,2,3,4 : 570,006,539.00 373,979,409.34 943,985,948.34
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.
У делу извршења буџета сви чланови остају на снази из Одлуке о буџету за 2016. годину и Одлука о првом, другом, 

трећем, четвртом и петом ребалансу буџета за 2016. годину.
У радном делу материјала садржана је рекапитулација програма, програмских активности и пројеката, са лицима заду-

женим за спровођење програма, циљевима и индикаторима.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагуданом доношења и објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 400-219/16, 29. децембра 2016. године

Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 29. децембра 2016. 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, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 
68/2015, 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 
27. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16), доноси

ОДЛУКУ 
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Буџет Општине Вождовац за 2017. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима
1. Текући приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине   582,769,702.00
2. Приходи из осталих извора   9,971,851.30
3. Укупни текући приходи (7+8) 592,741,553.30
4. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4+5 749,792,923.80
5. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) – (4+5) 157,051,370.50
Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања 91 0.00
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 0.00
3. Неутрошена средства из претходних година 3 157,051,370.50
4. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 6211 0.00
5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0.00
B. Нето финансирање (91+92+3) – (61+6211) 157,051,370.50

Члан 2.
Средства на рачуну буџета општине утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:

Класа/
Категорија/

Група
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План за 2017.  
УКУПНА 

ЈАВНА 
СРЕДСТВА 

Средства
из буџета 

Струк-
тура %

Средства из 
осталих извора 

финан. буџ. 
корисника 

  321 Пренета средства из претходне године 0.00 0.0% 152,025,256.50 152,025,256.50
  321 Пренета средства на подрачунима 0.00 0.0% 5,026,114.00 5,026,114.00

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 582,769,702.00 100.0% 9,971,851.30 592,741,553.30
710000   ПОРЕЗИ 575,419,702.00 98.7% 0.00 575,419,702.00
711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 296,944,822.00 51.0% 0.00 296,944,822.00

  711111 Порез на зараде 287,326,900.00 49.3%   287,326,900.00

  711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно остваре-
ном приходу, по решењу Пореске управе 9,617,922.00 1.7%   9,617,922.00

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 253,075,097.00 43.4% 0.00 253,075,097.00
  713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 228,256,878.00 39.2%   228,256,878.00
  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 8,961,773.00 1.5%   8,961,773.00
  713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 15,856,446.00 2.7%   15,856,446.00

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 25,399,783.00 4.4% 0.00 25,399,783.00
  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 25,399,783.00 4.4%   25,399,783.00
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Класа/
Категорија/

Група
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План за 2017.  
УКУПНА 

ЈАВНА 
СРЕДСТВА 

Средства
из буџета 

Струк-
тура %

Средства из 
осталих извора 

финан. буџ. 
корисника 

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 7,350,000.00 1.3% 7,571,851.30 14,921,851.30
742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 3,150,000.00 0.5% 0.00 3,150,000.00

  742251 Административне таксе 150,000.00     150,000.00
  742351 Приходи општинских органа управе 3,000,000.00 0.5%   3,000,000.00

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 3,200,000.00 0.5% 0.00 3,200,000.00
  743351 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 200,000.00 0.0%   200,000.00
  743353 Мандатне казне 3,000,000.00 0.5%   3,000,000.00

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 1,000,000.00 0.2% 7,571,851.30 8,571,851.30
  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1,000,000.00 0.2% 7,571,851.30 8,571,851.30

770000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 0.00 0.0% 2,400,000.00 2,400,000.00
  771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   0.0% 2,400,000.00 2,400,000.00

  7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМО-
ВИНЕ 582,769,702.00 100.0% 9,971,851.30 592,741,553.30

  3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 582,769,702.00 100.0% 167,023,221.80 749,792,923.80

Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства 

из буџета
Струк-
тура %

Средства из 
осталих извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6
400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 544,994,102.00 93.5% 165,350,304.80 710,344,406.80
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 250,464,000.00 43.0% 2,400,000.00 252,864,000.00
411 Плате и додаци запослених 199,274,000.00 34.2% 0.00 199,274,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 36,000,000.00 6.2% 0.00 36,000,000.00
413 Накнаде у натури (превоз) 300,000.00 0.1% 300,000.00 600,000.00
414 Социјална давања запосленима 6,600,000.00 1.1% 2,100,000.00 8,700,000.00
415 Накнаде за запослене 7,480,000.00 1.3% 0.00 7,480,000.00
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 810,000.00 0.1% 0.00 810,000.00
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 211,764,400.00 36.3% 79,239,546.80 291,003,946.80
421 Стални трошкови 39,577,940.00 6.8% 2,410,000.00 41,987,940.00
422 Трошкови путовања 12,960,000.00 2.2% 0.00 12,960,000.00
423 Услуге по уговору 64,270,900.00 11.0% 22,817,051.80 87,087,951.80
424 Специјализоване услуге 38,230,000.00 6.6% 5,459,702.00 43,689,702.00
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 45,357,300.00 7.8% 46,874,593.00 92,231,893.00
426 Материјал 11,368,260.00 2.0% 1,678,200.00 13,046,460.00
450 СУБВЕНЦИЈЕ 34,125,702.00 5.9% 65,210,758.00 99,336,460.00
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                34,125,702.00 5.9% 65,210,758.00 99,336,460.00
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 27,528,000.00 4.7% 0.00 27,528,000.00
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,000,000.00 0.7% 0.00 4,000,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 23,528,000.00 4.0% 0.00 23,528,000.00
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 3,350,000.00 0.6% 12,250,000.00 15,600,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,350,000.00 0.6% 12,250,000.00 15,600,000.00
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 16,162,000.00 2.8% 6,250,000.00 22,412,000.00
481 Дотације невладиним организацијама; 11,400,000.00 2.0% 6,000,000.00 17,400,000.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 860,000.00 0.1% 200,000.00 1,060,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 3,902,000.00 0.7% 50,000.00 3,952,000.00
490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 1,600,000.00 0.3% 0.00 1,600,000.00

49911 Стална резерва 500,000.00 0.1% 0.00 500,000.00
49912 Текућа резерва 1,100,000.00 0.2% 0.00 1,100,000.00

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 37,775,600.00 6.5% 1,672,917.00 39,448,517.00
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 37,775,600.00 6.5% 1,672,917.00 39,448,517.00
512 Машине и опрема; 37,575,600.00 6.4% 1,672,917.00 39,248,517.00
515 Нематеријална имовина 200,000.00 0.0% 0.00 200,000.00

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 582,769,702.00 100.0% 167,023,221.80 7 49,792,923.80

Члан 3.
Буџет за 2017. годину састоји се од 11 програма, 21 програмске активности и 29 пројеката и то:

Шифра
Назив Средства 

из буџета
Струк-
тура %

Сопствени и 
други приходи

Укупна сред-
стваПрограм Програмска актив-

ност/  Пројекат
1 2 3 4 5 6 7

1101   Програм 1.  Урбанизам и просторно планирање 4,800,000.00 0.8% 200,702.00 5,000,702.00
  1101-1001 ПРОЈЕКАТ: Израда Планова 4,800,000.00 0.8% 200,702.00 5,000,702.00
1102   Програм 2.  Комунална делатност 53,525,702.00 9.2% 38,771,271.00 92,296,973.00
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1 2 3 4 5 6 7
  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина- Еко патрола 12,200,000.00 2.1% 524,000.00 12,724,000.00
  1102-0005 Уређење, одржавање и коришћење пијаца 15,000,000.00 2.6% 800,000.00 15,800,000.00
  1102-0006 Одржавање гробаља, и погребне услуге 26,325,702.00 4.5% 5,874,298.00 32,200,000.00

  1102-1001
ПРОЈЕКАТ: Уређење зелених површина и дечијих игралишта на углу Паунове и 
Коканове улице 0.00 0.0% 21,572,973.00 21,572,973.00

  1102-1002 ПРОЈЕКАТ: Уређење улаза стамбених зграда 0.00 0.0% 10,000,000.00 10,000,000.00
1502   Програм 4.  Развој туризма 0.00 0.0% 5,220,000.00 5,220,000.00
  1502-1001 ПРОЈЕКАТ: Излети пензионера 0.00 0.0% 5,000,000.00 5,000,000.00
  1502-1002 ПРОЈЕКАТ: Кућа Војводе Степе Вождовац 0.00 0.0% 220,000.00 220,000.00
0701   Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 37,000,000.00 6.3% 10,000,000.00 47,000,000.00
  0701-0002   37,000,000.00 6.3% 0.00 37,000,000.00
  0701-0004 Изградња аутобуских стајалишта 0.00 0.0% 10,000,000.00 10,000,000.00
2002   Програм 9.  Основно образовање 18,200,000.00 3.1% 4,940,960.00 23,140,960.00
  2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана, смештај и превоз ученика са посебним потребама 10,200,000.00 1.8% 0.00 10,200,000.00
  2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање школа 0.00 0.0% 4,940,960.00 4,940,960.00
  2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа 5,400,000.00 0.9% 0.00 5,400,000.00
  2002-1004 ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
  2002-1005 ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа на такмичење 1,000,000.00 0.2% 0.00 1,000,000.00
  2002-1006 ПРОЈЕКАТ: Едукација деце у ваннаставним активностима 1,200,000.00 0.2% 0.00 1,200,000.00
0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 12,400,000.00 2.1% 10,050,000.00 22,450,000.00
  0901-0001 Социјалне помоћи 900,000.00 0.2% 0.00 900,000.00
  0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 1,500,000.00 0.3% 1,000,000.00 2,500,000.00
  0901-0007 Подршка старијим лицима и особама са инвалидитетом 10,000,000.00 1.7% 0.00 10,000,000.00
  0901-1001 ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 0.00 0.0% 8,650,000.00 8,650,000.00
  0901-1002 ПРОЈЕКАТ: Помоћ деци са посебним потребама 0.00 0.0% 400,000.00 400,000.00
1201   Програм 13.  Развој културе 8,200,000.00 1.4% 2,060,000.00 10,260,000.00
  1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 2,500,000.00 0.4% 1,000,000.00 3,500,000.00
  1201-0004 Информисање 5,700,000.00 1.0% 1,060,000.00 6,760,000.00
1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 12,400,000.00 2.1% 17,355,000.00 29,755,000.00

 
1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој 

култури 5,550,000.00 1.0% 4,800,000.00 10,350,000.00

  1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 0.00 0.0% 10,000,000.00 10,000,000.00
  1301-1001 ПРОЈЕКАТ: Трофеј Вождовца – фудбал 750,000.00 0.1% 600,000.00 1,350,000.00
  1301-1002 ПРОЈЕКАТ: Нашем Глиги – шаховски турнир 500,000.00 0.1% 0.00 500,000.00
  1301-1003 ПРОЈЕКАТ: Вождовачки шампиони 600,000.00 0.1% 200,000.00 800,000.00
  1301-1004 ПРОЈЕКАТ: Квиз „Србија земља спорта” 250,000.00 0.0% 0.00 250,000.00
  1301-1005 ПРОЈЕКАТ: Едукација младих за припрему полагања пријемних испита 750,000.00 0.1% 0.00 750,000.00
  1301-1006 ПРОЈЕКАТ: Подршка масовној физичкој култури – клизалиште 2,400,000.00 0.4% 1,755,000.00 4,155,000.00
  1301-1007 ПРОЈЕКАТ: Спортом кроз историју 600,000.00 0.1% 0.00 600,000.00
  1301-1008 ПРОЈЕКАТ: Краљица шаха 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
  1301-1009 ПРОЈЕКАТ: Монографија спорта 600,000.00 0.1% 0.00 600,000.00
0602   Програм 15.  Локална самоуправа 384,540,000.00 66.0% 77,825,288.80 462,365,288.80
  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе 341,040,300.00 58.5% 6,817,657.00 347,857,957.00
  0602-0002 Месне заједнице 14,500,000.00 2.5% 4,752,200.00 19,252,200.00
  0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 15,200,000.00 2.6% 0.00 15,200,000.00
  0602-0005 Заштитник грађана 4,399,700.00 0.8% 0.00 4,399,700.00
  0602-0009 Програмска активност: Текућа буџетска резерва 1,100,000.00 0.2% 0.00 1,100,000.00
  0602-0010 Програмска активност: Стална буџетска резерва 500,000.00 0.1% 0.00 500,000.00
  0602-0014 Програмска активност: Ванредне ситуације 4,250,000.00 0.7% 3,500,000.00 7,750,000.00
  0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Канцеларија за младе 550,000.00 0.1% 0.00 550,000.00
  0602-1002 ПРОЈЕКАТ: Фонд за развој 0.00 0.0% 7,000,000.00 7,000,000.00
  0602-1003 ПРОЈЕКАТ: Рушење бесправних објеката 3,000,000.00 0.5% 6,218,971.80 9,218,971.80
  0602-1004 ПРОЈЕКАТ: Установа Вождовачи центар – Шумице 0.00 0.0% 48,536,460.00 48,536,460.00
  0602-1005 ПРОЈЕКАТ: Едукација одборника 0.00 0.0% 1,000,000.00 1,000,000.00
2101   Програм 16. Политички систем локалне самоуправе  48,104,000.00 8.3% 600,000.00 48,704,000.00
  2101-0001 Функционисање скупштине 16,066,000.00 2.8% 300,000.00 16,366,000.00
  2101-0002 Функционисање извршних органа 31,528,000.00 5.4% 300,000.00 31,828,000.00
  2101-1001 ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00
  2101-1002 ПРОЈЕКАТ: Финансирање трошкова избора 110,000.00 0.0% 0.00 110,000.00
0501   Програм 17.  Енергетска ефикасност 3,600,000.00 0.6% 0.00 3,600,000.00
  0501-0001 Унапређење и побољшање енергетске ефикасности 3,600,000.00 0.6% 0.00 3,600,000.00
  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 582,769,702.00 100.0% 167,023,221.80 749,792,923.80

Члан 4.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од1.100.000,00 динара.
Усталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара.



Број 131 – 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2016.

О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује председник ГО Вождовац у складу са Законом о 
буџетском систему.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
Укупна средства буџета ГО Вождовац за 2017. годину утврђују се у износу од 749.792.923,80 динара, а састоје се од:
– пренетих средстава из претходне године на рачуну буџета 152.025.256,50 динара,
– пренетих средстава са подрачуна у оквиру КРТ-а 5.026.114,00 динара,
– примања текуће године 582.769.702,00 динара,
– текућа примања на подрачунима у оквиру КРТ-а 7.571.851,30 динара,
– меморандумских ставки – рефундација боловања 2.400.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:

Раз-
део

Гла-
ва

Програм-
ска Класиф.

Функ-
ција

Економ. 
Класиф. Опис Средства 

из буџета
Средства из 

осталих извора
Укупна јавна 

средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1         СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ      
    2101     ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      
    2101-0001   Функционисање скупштине 

111 Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,641,000.00 6,641,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,200,000.00 1,200,000.00
414 Социјална давања запосленима 300,000.00 300,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 100,000.00 100,000.00
422 Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00
423 Услуге по уговору 6,500,000.00 6,500,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 725,000.00 725,000.00
481 Дотације невладиним организацијама 700,000.00 700,000.00

Извори финансирања за функцију 111:      
01 Приходи из буџета 16,066,000.00 16,066,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00

Функција 111: 16,066,000.00 300,000.00 16,366,000.00
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:      

01 Приходи из буџета 16,066,000.00 16,066,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00

Свега за програмску активност 2101-0001: 16,066,000.00 300,000.00 16,366,000.00
    2101-1001   ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св. Андреј Првозвани

111 Извршни и законодавни органи
423 Услуге по уговору 400,000.00 400,000.00

Извори финансирања за функцију 111:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00

Функција 111: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 2101-1001:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 2101-1001: 400,000.00 0.00 400,000.00

    2101-1002   ПРОЈЕКАТ: Финансирање трошкова избора
111 Извршни и законодавни органи

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 10,000.00 10,000.00
423 Услуге по уговору 50,000.00 50,000.00
426 Материјал 50,000.00 50,000.00

Извори финансирања за функцију 111:      
01 Приходи из буџета 110,000.00 110,000.00

Функција 111: 110,000.00 0.00 110,000.00
Извори финансирања за пројекат 2101-1002:      

01 Приходи из буџета 110,000.00 110,000.00
Свега за пројекат 2101-1002: 110,000.00 0.00 110,000.00
Извори финансирања за Програм 16:

01 Приходи из буџета 16,576,000.00 16,576,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
07 Трансфери од других нивоа власти 0.00

Свега за Програм 16: 16,576,000.00 300,000.00 16,876,000.00
Извори финансирања за Раздео 1:

01 Приходи из буџета 16,576,000.00 16,576,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00
07 Трансфери од других нивоа власти 0.00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Свега за Раздео 1: 16,576,000.00 300,000.00 16,876,000.00

2         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ      
    2101     ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      
    2101-0002   Функционисање извршних органа 

111 Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 21,420,000.00 21,420,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,860,000.00 3,860,000.00
413 Накнаде у натури 300,000.00 300,000.00
414 Социјална давања запосленима 450,000.00 450,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 100,000.00 100,000.00
423 Услуге по уговору 3,010,000.00 3,010,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 2,588,000.00 2,588,000.00

Извори финансирања за функцију 111:      
01 Приходи из буџета 31,528,000.00 31,528,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00

Функција 111: 31,528,000.00 300,000.00 31,828,000.00
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:      

01 Приходи из буџета 31,528,000.00 31,528,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00

Свега за програмску активност 2101-0002: 31,528,000.00 300,000.00 31,828,000.00
Извори финансирања за Програм 16:

01 Приходи из буџета 31,528,000.00 31,528,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00

Свега за Програм 16: 31,528,000.00 300,000.00 31,828,000.00
Извори финансирања за Раздео 2:

01 Приходи из буџета 31,528,000.00 31,528,000.00
03 Социјални доприноси 300,000.00 300,000.00

Свега за Раздео 2: 31,528,000.00 300,000.00 31,828,000.00
3         ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ      
    0602     ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      
    0602-0004   Општинско јавно правобранилаштво

330 Судови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,380,000.00 8,380,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,500,000.00 1,500,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00 200,000.00
422 Трошкови путовања 90,000.00 90,000.00
423 Услуге по уговору 90,000.00 90,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 988,000.00 988,000.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150,000.00 150,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,702,000.00 3,702,000.00

Извори финансирања за функцију 330:      
01 Приходи из буџета 15,200,000.00 15,200,000.00

Функција 330: 15,200,000.00 0.00 15,200,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:      

01 Приходи из буџета 15,200,000.00 15,200,000.00
Свега за програмску активност 0602-0004: 15,200,000.00 0.00 15,200,000.00
Извори финансирања за Програм 15:

01 Приходи из буџета 15,200,000.00 15,200,000.00
Свега за Програм 15: 15,200,000.00 0.00 15,200,000.00
Извори финансирања за Раздео 3:

01 Приходи из буџета 15,200,000.00 15,200,000.00
Свега за Раздео 3: 15,200,000.00 0.00 15,200,000.00

4         УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ      
    0602     ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      
    0602-0001   Функционисање локалне самоуправе 

130 Опште јавне услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 159,533,000.00 159,533,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 28,849,300.00 28,849,300.00
413 Накнаде у натури 300,000.00 300,000.00
414 Социјална давања запосленима 6,150,000.00 1,800,000.00 7,950,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 7,000,000.00 7,000,000.00
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,000.00 800,000.00
421 Стални трошкови 35,450,000.00 1,300,000.00 36,750,000.00
422 Трошкови путовања 150,000.00 150,000.00
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423 Услуге по уговору 26,100,000.00 650,000.00 26,750,000.00
424 Специјализоване услуге 2,530,000.00 980,000.00 3,510,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 8,650,000.00 320,000.00 8,970,000.00
425 Текуће поправке и одржавање – ПУ 128,740.00 128,740.00
426 Материјал 9,890,000.00 480,000.00 10,370,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 18,838,000.00 18,838,000.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 500,000.00 500,000.00
512 Машине и опрема 36,100,000.00 1,100,000.00 37,200,000.00
512 Машине и опрема – ПУ 58,917.00 58,917.00
515 Нематеријална имовина 200,000.00 200,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 341,040,300.00 341,040,300.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,017,657.00 5,017,657.00

Функција 130: 341,040,300.00 6,817,657.00 347,857,957.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:      

01 Приходи из буџета 341,040,300.00 341,040,300.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,017,657.00 5,017,657.00

Свега за Програмску активност 0602-0001: 341,040,300.00 6,817,657.00 347,857,957.00
    0602-0005   Заштитник грађана

130 Опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,300,000.00 3,300,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 590,700.00 590,700.00
415 Накнаде трошкова за запослене 80,000.00 80,000.00
422 Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00
426 Материјал 20,000.00 20,000.00
465 Остале донације, дотације и трансфери 389,000.00 389,000.00

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 4,399,700.00 4,399,700.00

Функција 130: 4,399,700.00 0.00 4,399,700.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:      

01 Приходи из буџета 4,399,700.00 4,399,700.00
Свега за програмску активност 0602-0005: 4,399,700.00 0.00 4,399,700.00

    0602-0009   Програмска активност: Текућа буџетска резерва 
112 Финансијски и фискални послови

49912 Текућа резерва 1,100,000.00 1,100,000.00
Извори финансирања за функцију 112:      

01 Приходи из буџета 1,100,000.00 1,100,000.00
Функција 112: 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:      

01 Приходи из буџета 1,100,000.00 1,100,000.00
Свега за Програмску активност 0602-0009: 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00

    0602-0010   Програмска активност: Стална буџетска резерва 
112 Финансијски и фискални послови

49911 Стална резерва 500,000.00 500,000.00
Извори финансирања за функцију 112:      

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
Функција 112: 500,000.00 0.00 500,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:      

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
Свега за Програмску активност 0602-0010: 500,000.00 0.00 500,000.00

    0602-0014   Програмска активност: Ванредне ситуације 
220 Цивилна одбрана

423 Услуге по уговору 200,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00
424 Специјализоване услуге 4,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00
426 Материјал 50,000.00 50,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0.00
481 Дотације невладиним организацијама 0.00

Извори финансирања за функцију 220:      
01 Приходи из буџета 4,250,000.00 4,250,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,500,000.00 3,500,000.00

Функција 220: 4,250,000.00 3,500,000.00 7,750,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:      

01 Приходи из буџета 4,250,000.00 4,250,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,500,000.00 3,500,000.00
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Свега за Програмску активност 0602-0014: 4,250,000.00 3,500,000.00 7,750,000.00

    0602-0002   Месне заједнице
4 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

421 Стални трошкови 4,127,940.00 1,090,000.00 5,217,940.00
423 Услуге по уговору 5,020,900.00 1,900,000.00 6,920,900.00
425 Текуће поправке и одржавање 2,407,300.00 300,000.00 2,707,300.00
426 Материјал 1,058,260.00 1,098,200.00 2,156,460.00
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 210,000.00 200,000.00 410,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200,000.00 50,000.00 250,000.00
512 Машине и опрема 1,475,600.00 114,000.00 1,589,600.00

Извори финансирања за функцију 160:      
01 Приходи из буџета 14,500,000.00 14,500,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 4,752,200.00 4,752,200.00

Функција 160: 14,500,000.00 4,752,200.00 19,252,200.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:      

01 Приходи из буџета 14,500,000.00 14,500,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 4,752,200.00 4,752,200.00

Свега за Програмску активност 0602-0002: 14,500,000.00 4,752,200.00 19,252,200.00
Извори финансирања за Главу 4.1:

01 Приходи из буџета 14,500,000.00 14,500,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 4,752,200.00 4,752,200.00

Свега за Главу 4.1: 14,500,000.00 4,752,200.00 19,252,200.00
    0602-1001   ПРОЈЕКАТ: Канцеларија за младе 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
423 Услуге по уговору 550,000.00 550,000.00

Извори финансирања за функцију 160:      
01 Приходи из буџета 550,000.00 550,000.00

Функција 160: 550,000.00 0.00 550,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0602-1001:      

01 Приходи из буџета 550,000.00 550,000.00
Свега за Пројекат 0602-1001: 550,000.00 0.00 550,000.00

    0602-1002   ПРОЈЕКАТ: Фонд за развој 
620 Развој заједнице

421 Стални трошкови 20,000.00 20,000.00
423 Услуге по уговору 5,980,000.00 5,980,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
04 Сопствени приходи буџетских корисника 2,819,651.30 2,819,651.30
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,180,348.70 4,180,348.70

Функција 620: 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0602-1002:      

04 Сопствени приходи буџетских корисника 2,819,651.30 2,819,651.30
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,180,348.70 4,180,348.70

Свега за Пројекат 0602-1002: 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00
    0602-1003   ПРОЈЕКАТ: Рушење бесправних објеката 

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 3,000,000.00 6,218,971.80 9,218,971.80

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,218,971.80 6,218,971.80

Функција 620: 3,000,000.00 6,218,971.80 9,218,971.80
Извори финансирања за Пројекат 0602-1003:      

01 Приходи из буџета 3,000,000.00 3,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,218,971.80 6,218,971.80

Свега за Пројекат 0602-1003: 3,000,000.00 6,218,971.80 9,218,971.80
    0602-1004   ПРОЈЕКАТ: Установа Вождовачи центар – Шумице 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                48,536,460.00 48,536,460.00

Извори финансирања за функцију 160:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 48,536,460.00 48,536,460.00

Функција 160: 0.00 48,536,460.00 48,536,460.00
Извори финансирања за Пројекат 0602-1004:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 48,536,460.00 48,536,460.00
Свега за Пројекат 0602-1004: 0.00 48,536,460.00 48,536,460.00

    0602-1005   ПРОЈЕКАТ: Едукација одборника 
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
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481 Дотације невладиним организацијама 1,000,000.00 1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 160:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,000,000.00 1,000,000.00

Функција 160: 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0602-1005:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,000,000.00 1,000,000.00
Свега за Пројекат 0602-1005: 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Извори финансирања за Програм 15:

01 Приходи из буџета 369,340,000.00 369,340,000.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 7,571,851.30 7,571,851.30
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 68,453,437.50 68,453,437.50

Свега за Програм 15: 369,340,000.00 77,825,288.80 447,165,288.80
    1101     ПРОГРАМ 1:      
          УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ      
    1101-1001   ПРОЈЕКАТ: Израда Планова 

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 500,000.00 500,000.00
424 Специјализоване услуге 4,300,000.00 200,702.00 4,500,702.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 4,800,000.00 4,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 200,702.00 200,702.00

Функција 620: 4,800,000.00 200,702.00 5,000,702.00
Извори финансирања за пројекат 1101-1001:      

01 Приходи из буџета 4,800,000.00 4,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 200,702.00 200,702.00

Свега за пројекат 1101-1001: 4,800,000.00 200,702.00 5,000,702.00
Извори финансирања за Програм 1:

01 Приходи из буџета 4,800,000.00 4,800,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 200,702.00 200,702.00

Свега за Програм 1: 4,800,000.00 200,702.00 5,000,702.00
    1102     ПРОГРАМ 2 :      
          КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ      
    1102-0002   Одржавање јавних зелених површина- Еко патрола 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
424 Специјализоване услуге 12,200,000.00 524,000.00 12,724,000.00

Извори финансирања за функцију 160:      
01 Приходи из буџета 12,200,000.00 12,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 524,000.00 524,000.00

Функција 160: 12,200,000.00 524,000.00 12,724,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:      

01 Приходи из буџета 12,200,000.00 12,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 524,000.00 524,000.00

Свега за програмску активност 1102-0002: 12,200,000.00 524,000.00 12,724,000.00
    1102-0005   Уређење, одржавање и коришћење пијаца 

620 Друмски саобраћај
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                15,000,000.00 800,000.00 15,800,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 15,000,000.00 15,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 800,000.00 800,000.00

Функција 620: 15,000,000.00 800,000.00 15,800,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:      

01 Приходи из буџета 15,000,000.00 15,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 800,000.00 800,000.00

Свега за програмску активност 1102-0005: 15,000,000.00 800,000.00 15,800,000.00
    1102-0006   Одржавање гробаља, и погребне услуге

620 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
424 Специјализоване услуге 7,200,000.00 7,200,000.00
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                19,125,702.00 5,874,298.00 25,000,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 26,325,702.00 26,325,702.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,874,298.00 5,874,298.00

Функција 620: 26,325,702.00 5,874,298.00 32,200,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:      

01 Приходи из буџета 26,325,702.00 26,325,702.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,874,298.00 5,874,298.00
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Свега за програмску активност 1102-0006: 26,325,702.00 5,874,298.00 32,200,000.00

    1102-1001   ПРОЈЕКАТ: Уређење зелених површина и дечијих игралишта на углу 
Паунове и Коканове улице 

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 388,080.00 388,080.00
425 Текуће поправке и одржавање 21,184,893.00 21,184,893.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 0.00 0.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 21,572,973.00 21,572,973.00

Функција 620: 0.00 21,572,973.00 21,572,973.00
Извори финансирања за пројекат 1102-1001:      

01 Приходи из буџета 0.00 0.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 21,572,973.00 21,572,973.00

Свега за пројекат 1102-1001: 0.00 21,572,973.00 21,572,973.00
    1102-1002   ПРОЈЕКАТ: Уређење улаза стамбених зграда 

660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
425 Текуће поправке и одржавање 10,000,000.00 10,000,000.00

Извори финансирања за функцију 660:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000.00 10,000,000.00

Функција 660: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Извори финансирања за Пројекат 1102-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000.00 10,000,000.00
Свега за Пројекат 1102-1002: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Извори финансирања за Програм 2:

01 Приходи из буџета 53,525,702.00 53,525,702.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 38,771,271.00 38,771,271.00

Свега за Програм 2: 53,525,702.00 38,771,271.00 92,296,973.00
    1502     ПРОГРАМ 4:      
          РАЗВОЈ ТУРИЗМА      
    1502-1001   ПРОЈЕКАТ: Излети пензионера 

473 Туризам
423 Услуге по уговору 5,000,000.00 5,000,000.00

Извори финансирања за функцију 473:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,000,000.00 5,000,000.00

Функција 473: 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
Извори финансирања за Пројекат 1502-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,000,000.00 5,000,000.00
Свега за Пројекат 1502-1001: 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00

    1502-1002   ПРОЈЕКАТ: Кућа Војводе Степе Вождовац 
473 Туризам

423 Услуге по уговору 220,000.00 220,000.00
Извори финансирања за функцију 473:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 220,000.00 220,000.00
Функција 473: 0.00 220,000.00 220,000.00
Извори финансирања за Пројекат 1502-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 220,000.00 220,000.00
Свега за Пројекат 1502-1002: 0.00 220,000.00 220,000.00
Извори финансирања за Програм 4:

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,220,000.00 5,220,000.00
Свега за Програм 4: 0.00 5,220,000.00 5,220,000.00

          ПРОГРАМ 7 :      
           ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА      
    0701-0002   Одржавање саобраћајне инфраструктуре 

451 Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору 700,000.00 700,000.00
424 Специјализоване услуге 2,000,000.00 2,000,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 34,300,000.00 34,300,000.00

Извори финансирања за функцију 451:      
01 Приходи из буџета 37,000,000.00 37,000,000.00

Функција 451: 37,000,000.00 0.00 37,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:      

01 Приходи из буџета 37,000,000.00 37,000,000.00
Свега за програмску активност 0701-0002: 37,000,000.00 0.00 37,000,000.00

    0701-0004   Изградња аутобуских стајалишта 
451 Друмски саобраћај

425 Текуће поправке и одржавање 10,000,000.00 10,000,000.00
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Извори финансирања за функцију 451:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000.00 10,000,000.00
Функција 451: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000.00 10,000,000.00
Свега за програмску активност 0701-0004: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Извори финансирања за Програм 7:

01 Приходи из буџета 37,000,000.00 37,000,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000.00 10,000,000.00

Свега за Програм 7: 37,000,000.00 10,000,000.00 47,000,000.00
    2002     ПРОГРАМ 9 :      
          ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
    2002-1001   ПРОЈЕКАТ: Исхрана, смештај и превоз ученика са посебним потребама 

912 Основно образовање
422 Трошкови путовања 6,200,000.00 6,200,000.00
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,000,000.00 4,000,000.00

Извори финансирања за функцију 912:      
01 Приходи из буџета 10,200,000.00 10,200,000.00

Функција 912: 10,200,000.00 0.00 10,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 2001-1001:      

01 Приходи из буџета 10,200,000.00 10,200,000.00
Свега за пројекат 2002-1001: 10,200,000.00 0.00 10,200,000.00

    2002-1002   ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање школа 
912 Основно образовање

425 Текуће поправке и одржавање 4,940,960.00 4,940,960.00
Извори финансирања за функцију 912:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,940,960.00 4,940,960.00
Функција 912: 0.00 4,940,960.00 4,940,960.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,940,960.00 4,940,960.00
Свега за пројекат 2002-1002: 0.00 4,940,960.00 9,881,920.00

    2002-1003   ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа
912 Основно образовање

422 Трошкови путовања 5,400,000.00 5,400,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 5,400,000.00 5,400,000.00
Функција 912: 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1003:      

01 Приходи из буџета 5,400,000.00 5,400,000.00
Свега за пројекат 2002-1003: 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00

    2002-1004   ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима основних школа 
912 Основно образовање

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400,000.00 400,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Функција 912: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1004:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 2002-1004: 400,000.00 0.00 400,000.00

    2002-1005   ПРОЈЕКАТ: Превоз деце основних школа на такмичење 
912 Основно образовање

422 Трошкови путовања 1,000,000.00 1,000,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00
Функција 912: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1005:      

01 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00
Свега за пројекат 2002-1005: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

    2002-1006   ПРОЈЕКАТ: Едукација деце у ваннаставним активностима 
912 Основно образовање

481 Дотације невладиним организацијама 1,200,000.00 1,200,000.00
Извори финансирања за функцију 912:      

01 Приходи из буџета 1,200,000.00 1,200,000.00
Функција 912: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
Извори финансирања за пројекат 2002-1006:      

01 Приходи из буџета 1,200,000.00 1,200,000.00
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Свега за пројекат 2002-1006: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
Извори финансирања за Програм 9:

01 Приходи из буџета 18,200,000.00 18,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,940,960.00 4,940,960.00

Свега за Програм 9: 18,200,000.00 4,940,960.00 23,140,960.00
    0901     ПРОГРАМ 11:      
          СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА      
    0901-0001   Социјалне помоћи

070 Социјална помоћ некласификована на другом месту
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 900,000.00 900,000.00

Извори финансирања за функцију 070:      
01 Приходи из буџета 900,000.00 900,000.00

Функција 070: 900,000.00 0.00 900,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:      

01 Приходи из буџета 900,000.00 900,000.00
Свега за Програмску активност 0901-0001: 900,000.00 0.00 900,000.00

0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама
090 Социјална заштита некласификована на другом месту

481 Дотације невладиним организацијама 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00
Извори финансирања за функцију 090:      

01 Приходи из буџета 1,500,000.00 1,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,000,000.00 1,000,000.00

Функција 090: 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:      

01 Приходи из буџета 1,500,000.00 1,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,000,000.00 1,000,000.00

Свега за Програмску активност 0901-0003: 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00
    0901-0007   Подршка старијим лицима и особама са инвалидитетом 

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
423 Услуге по уговору 10,000,000.00 10,000,000.00

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 10,000,000.00 10,000,000.00

Функција 090: 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:      

01 Приходи из буџета 10,000,000.00 10,000,000.00
Свега за Програмску активност 0901-0007: 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

    0901-1001   ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8,650,000.00 8,650,000.00
Извори финансирања за функцију 070:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,650,000.00 8,650,000.00
Функција 070: 0.00 8,650,000.00 8,650,000.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1001:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,650,000.00 8,650,000.00
Свега за пројекат 0901-1001: 0.00 8,650,000.00 17,300,000.00

    0901-1002   ПРОЈЕКАТ: Помоћ деци са посебним потребама

070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 
месту

512 Машине и опрема 400,000.00 400,000.00
Извори финансирања за функцију 070:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400,000.00 400,000.00
Функција 070: 0.00 400,000.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 0901-1002:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 0901-1002: 0.00 400,000.00 800,000.00
Извори финансирања за Програм 11:

01 Приходи из буџета 12,400,000.00 12,400,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,050,000.00 10,050,000.00

Свега за Програм 11: 12,400,000.00 10,050,000.00 22,450,000.00
    1201     ПРОГРАМ 13 :      
          РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА      
    1201-0002   Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

820 Услуге културе
481 Дотације невладиним организацијама 2,500,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00

Извори финансирања за функцију 820:      
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01 Приходи из буџета 2,500,000.00 2,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,000,000.00 1,000,000.00

Функција 820: 2,500,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:      

01 Приходи из буџета 2,500,000.00 2,500,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,000,000.00 1,000,000.00

Свега за Програмску активност 1201-0002: 2,500,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00
    1201-0004   Информисање 

820 Услуге културе
423 Услуге по уговору 5,700,000.00 960,000.00 6,660,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00

Извори финансирања за функцију 820:      
01 Приходи из буџета 5,700,000.00 5,700,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,060,000.00 1,060,000.00

Функција 820: 5,700,000.00 1,060,000.00 6,760,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:      

01 Приходи из буџета 5,700,000.00 5,700,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,060,000.00 1,060,000.00

Свега за Програмску активност 1201-0004: 5,700,000.00 1,060,000.00 6,760,000.00
Извори финансирања за Програм 13:

01 Приходи из буџета 8,200,000.00 8,200,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,060,000.00 2,060,000.00

Свега за Програм 13: 8,200,000.00 2,060,000.00 10,260,000.00
    1301     ПРОГРАМ 14 :      
           РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ      

    1301-0002   Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној фи-
зичкој култури

810 Услуге рекреације и спорта
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 800,000.00 1,800,000.00 2,600,000.00
481 Дотације невладиним организацијама 4,750,000.00 3,000,000.00 7,750,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 5,550,000.00 5,550,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,800,000.00 4,800,000.00

Функција 810: 5,550,000.00 4,800,000.00 10,350,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:      

01 Приходи из буџета 5,550,000.00 5,550,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,800,000.00 4,800,000.00

Свега за Програмску активност 1301-0002: 5,550,000.00 4,800,000.00 10,350,000.00
    1301-0004   Функционисање локалних спортских установа 

810 Услуге рекреације и спорта
451 Текуће субвенције – УСЦ Вождовац                                                                 5,000,000.00 5,000,000.00
451 Текуће субвенције – Шумице                                                                 5,000,000.00 5,000,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000.00 10,000,000.00

Функција 810: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:      

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000,000.00 10,000,000.00
Свега за Програмску активност 1301-0004: 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    1301-1001   ПРОЈЕКАТ: Трофеј Вождовца – фудбал
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 350,000.00 350,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400,000.00 600,000.00 1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 750,000.00 750,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600,000.00 600,000.00

Функција 810: 750,000.00 600,000.00 1,350,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1001:      

01 Приходи из буџета 750,000.00 750,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600,000.00 600,000.00

Свега за пројекат 1301-1001: 750,000.00 600,000.00 1,350,000.00
    1301-1002   ПРОЈЕКАТ: Нашем Глиги – шаховски турнир 

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300,000.00 300,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
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Функција 810: 500,000.00 0.00 500,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1002:      

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
Свега за пројекат 1301-1002: 500,000.00 0.00 500,000.00

    1301-1003   ПРОЈЕКАТ: Вождовачки шампиони 
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 600,000.00 600,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000.00 200,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 200,000.00 200,000.00

Функција 810: 600,000.00 200,000.00 800,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1003:      

01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 200,000.00 200,000.00

Свега за пројекат 1301-1003: 600,000.00 200,000.00 800,000.00
    1301-1004   ПРОЈЕКАТ: Квиз „Србија земља спорта”

810 Услуге рекреације и спорта
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 250,000.00 250,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 250,000.00 250,000.00

Функција 810: 250,000.00 0.00 250,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1004:      

01 Приходи из буџета 250,000.00 250,000.00
Свега за пројекат 1301-1004: 250,000.00 0.00 250,000.00

    1301-1005   ПРОЈЕКАТ: Едукација младих за припрему полагања пријемних испита 
810 Услуге рекреације и спорта

481 Дотације невладиним организацијама 750,000.00 750,000.00
Извори финансирања за функцију 810:      

01 Приходи из буџета 750,000.00 750,000.00
Функција 810: 750,000.00 0.00 750,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1005:      

01 Приходи из буџета 750,000.00 750,000.00
Свега за пројекат 1301-1005: 750,000.00 0.00 750,000.00

    1301-1006   ПРОЈЕКАТ: Подршка масовној физичкој култури – клизалиште 
810 Услуге рекреације и спорта

424 Специјализоване услуге 2,400,000.00 1,755,000.00 4,155,000.00
Извори финансирања за функцију 810:      

01 Приходи из буџета 2,400,000.00 2,400,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,755,000.00 1,755,000.00

Функција 810: 2,400,000.00 1,755,000.00 4,155,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1006:      

01 Приходи из буџета 2,400,000.00 2,400,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,755,000.00 1,755,000.00

Свега за пројекат 1301-1006: 2,400,000.00 1,755,000.00 4,155,000.00
    1301-1007   ПРОЈЕКАТ: Спортом кроз историју 

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 600,000.00 600,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00

Функција 810: 600,000.00 0.00 600,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1007:      

01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00
Свега за пројекат 1301-1007: 600,000.00 0.00 600,000.00

    1301-1008   ПРОЈЕКАТ: Краљица шаха 
810 Услуге рекреације и спорта

423 Услуге по уговору 100,000.00 100,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300,000.00 300,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00

Функција 810: 400,000.00 0.00 400,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1008:      

01 Приходи из буџета 400,000.00 400,000.00
Свега за пројекат 1301-1008: 400,000.00 0.00 400,000.00

    1301-1009   ПРОЈЕКАТ: Монографија спорта 
810 Услуге рекреације и спорта
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
423 Услуге по уговору 600,000.00 600,000.00

Извори финансирања за функцију 810:      
01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00

Функција 810: 600,000.00 0.00 600,000.00
Извори финансирања за пројекат 1301-1009:      

01 Приходи из буџета 600,000.00 600,000.00
Свега за пројекат 1301-1009: 600,000.00 0.00 600,000.00
Извори финансирања за Програм 14:

01 Приходи из буџета 12,400,000.00 12,400,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 17,355,000.00 17,355,000.00

Свега за Програм 14: 12,400,000.00 17,355,000.00 29,755,000.00
    0501     ПРОГРАМ 17 :      
          ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ      
    0501-0001   Унапређење и побољшање енергетске ефикасности

620 Развој заједнице
424 Специјализоване услуге 3,600,000.00 3,600,000.00

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 3,600,000.00 3,600,000.00

Функција 620: 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:      

01 Приходи из буџета 3,600,000.00 3,600,000.00
Свега за Програмску активност 0501-0001: 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00
Извори финансирања за раздео 4:

01 Приходи из буџета 519,465,702.00 519,465,702.00
03 Социјални доприноси 1,800,000.00 1,800,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 7,571,851.30 7,571,851.30
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 157,051,370.50 157,051,370.50

Свега за раздео 4: 519,465,702.00 166,423,221.80 685,888,923.80
Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3 и 4 :

01 Приходи из буџета 582,769,702.00 582,769,702.00
03 Социјални доприноси 2,400,000.00 2,400,000.00
04 Сопствени приходи буџетских корисника 7,571,851.30 7,571,851.30
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 157,051,370.50 157,051,370.50

Свега за Разделе 1, 2, 3 и 4: 582,769,702.00 167,023,221.80 749,792,923.80

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету 

локалне власти за 2017. годину и пројекцијама  за 2018. и 
2019. годину, које је донео министар надлежан за послове 
финансија на основу одредби члана 35. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 68/15 и 103/15) ичлана 36. Зако-
на о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени 
гласник РС”, број 99/16), планирана су укупна средства по-
требна за исплату плата запослених који се финансирају из 
буџета.

Члан 7.
Наредбодавац за извршење буџета је председник ГО 

Вождовац и одговоран је за извршење ове одлуке.

Члан 8.
Одељење за финансије, привреду, друштвене делатности 

и планирање непосредно врши контролу законитости, ра-
ционалности и наменског коришћења средстава распоређе-
них директним и индиректним корисницима буџета.

Ако се контролом утврди да се средства не користе зако-
нито, наменски и рационално Одељење за финансије, при-
вреду, друштвене делатности и планирање неће извршити 
поднете налоге за плаћање.

Корисници буџетских средстава дужни су да уз захтев 
за плаћање доставе Одељењу за финансије документацију 
на основу које се врши финансирање њихових издатака.

Корисници средстава буџета који одређени расход извр-
шавају из средстава буџета и из других извора, обавезни су 
да измирење тог расхода прво врше из прихода из других 
извора.

Члан 9.
У оквиру распоређених средстава у члану 5. ове одлуке, 

наредбодавац буџета може закључивати уговоре и преузети 
обавезе само до износа средстава расположивих у буџету.

Буџетски корисници могу користити средства распо-
ређена овом одлуком само за намене за које су им по њихо-
вом захтеву та средства одобрена.

Члан 10.
У року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке 

директни буџетски корисници у обавези су да донесу го-
дишњи финансијски план, на који сагласност даје Веће ГО 
Вождовац, по претходно прибављеном мишљењу Одељења 
за финансије Управе ГО Вождовац.

Члан 11.
Распоред остварених прихода и примања буџета врши 

се тромесечним плановима за извршење буџета које доноси 
Одељење за финансије, а директни и индирикетни корисни-
ци могу вршити плаћање до висине тромесечних квота које 
су им додељене.

Члан 12.
Измене висине апропријација утврђених овом одлуком 

вршиће се сагласно одредбама Закона о буџетском систему.
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Члан 13.
Наменска примања увећавају се за износ наменских 

трансфера који се у току године остваре из буџета града, ре-
публике или донација од правних и физичких лица.

Акт о промени висине апропријација, као и акт о преу-
зимању обавеза и трошењу средстава, доноси наредбодавац 
буџета.

За износ ових средстава Одељење за финансије ће на ос-
нову тог акта отворити одговарајуће апропријације за извр-
шавање расхода по том основу.

Члан 14.
Председник ГО Вождовац може донети одлуку о проме-

ни износа апропријација и пренос апропријације у текућу 
буџетску резерву у складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему.

Ако у току године дође до промене околности која не 
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник 
ГО Вождовац доноси одлуку да се износ апропријације који 
није могуће користитипренесе у текућу буџетску резерву и 
може се користити за намене које нису предвиђене буџетом 
или за намене за које нису предвиђена средства у довољним 
обиму.

Укупан износ преусмеравања средстава и става 2. овог 
члана не може бити већи од износа разлике између буџетом 
одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине 
максимално могућег износа средстава текуће буџетске ре-
зерве утврђене законом.

Члан 15.
Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама.
Набавком мале вредности сматраће се набавка до изно-

са који је дефинисан Законом о јавним набавкама.

Члан 16.
У буџетској 2017. години обрачун исплата плата, као и 

награда и бонуса, вршиће се у складу са Законом о буџету 
Републике Србије за 2017. годину.

Члан 17.
Број запослених за које се овом одлуком обезбеђују 

средства за плате у складу са кадровским планом ГО 
Вождовац за 2017. годину, износи:

– запослени на неодређено време 213,
– запослени на одређено време 25.

Члан 18.
Одељење за финансије Управе ГО Вождовац обавезно је 

да редовно прати извршење буџета и најмање два пута го-
дишње, односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног 
и деветомесечног периода, информише Веће ГО Вождовац.

У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. 
овог члана, Веће ГО Вождовац усваја и доставља извештај 
Скупштини ГО Вождовац.

Члан 19.
Секретаријату за финансије градске управе редовно ће 

се достављати месечни извештаји о оствареним приходима 
и извршеним расходима за 2017. годину.

Члан 20.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи 

за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе Града 
Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује 
се почев од 1. јануара 2017. године. 

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 400-220/16, 29. децембра 2016. године

Председник 
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 77. став 
1. тачка 13. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/2016 – одлука УС) и члана 18. став 2. тачка 13. и чла-
на 27. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16), донела је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБ-
РАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се врсте активности у обла-

сти образовања и васпитања које се финансирају из буџе-
та Градске општине Вождовац (у даљем тексту: општина), 
прописују мерила, критеријуми, рокови, начин спровођења 
поступка и утврђује начин реализације активности.

Члан 2.
Општина се стара о опремању и одржавању (осим капи-

талног) дечијих вртића и основних школа; организује пре-
воз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног 
предшколског програма на удаљености већој од 2   km и уче-
ника основних школа на удаљености већој од 4 km од се-
дишта школе; финансира превоз, смештај и исхрану деце 
и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност 
места становања од школе; организује превоз ученика на 
републичка и међународна такмичења; учествује у реали-
зацији система школског спорта на територији општине; 
утврђује мере из области заштите и безбедности деце у 
предшколским установама и основним школама.

Општина, сагласно одредбама статута, и у складу са ва-
жећим законским прописима из средстава буџета додатно 
финансира школе и предшколске установе са територије 
општине за следеће намене:

– набавку опреме и учила за основне школе и предш-
колске установе,

– доделу награде „Број један” за школу са постигнутим 
најбољим успехом – највећим просеком оцена свих ђака, у 
категорији старијих разреда,

– доделу поклона и награда ученицима генерације,
– доделу поклона и награда ученицима носиоцима „Ву-

кове” диплома,
– доделу поклона и награда ученицима за остварене ре-

зултате на општинским, градским, републичким и међуна-
родним такмичењима из области науке и општег знања,

– доделу награде за „школу без насиља”,
– доделу награде школски полицајац године,
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– доделу награде учитељ/-ица године,
– доделу награде наставник/-ца године,
– доделу поклона и награда ученицима за остварене ре-

зултате у спорту на општинским, градским, републичким и 
међународним такмичењима,

– доделу награда „Вождовачки шампиони” за изузетне 
резултате у разним спортским дисциплинама,

– доделу награде бесплатног једномесечног тренинга за 
ученике старијих разреда са просеком 5,0 – „Најбоље – нај-
бољима”,

– ванредно награђивање ученика и запослених у школи 
за посебне доприносе у ванредним ситуацијама,

– доделу награда и поклона за друге ваннаставне актив-
ности на предлог школа уз сагласност школских одбора.

Члан 3.
Средства за финансирање активности из члана 2. ове 

одлуке, обезбеђују се Одлуком о буџету општине.
Уколико у текућој години није донета Одлука о буџету 

општине, средства за финансирање активности из члана 2. 
ове одлуке могу се користити до нивоа опредељеног Одлу-
ком о привременом финансирању.

Скупштина општине Одлуком о буџету утврђује које од 
наведених намена из члана 2. став 2. ове одлуке ће финанси-
рати у тој буџетској години.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕВОЗА, ИСХРАНЕ И СМЕШТАЈА 
ДЕЦЕ И УЧЕНИКА

Члан 4.
Превоз деце и ученика из члана 2. ове одлуке врши се у 

складу са важећим законским одредбама и обухвата децу и 
ученике са пребивалиштем на територији општине.

Предшколске установе и основне школе са подручја 
општине дужне су да до 31. августа доставе Одсеку за друш-
твене делатности општине податке о броју и адресама уче-
ника, односно деце, са сметњама у развоју, број потребних 
пратилаца, релацију превоза, сатницу и број смена, као и 
процену начина превоза ученика (организован превоз), у 
складу са чланом 2. став 1. ове одлуке.

Члан 5.
Општина финансира трошкове превоза деце и прати-

лаца ради похађања припремног предшколског програма 
на удаљености већој од 2 km и ученика основних школа на 
удаљености већој од 4 km од седишта школе, као и ученика 
коме је на основу захтева родитеља, односно старатеља, омо-
гућено да похађа школу ван подручја општине, с тим да пра-
во на бесплатан превоз има само у оквиру подручја општине.

Приликом одређивања даљине, узима се у обзир раз-
даљина ваздушном линијом између пребивалишта уче-
ника, с једне, и седишта школе, односно границе подручја 
Општине, с друге стране.

Планирање средстава у буџету општине за потребе фи-
нансирања превоза ученика врши се на основу закључених 
уговора о услузи организованог превоза и решења о пру-
жању услуге пратилаца у превозу у претходној школској 
години.

Члан 6.
Превоз предшколске и школске деце организује се тако 

да обезбеди максималну економичност и похађање наставе 
на време.

Уговор о услузи организованог превоза предшколске и 
школске деце додељује се у поступку јавне набавке.

Јавне набавке као и  избор најбољег понуђача обавиће 
се најкасније до 20. јула текуће године за следећу школску 
годину.

Члан 7.
Општина у целости финансира исхрану и смештај 

школске деце са сметњама у развоју која имају пребива-
лиште на подручју општине.

Планирање средстава у буџету општине за потребе фи-
нансирања исхране и смештаја ученика врши се за сваку 
школску годину, на основу вредности за ове намене реали-
зованих у претходној школској години и исказаним потре-
бама школа. 

Школе су дужне да најкасније до 31. августа доставе 
податке о броју деце  у вези са организовањем исхране и 
смештаја деце за наредну школску годину. 

Члан 8.
Општина закључује уговор са школама којим се регули-

шу међусобна права, обавезе и одговорности у вези исхране 
ученика – детета са сметњама у развоју, односно са специја-
лизованим установама у вези исхране и смештаја ученика 
са сметњама у развоју. 

Плаћање доспелих обавеза врши се једном месечно на 
основу захтева за рефундацијом средстава коју испоста-
вљају школе.

У случају промена околности наведених у члану 7. ст. 2. 
и 3, односно накнадног уписа ученика са сметњама у раз-
воју на почетку или у току школске године, исте ће се регу-
лисати анексом уговора.

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊА И ОСТАЛЕ ВАН-
НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Члан 9.
Општина финансира превоз ученика на републичка 

и међународна такмичења (научна, културна, спортска и 
слично).

Члан 10.
Општина може да финансира и ваннаставне актив-

ности школа са подручја општине од значаја за развој и 
унапређење васпитно-образовног развоја ученика (учешће 
на такмичењима, музичке манифестације где су учесници 
ученици школа, рад школских секција и слично), а сход-
но расположивим буџетским средствима у смислу члана 3. 
став 3. ове одлуке.

Заинтересоване школе на позив Одсека за друштвене 
делатности општине достављају предлоге планираних ван-
наставних активности до 1. августа за наредну школску го-
дину.

Председник општине ће посебном одлуком образовати 
Комисију за спровођење поступка у вези са финансирањем 
ваннаставних активности школа из ст. 1. и 2. овог члана (у 
даљем тексту: комисија). 

Комисију чини пет чланова (председник и четири чла-
на), и то три члана из реда запослених у општини и два 
члана из реда актива директора школа са подручја градске 
општине Вождовац.

Комисија ће, узимајући у обзир достављене предлоге 
школа, као и расположива буџетска средства, извршити се-
лекцију, након чега ће сачинити образложени предлог од-
луке о финансирању ваннаставних активности школа који 
доставља председнику општине на усвајање.
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Члан 11.
Уколико општина не располаже средствима за потпуно 

или делимично финансирање пристиглих предлога ванна-
ставних активности школа за ту буџетску годину, комисија 
из члана 10. ове одлуке ће упутити јавни позив заинтересо-
ваним лицима (привредна друштва, удружења, појединци 
и други) да учествују у финансирању, односно суфинанси-
рању ваннаставних активности школа. 

Пре упућивања позива комисија ће утврдити обавезну 
документацију и критеријуме за финансирање, односно су-
финансирање ваннаставних активности школа.

Позив за финансирање из става 1. овог члана објављује 
се на сајту општине до 15. августа за наредну школску го-
дину.

Рок за пријављивање заинтересованих лица је 1. октобар 
текуће школске године.

По окончању поступка, те разматрању пријава заинте-
ресованих лица, комисија ће сачинити образложени пред-
лог одлуке о финансирању ваннаставних активности школа 
који доставља председнику општине на усвајање.

Члан 12.
Одлуку о финансирању ваннаставних активности, а на 

основу предлога комисије из чл. 10. и 11. ове одлуке, доно-
си председник општине најкасније до 1. новембра текуће 
школске године.

Члан 13.
Средства намењена за финансирање ваннаставних ак-

тивности која су преостала након спровођења поступака из 
чл. 10. и 11. ове одлуке могу се трошити по накнадним мол-
бама заинтересованих школа на основу одлуке председника 
општине, на основу образложеног предлога комисије, обра-
зоване у смислу одредби члана 10. ове одлуке.        

Члан 14.
Одобрена средства на основу одлука предеседника 

општине из чл. 12. и 13. ове одлуке исплаћују се на основу 
уговора који се закључује са корисником средстава.

ДОДЕЛА ПОКЛОНА И НАГРАДА УЧЕНИЦИМА, УЧИ-
ТЕЉИМА И НАСТАВНИЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА

Члан 15.
Општина за сваку школску годину додељује поклоне и 

награде ученицима основних школа, које се финансирају из 
буџета, а чије је седиште на подручју општине, и то:

– поклон за ученике првог разреда основних школа при-
ликом поласка у школу – школска опрема,

– награде за ученике основних школа носиоце признања 
„Вукова диплома”,

– награда за ученика генерације основне школе.
Вредност и одабир појединачних награда одређује пред-

седник општине посебним актом, водећи рачуна да оне 
својом вредношћу и едукативним карактером буду приме-
рене узрасту као и  постигнутим резултатима.

Школе су дужне да Одсеку за јавне набавке и Одсеку за 
друштвене делатности општине доставе податке неопходне 
за планирање и доношење одлука о започињању поступка 
набавки добара на име доделе награде. 

Члан 16.
Планом јавних набавки планира се динамика јавних на-

бавки и количина добара на име награда и поклона намење-

них ученицима основних школа на основу члана 15. ове од-
луке, и то:

– за ученике првог разреда, према подацима добијених 
од основних школа о броју уписаних ученика првог разре-
да, тако да се награде поделе првог дана школске године,

– за ученике носиоце „Вукове” дипломе, према подаци-
ма основних школа о броју ученика носиоца ове престижне 
дипломе,

– за ученика генерације, на основу одлуке школе о избору 
једног ученика за ову престижну награду. Свака основна школа 
у обавези је да достави одлуку о избору најкасније до 31. маја, 
тако да се награда додели најкасније до 1. јула текуће године.

Члан 17.
Општина на почетку школске године, као добродошли-

цу сваком уписаном ђаку прваку за полазак у школу даје 
пригодан поклон.

Поклони морају бити прилагођени детету (полу детета и 
урођеним склоностима нпр. леворуким ђацима), као и дру-
гим критеријумима како не би дошло до дискриминације 
по било ком основу.

Члан 18.
Основне школе са територије Градске општине Вождо-

вац дужне су да доставе податке о броју и полу уписаних 
ђака првака, најкасније до 25. августа текуће године.

Испорука поклона школама за ученике који су уписани 
у први разред врши се школама закључно са 5. септембром 
текуће године.

Поклони ђацима првацима уручују се на пригодној све-
чаности, коју организује школа на почетку школске године.

Члан 19.
Награде ученицима носиоцима „Вукове” дипломе, као и 

ученику генерације у основним школама додељује се на ос-
нову писаног обавештења школе, а ученике генерације шко-
ла бира у складу са актима школе.

Додела признања и награда ђаку генерације као и носи-
оцима признања „Вукове” дипломе организоваће општина 
на пригодној свечаности, у договору са директорима школа.

Члан 20.
Стручне и административне послове у вези са органи-

зацијом, односно учешћем општине на свечаностима пово-
дом додела награда, поклона и признања из чл. 18. и 19. ове 
одлуке врши Служба за информисање, кабинет и протокол 
општине, а на основу података достављених од школа, од-
носно Одсека за друштвене делатности општине.

Поклони и награде робног карактера, који нису додеље-
ни, враћају се уз писмену потврду Служби за информисање, 
кабинет и протокол општине, док се обезбеђени а недо-
дељени новчани износи за награде враћају у Одсек за тре-
зор општине. 

ВАНРЕДНО НАГРАЂИВАЊЕ И УЛАГАЊЕ

Члан 21.
Право на ванредне награде имају ученици основне школе 

и предшколске установе, као и запослени у овим установама, 
у складу са расположивим средствима у смислу члана 3. став 3. 
ове одлуке, на основу иницијатива васпитних и образовних ус-
танова или по иницијативи председника општине.

Одлуку о ванредном награђивању полазника  предш-
колских установа и основних школа доноси председник 
општине.
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Члан 22.
Одлуком председника општине могу се наградити 

појединци или образовне установе са територије градске 
општине Вождовац, и то за следеће остварене успехе:

– у васпитно образовном раду,
– на такмичењима, научног, културног, спортског и дру-

гог карактера у Републици Србији, односно на међународ-
ном нивоу,

– на завршном испиту,
– целокупне генерације ђака,
– за допринос у ванредним ситуацијама.
Појединачне награде могу бити у новчаном износу или 

добрима.
Награде за образовну установу могу бити у одобреним 

средствима за побољшање инфраструктуре у складу са рас-
положивим средствима.

УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКТЕ И ОПРЕМУ 

Члан 23.
Општина врши улагање у опрему, санацију и одржавање 

објеката (осим капиталног) за квалитетнији образовно васпит-
ни рад образовних установа на територији општине Вождовац.

Веће општине ће посебним решењем образовати Коми-
сију за улагање у установе предшколског и основног обра-
зовања и васпитања са подручја градске општине Вождовац 
(у даљем тексту: комисија за улагање).

Комисија за улагање је радно тело које се бира на период 
од четири године, односно до истека мандата извршних ор-
гана општине у текућем сазиву. 

Комисију чини пет чланова (председник и четири чла-
на) из реда запослених у општини. 

Комисија за улагање доставља позив свим предшкол-
ским установама и школама за израду предлога опремања, 
санације и одржавања објеката најкасније до 1. септембра 
текуће године за наредну годину.

Предшколске установе и школе достављају своје предло-
ге најкасније до 15. октобра текуће године за наредну годи-
ну, усвојене од директора, односно школских одбора.

На бази достављених предлога, комисија за улагање са-
чињава листу приоритета за улагање у образовне установе 
са подручја градске општине Вождовац за наредну кален-
дарску годину који доставља Већу општине на одобрење. 

Веће општине даје одобрење најкасније до 15. новембра, 
водећи рачуна о потребама школа, равномерној расподели 
средстава образовним установама према броју деце, учени-
ка и јавном интересу. 

По добијању одобрења, одобрене ставке из листа при-
оритета постају саставни део предлога Одлуке о буџету 
општине за наредну календарску годину. 

Обавештење о одобреним средствима школама Веће 
општине доставља директорима школа.

Члан 24.
Школе подносе образложени захтев општини за сред-

ства за хитне интервенције за текуће одржавање објеката 
образовних установа у току године. 

Средства за хитне интервенције одобрава председник 
општине.

Члан 25.
Школе и предшколске установе су у обавези да најкас-

није до 20. јуна текуће године обавесте општину – Одсек 
за друштвене делатности о потребним средствима које се 
тичу мера и активности заштите и безбедности деце за вре-
ме остваривања образовно-васпитног рада и других актив-

ности које организује установа у складу са одредбама чла-
на 77. став 1. тачка 13. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени 
гласник РС”, број 7/16) и члана 18. став 1. тачка 13. Стату-
та Градске општине Вождовац („Службени лист Градске 
општине Вождовац”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16). 

По прибављању информације из става 1. овог члана, а 
најкасније до 1. јула текуће године, Одсек за друштвене де-
латности општине председнику општине подноси предлог 
одлуке о висини средстава за безбедност деце и ученика.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Саставни део ове одлуке чини календар активности 

школа, као и органа општине, и то:
1) календар активности за школе и предшколске установе:
– 15. октобар – доставити предлог опремања, санације и 

одржавања објеката,
– 15. октобар – доставити анализу ризичних места по 

безбедност деце и ученика,
– 25. август – доставити  спискове свих уписаних ђака 

првака, 
– 31. мај – доставити  одлуку за ученика генерације,
– 31. мај – доставити  одлуку за ученике носиоце „Вуко-

ве дипломе”,
– 31. август – доставити  списак ученика са адресом ста-

новања, релацију превоза, сатницу, број смена, као и проце-
ну за организован превоз.

– 31. август – доставити број, име и презиме, адресу уче-
ника са сметњама у развоју којима се финансира исхрана и 
смештај,

– 15. октобар – доставити обавештење о потребним 
средствима које се тичу мера и активности заштите и без-
бедности деце,

– 1. август – доставити предлоге ваннаставних активности.
2) календар активности локалне власти:
– 1. септембар – комисија за улагање доставља пози-

ве школама за достављање предлога опремања, санације и 
одржавања објеката,

– 1. јул – додела награде ученику генерације,  
– 1. јул – додела награде ученицима ноциоцима „Вукове 

дипломе”, 
– 15. новембар – Веће општине даје одобрење на листу 

приоритета комисије за улагање,
– 1. јул – Одсек за друштвене делатности општине под-

носи председнику општине предлог о висини средстава за 
безбедност деце и ученика,

– 15. август – комисија председика општине упућује јав-
ни позив за финансирање, односно суфинансирање ваннас-
тавних активности заинтересованим лицима

– 5. септембар – општина да достави сва добра основ-
ним школама за ђаке прваке,

– 1. октобар – закључује се јавни позив за финансирање 
ваннаставних активности,

– 1. новембар – општина доноси одлуку о финансирању 
ваннаставних активности.

Рокови из овог члана представљају крајње рокове у ка-
лендару активности. 

Уколико рок из овог члана пада у време државних праз-
ник, помера се за први наредни радни дан.

Члан 27.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о награђивању ученика из буџета Градске општине Вождо-
вац („Службени лист Града Београда”, број 15/15).
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Члан 28.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 61-3/16, 29. децембра 2016. године

Председник 
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 18. став 
2. тачка 13. и члана 27. Статута Градске општине Вождовац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16), 
донела је

ОДЛУКУ
О СТАЛНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ „СИГУРНО ЈЕ БЕЗ-
БЕДНО” ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ВОЖ-

ДОВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком одређује се стална манифестација у обла-

сти унапређења саобраћајног образовања и васпитања деце, 
која је од значаја за Градску општину Вождовац и грађане 
Вождовца, као и начин њиховог остваривања, у оквиру пра-
ва и обавеза утврђених законом и овом одлуком.

Члан 2.
Сталнa манифестацијa у области унапређења саобраћај-

ног образовања и васпитања деце од значаја за Градску 
општину Вождовац (у даљем тексту: манифестација), која 
ће  својим значајем и садржајима презентовати и афирми-
сати Градску општину Вождовац, одржаваће се под називом 
„Сигурно је безбедно”.

Манифестацијa се одржава једном годишње. 

Члан 3.
„Сигурно је безбедно” је манифестација која се одржа-

ва под покровитељством Градске општине Вождовац, а у 
организацији Савета за безбедност саобраћаја на путевима 
градске општине Вождовац. Манифестација има за циљ да 
се у сарадњи са образовно-васпитним установама утврди 
мере и активности заштите и безбедности деце, односно 
ученика за време остваривања образовно васпитног рада и 
других активности, пре свега бавећи се превентивним ме-
рама и безбедношћу деце у саобраћају.

Члан 4.
Савет за безбедност саобраћаја на путевима градске општи-

не Вождовац формира Радну групу за унапређење саобраћај-
ног образовања и васпитања (у даљем тексту: радна група).

Радну групу из става 1. овог члана чине пет чланова, од 
којих је један председник, један правник и један стручњак 
из области саобраћајног образовања и васпитања.

Члан 5.
Радна група утврђује: програм манифестације, износ 

и начин обезбеђења средстава потребних за реализацију 
(програм и предрачун трошкова), место, време и дужину 
трајања манифестације, предлог учесника, подноси из-
вештај Већу Градске општине Вождовац о одржаној мани-
фестацији са извештајем о утрошеним и оствареним сред-
ствима, посећености, медијској кампањи и сл. и обавља 
друге послове везане за одржавање манифестације.

Члан 6.
Радна група организује реализацију манифестације са 

стручним службама Управе Градске општине и сарадници-
ма из других институција и организација. 

Члан 7.
Радна група је одговорна  за реализацију манифестације 

и за наменско трошење средстава Већу Градске општине 
Вождовац.

Извештај из става 1. овог члана, најкасније у року од 30 
дана од дана завршетка манифестације радна група подно-
си Већу Градске општине Вождовац.

Члан 8.
Средства за одржавање манифестације обезбеђују се 

у буџету Градске општине Вождовац на основу сагледаног 
програма и предрачуна трошкова, а у складу са расположи-
вим средствима.

Поред средстава из става 1. овог члана, организатор ма-
нифестације обезбеђује средства за одржавање манифеста-
ције и из других извора, у складу са законом.

Члан 9.
Организационе, стручне, административне, финансијс-

ке и техничке послове за потребе манифестације обављају 
стручне службе Управе Градске општине Вождовац или 
правно лице коме Градска општина Вождовац повери те по-
слове уговором.

Уговор из става 1. овог члана закључује председник 
градске општине Вождовац.

Надзор над обављањем послова по уговору из става 2. 
овог члана врши организациона јединица Управе Градске 
општине надлежна за послове финансија. 

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 34-1/16, 29. децембра 2016. године

Председник 
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 27. Стату-
та Градске општине Вождовац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 

УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ВОЖДОВАЦ”

Члан 1.
У Одлуци о организовању Установе спортски центар 

„Вождовац” („Службени лист Града Београда”, бр. 22/06 и 
33/08) члан 13. мења се и гласи:

„Члан 13.
Управни одбор:
– доноси Статут, уз сагласност скупштине оснивача,
– доноси одлуке о статусним променама и својинским 

трансформацијама, уз сагласност скупштине оснивача,
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– доноси годишњи план и програм пословања, уз саглас-
ност скупштине оснивача,

– доноси годишњи извештај о раду и пословању, уз са-
гласност скупштине оснивача,

– одлучује о промени назива и седишта, уз сагласност 
скупштине оснивача,

– одлучује о проширењу делатности, уз сагласност 
скупштине оснивача,

– доноси инвестиционе одлуке, уз сагласност Већа Град-
ске општине Вождовац, 

– доноси Правилник о раду установе, уз сагласност Већа 
градске општине Вождовац,

– усваја годишњи обрачун,
– закључује уговор о раду са директором, на одређено 

време, до истека рока на који је изабран, односно до њего-
вог разрешења, а када је за директора именовано лице које 
је већ запослено у истој установи на неодређено време, 
закључује анекс уговора о раду, у складу са законом о раду,

– одлучује о другим питањима утврђеним законом, овом 
одлуком и статутом установе.”

Члан 2.
У члану 14. после става 5. додаје се став 6. који гласи:
„Надзорни одбор обавља надзор над пословањем уста-

нове.”

Члан 3.
Установа је дужна да своја општа акта усклади са одред-

бама ове одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службе-

ном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-101/16, 29. децембра 2016. године

Председник 
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године, на основу чл. 27. и 103. 
Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗУЗИМАЊУ И ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И 

УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ 

I. Преноси се Јавном предузећу „Пословни центар 
Вождовац” право коришћења и управљања на просторија-
ма у Улици устаничкој 125/ц у Београду (седиште Јавног 
предузећа „Пословни центар Вождовац”), повр. 203,52 m². 

Поред просторија из овог става Јавном предузећу „По-
словни центар Вождовац” се преноси и право коришћења и 
управљања на покретним стварима које су у функцији  ко-
ришћења истих.

II. Изузимају се из права коришћења и управљања мес-
них заједница и исти се преносе на коришћење и упра-
вљање Јавном предузећу „Пословни центар Вождовац” и то 
следећи објекти: 

– објекат у Улици јужна 12 у Београду (МЗ Кумодраж),

– објекат у Ул. брђанска 19 у Рипњу – на уласку у пијацу 
(МЗ Рипањ),

– објекат у Ул. брђанска бб (21) у Рипњу, повр. 18,92 
(9,50+9,42) m² (МЗ Рипањ), 

– објекат у Ул. брђанска бб на простору пијаце, повр. 
83,87 m² (МЗ Рипањ).

Поред објеката из овог става ЈП „Пословни центар 
Вождовац” се преноси и право коришћења и управљања на 
покретним стварима које су у функцији  коришћења истих.

III. Преноси се Месној заједници „Шумице” право ко-
ришћења и управљања на просторијама у Улици устаничкој 
125ц у Београду, повр. 165,60 (94,70+31,72+39,18)m².

Поред просторија из овог става Месној заједници „Шу-
мице” се преноси и право коришћења и управљања на 
покретним стварима које су у функцији коришћења истих.

IV. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном  листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-102/16, 29. децембра 2016. године

Председник 
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 142. став 
4. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), 
члана 77. став 1. тачка 15. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, број 39/08, 6/10, 23/13 и 1 7/16 – од-
лука УС) и чл. 18. и 27. Статута Градске општине Вождовац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16), 
донела је

ПР ОГРАМ 
РАЗВОЈА СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДО-

ВАЦ ЗА ПЕРИОД 2017–2018. ГОДИНЕ

1. УВОДНИ ДЕО

1.1. Прелогомена

Спорт представља једну од најзначајнијих сфера  људ-
ског битисања. Спорт је задужен за духовно и физичко 
„здравље нације”. Духовне вредности спортисте, морал, 
етика, „фер плеј”, истрајност и упорност, способност пла-
нирања врхунских циљева и њихова реализација, челична 
воља, стремљење ка циљу уз фанатичну борбеност, али ува-
жавање супарника представљају сигурни „рецепт” за успех. 
Исто тако спорт завређује и дивљење јер у овим тешким 
временима када у борби за егзистенцијом падају моралне 
синтагме,спорт чува древне позитивне тековине људског 
духа: чојство, јунаштво, поштење, поштовање и много тога 
још што краси једну квалитетну људску душу. Напоран 
рад, физичко исцрпљивање и постизање највиших циљева 
су жеље свих успешних људи, који у спорту виде узор ве-
личања  „позитивних вредности” за стицање успеха и бла-
гостања и духовног и материјалног. Осим тога спорт је „нај-
бољи амбасадор” промоције своје нације и домовине. Очи 
целог света су упрте у вијорење наше тробојке и слушање 
наше химне након освајања најсјајнијих одличја наших 
спортиста, којих је све више и који и поред наше тешке фи-
нансијске свакодневнице, иако имају много слабије услове 
за рад од светских конкурената постижу просто „немогуће” 
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побеђују „велике светске гиганте” и остају стална енигма, 
како једна тако мала земља обара често Голијата. Захваљује-
мо на невиђеном сјајном таленту, духовној бриткости, 
умној величини и физичкој истрајности наших великана 
спорта који доприносе слави наше домовине и обавезују 
нас да истражујемо, што више се посветимо и пре свега 
правним нормама стварамо базу за што боље услове рада, 
како би цела нација имала што више радости након њихо-
вих успеха. И овај програм развоја спорта на територији 
Градске општине Вождовац је сигурно наш мален допринос 
у развоју спорта у нашој домовини, Србији.

1.2. Именовање радне групе за израду програма развоја 
спорта

На основу члана 55. Статута Градске општине Вождовац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 36/10 и 41/13), пред-
седник градске општине Вождовац је 23. децембра 2015. го-
дине донео

Решење

о именовању Радне групе за израду Програма развоја спор-
та за период од 2016–2018. године у саставу:

Координатор: Милан Тодић, члан Већа Градске општине 
Вождовац;

Чланови:
– Татјана Марковић, шеф Канцеларије за младе Градске 

оопштине Вождовац,
– Љиљана Станојевић, дипл. правник, експерт за спорт-

ско право, бивши врхунски спортиста, носилац национал-
ног спортског признања Републике Србије,

– Владета Томић, генeрални секретар Спортског савеза, 
– Раденко Стевовић, фудбалски судија,
– Дејан Марсенић, председник Удружења педагога фи-

зичке културе Вождовца,
– Дејан Бабић, председник Фудбалског клуба „Торлак”.
Задаци радне групе за израду програма развоја спорта 

на територији градске општине Вождовац за период 2016–
2018.

1. Анализа стања спорта, некада и сада на општини и ув-
рђивање предуслова развоја спорта;

2. Анализа структуре спортских објеката;
3. Прикупљање адекватних информација неопходних за 

рад;
4. Израда квалитетног и свеобухватног Програма раз-

воја спорта на општини за период од 2016–2018. године (у 
даљем тексту: програм);

5. Брига о примени адекватних одредби Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 10/16) приликом израде про-
грама;

6. Анализа активности свих спортских организација на 
територији општине и заступање интереса свих релевант-
них субјеката спорта са приоритетима у зависности од ма-
совности. резултата и значаја активности за општину;

7. Заступње ставова и интереса општине као целине у 
току израде програма; 

8. Сарадња и координација са свим субјектима битним 
за реализацију израде програма.

2. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ У СИСТЕМУ СПОРТА

Спортска рекреација (рекреативни спорт, спорт за све, 
масовни спорт) јесте област спорта која обухвата добро-

вољно бављење физичким вежбањем, односно спортским 
активностима ради одмора, освежења, забаве, унапређи-
вања здравља или унапређивања сопствених резултата и 
ради задовољења потреба за кретањем, игром и дружењем, 
у свим сегментима становништва;

Врхунски спорт јесте област спорта која обухвата 
спортске активности које за резултат имају изузетне (вр-
хунске) резултате и спортске квалитете;

Спорт деце јесте организован облик физичког вежбања, 
односно спортских активности, усклађен са антрополош-
ким карактеристикама дечјег узраста;

Спорт особа са инвалидитетом је спорт особа које имају 
физички или ментални хендикеп.

Спортиста јесте лице које се бави спортским активнос-
тима;

Категорисани спортиста јесте спортиста који је на ос-
нову остварених спортских резултата рангиран у складу са 
Националном категоризацијом спортиста;

Спортска екипа је организациона јединица спортске 
организације која окупља спортисте и спортске стручњаке 
из одређене гране спорта који учествују у одређеном рангу 
такмичења које организује надлежни национални грански 
спортски савез;

Национални спортски савез јесте спортски савез (гран-
ски, за област спорта или територијални) чији су циљеви, 
задаци и деловање у области спорта усмерени на територију 
Републике Србије и који је отворен за учлањење лица са те-
риторије Републике Србије;

Спортска приредба јесте одређени, плански припремље-
ни спроведен, временски ограничен спортски догађај, за 
који постоји јавни интерес и на којем учествује више спор-
тиста;

Спортско такмичење јесте спортска приредба која се 
одвија према унапред утврђеним и познатим спортским 
правилима, која могу бити општеважећа за конкретну гра-
ну спорта или само за конкретну спортску приредбу и чији 
је циљ, којем сваки учесник тежи, или победа противника 
или постизање извесног унапред одређеног спортског ре-
зултата;

Организатор спортске приредбе јесте лице које на соп-
ствену одговорност одлучује о организовању и спровођењу 
одређене спортске приредбе, њоме управља и води је, у 
складу са законом и спортским правилима.

2.1. Спортске организације

Појам спортских организација се дефинише Законом о 
спорту Републике Србије, члан 3. став 1. тачка 5, који каже 
да спортска организација је она организација која се оснива 
ради обављања спортских активности и спортских делат-
ности у складу са Законом о спорту.

Спортска организација се може основати као спортско 
удружење или као спортско привредно друштво.
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Врсте спортских удружења у систему спорта

Спортска удружења у систему спорта у Србији могу бити:
– Олимпијски комитет,
– Спортски савез Србије,
– Савези,
– Спортска друштва,
– Спортски клубови,
– Стручна удружења,
– Рекреативна удружења.

2.2. Шифре делатности спортских организација

Приликом оснивања  све спортске организације добијају 
шифру делатности, једну од три, колико сада постоји.

Шифра делатности Делатност удружења, друштва и савеза у области спорта
9312 Делатност спортских клубова
9313 Делатност фитнес клубова
9319 Остале спортске делатности

2.3. Антидопинг

Антидопинг је скуп правила намењен спречавању уно-
шења недозвољених супстанци  у тело спортисте које служе 
као стимуланс за постизање бољих спортских резултата. Ан-
тидопинг агенција Републике Србије, врши допинг контролу 
наших спортиста, да ли у крви имају недозвољене супстанце.

У прилогу су два шематска приказа Антидопинг аген-
ције Републике Србије о допингу наших спортиста у 2010. 
години, која је имала више случајева допинга.

Приказ процента допингованих спортиста 4,5% (18) од 
401 тестираних у 2010. години

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДО-
ВАЦ КАО МЕСТУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА 

СПОРТА

3.1. Назив, положај и величина општине

Градска општина Вождовац је једна од 17 градских општи-
на Града Београда. Она се налази се 4–5 километара јужно од 
центра Београда.У општини живи 158.213 становника. Повр-
шини општине износи 14.864 ha, од чега 9.381,00 ha спада у 
равничарско земљиште, 2.437,00 ha је земљиште под шумама, 
2.146,00 ha је брдовито земљиште а 900,00 ha је водена повр-
шина. Дужина изграђених путева на територији општине из-
носи 65 km.

Општина Вождовац се налази у југоисточном делу Бе-
ограда и заузима његов централни део. Граничи са општи-
нама Врачар на северу, Звездара на североистоку, Гроцка на 
истоку, Сопот на југу, Барајево на југозападу, Чукарица и 
Раковица на западу и Савски венац на северозападу.

Општина носи име по вођи Првог српског устанка Ђорђу 
Петровићу, првом вожду српског народа,познатог и по на-
димку Карађорђе. Простору изнад данашње аутокоман-
де, становништво 1904. године даје име „Вождово насеље 
– Вождово предграђе”, сећајући се на место одакле је Ка-
рађорђе кренуо са својим устаницима 1806. године да осло-
бађа варош и београдску тврђаву. Припајањем делова града, 
приградских насеља и тадашњих села новој администра-
тивно-територијалној организацији – општини даје се име 
Вождовац. Садашњи територијално-административни об-
лик Градска општина Вождовац коначно добија 1960. године.

Поред славног и за нашу историју значајног Карађорђа, 
чије се име везује за име општине Вождовац, на територији 
општине Вождовац су рођене и живеле бројне историјске 
личности:

– Војвода Степа Степановић, рођен је 12. марта 1856. у 
селу Кумодраж и био је учесник народно-ослободилачких 
ратова 1876–1918.

– Василије Васа Чарапић, рођен је у Белом потоку. Он 
спада у ред значајнијих јунака.

– Милунка Савић, рођена је у Копривници код Рашке 
24. јуна 1890. Учествовала је у борбама, поред осталих код 
Скадра и у Брегалничкој бици 1913. године. Живела је на 
Вождовцу (насеље Браће Јерковић).

– Михаило М. Ненадовић, артиљеријски бригадни гене-
рал рођен је у селу Зуце 20. августа 1876.

– Ђорђе З. Поповић, био је дивизијски генерал рођен у 
Кумодражу (27. новембар 1883–27. новембар 1958).

– Милан Ђ. Милићевић, рођен је у Рипњу 1831. а умро 
1908. Био је наш познати књижевник, јавни и културни 
радник.

– Чедомиљ М. Тодоровић, рођен је 20. јануара 1875. го-
дине у селу Баталагама. Био је тамнавски срез, округ ваљев-
ски, на граници Шабачко-посавско-тамнавског среза.

– Милош Ж. Гавриловић, је био београдски трговац у 
реду значајних личности Градске општине Вождовац и да-
нас носи име насеље Душановац.

3.2. Геолошка прошлост

Најстарији терен у околини Београда,метаморфне сте-
не серпентинити, налази се у северном и јужном подножју 
Авале, у долини Болечке и Топчидерске реке и њихових 
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притока (Карагача, Пречина, Бубањ, Бучвар и др.). Преглед 
геолошке историје Београда (и Вождовца) у правом смислу 
речи можемо отпочети тек од момента надирања јурског 
мора у овај крај пре 150 милиона година.

Јурских стена има у Рипњу, где су у усецима пруге за 
Ваљево откривени ванредно лепи разнобојни плочасти 
рожнаци и пешчари. 

Авала и њено подножје изграђени су од горњокредног 
флиша у којем,сем ретких фораминифера и трагова кре-
тања неких организама по дну (биоглифи), нема видљивих 
фосилних остатака. Најсеверније према Београду флиш 
се протеже до Канаревог брда, Бањичког потока, Жар-
кова и Чукарице (топлана);једна дивна коренаста бора у 
усеку железничке пруге код манастира Раковице припада 
горњокредном флишу. 

Од Београда на југ издижу се веначне планине Шума-
дије: Авала, Ковиона, Космај, Варовница, Опленац, део Вен-
чаца, Рудник, Рамаћки висови, Гледићке планине. 

Најближе вулканско огњиште према Београду је било 
у селу Бањица (стена фонолит). Поред Авале и неки дру-
ги висови јужно од Београда (Дедиње, Девојачки и Петров 
гроб), знатно виши него што су данас, неко време такође су 
били острва у Панонском мору.

Нова насеља Браће Јерковић, Медаковић, Шумице и 
Коњарник изграђена су на панонским лапорцима. Пон-
тијска фауна налази се у свим изданцима слојева по атару 
Белог Потока и Зуца. Белопоточка падина нема угља у свом 
саставу.

3.3. Археолошка налазишта

На подручју општине Вождовац регистровано је више 
археолошких локалитета из периода праисторије, антике и 
средњег века. Од укупног броја, два локалитета су прогла-
шена за археолошка налазишта од значаја за Републику Ср-
бију.

– Локалитет Стрелиште – Бањица – антички период; на 
локалитету су крајем 19. века константовани остаци антич-
ких гробова.

– Локалитет Аутокоманда – праисторија и средњи век; 
у кругу старе Аутокоманде, константованису остаци праис-
торијских и средњовековних слојева.

– Локалитет Ул. Јове Илића бр. 36 – антички период; 
пронађена је остава римског бронзаног новца.

– Локалитет Ул. Буковичка бр. 88 – антички период; овде 
су откривена два античка гроба грађена од опека са прило-
зима.

– Локалитет ул. Трубарева бр. 13 – антички период; при-
ликом грађевинских радова пронађена је икона са предста-
вом Трачког коњаника. На простору између улица Букович-
ке и Мокролушке наилази се на бројне фрагменте римске 
керамике, опека и тегула.

– Локалитет Усек – Бањица – праисторијски период; ло-
калитет Усек има статус археолошког налазишта од значаја 
за Републику Србију.

– Локалитет Стрелиште – Јајинци – стари манастир Ра-
ковица – антички и позни средњовековни период; на лока-
литету су на основу површинских налаза, константовани 
остаци слоја из античког периода и могући остаци компле-
кса старог манастира Раковица.

– Локалитет Свињци – Бели поток – антички период; 
идући од Чарапићевог бреста ка Зуцама наилази се на стара 
рударска окна из античког периода.

– Локалитет Бавчине – Бели поток – антички период; 
приликом обраде земље на њивама се наилази на велику 
количину уломака римске керамике.

– Локалитет место телевизијског торња на Авали – 
средњовековни период; приликом грађевинских радова на 
изградњи торња наишло се на средњовековне рударске јаме.

– Локалитет Споменик незнаном јунаку на Авали – 
средњовековни период; на месту где се данас налази Спо-
меник незнаном јунаку, до 1934. године налазили су се очу-
вани остаци средњовековног града Жрнов. Због подизања 
споменика, град је подигнут у ваздух.

– Локалитет Резервоар за воду Авала – праисторијски 
период;на месту где се налази резервоар за воду константо-
вани су остаци једног мањег неолитског насеља.

– Локалитет Шупља Стена – Авала – праисторијски и 
средњовековни период;у старим напуштеним ходницима 
Шупља стена налажени су фрагменти неолитске и енео-
литске керамике.

– Локалитет Чаршија – Рипањ – праисторијски период; 
локалитет Чаршија има статус археолошког налазишта од 
значаја за Републику Србију. На локалитету су археолош-
кмим ископавањима константовани остаци већег неолит-
ског насеља.

– Локалитет Црни глогови – Рипањ – антички период; на 
овом локалитету нађена је остава римског сребрног новца.

– Локалитет Пећине – Бошњаци – антички период; на 
локалитету се наишло на остатке Римског пута поплочаног 
каменим плочама.

– Локалитет Пећине – Кречане – антички период; при-
ликом градње пруге у усеку су поремећени скелетни гробо-
ви, за које се сматра да датирају из 3–4. века.

4. ЗЕЛЕНИЛО, РЕЉЕФ, ДЕМОГРАФИЈА, ПЛАНИНА АВА-
ЛА И ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

4.1. Зеленило, рељеф

На територији градске општине Вождовца неке 
пољопривредне површине садрже остатке шумских фор-
мација. Делови општине који садрже богате флористичке 
карактеристике су подручје Авале, Миљаковачка шума, 
Јајиначко-кумодрашке шуме, Баба Велка са Степиним 
гајом, Бањичка шума и мање шумске формације у речним 
долинама. Сви поменути шумски комплекси се налазе у 
непосредној близини насеља, те представљају окосницу за 
формирање спољашњег шумског појаса Београда, односно 
зеленог појаса у рубној зони града.

Зелене површине уз аутопут и магистрале: зелени кори-
дори општине Вождовац (Булевар ослобођења и Кружни 
пут) имају важну санитарно-хигијенску функцију којом се 
утиче на регулацију микроклиматских карактеристика ши-
рег подручја. Структура зеленог коридора од аутокоманде 
до Авале је веома богата: дрворед је хомоген, састављен од 
густо сађених стабала врсте Platanusa cerifolia (једно стабло 
на 6 до 8 метара), старост око 25–30 година и висине до 20 
метара. Зеленило Булевара ослобођења допуњено је зелени-
лом из предбашти породичних кућа, као и парк-шумским 
комплексом Вождовачки парк и Бањичка шума. Други 
значајан магистрални правац јесте део кружног пута чија 
траса пресеца већи број речних долина (Топчидерска река, 
Железничка река и Завојничка река). Појас око дела Круж-
ног пута до Крагујевачког пута под Авалом је у потпуности 
обешумљен са обе стране пута.

Две најзначајније зелене површине градских улица 
на територији градске општине Вождовац су: зеленило у 
Устаничкој улици са двострано и једнострано компоно-
ваним стаблима крупнолисне липе и јавора и зеленило у 
Црнотравској улици са стаблима дивљег кестена (Aesculus 
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hypocastanum) које повезује зелене површине спортског 
центра Бањица са зеленилом стамбене и рекреативне зоне.

Највиши врх на Вождовцу је планина Авала (511 m). 
Општина има неколико брда:
– Бањичко брдо – 195 m,
– Митрово брдо – 175 m,
– Брдо Торлак – 307 m,
– Пашино брдо – 225 m,
– Авалско брдо – 511 m.
Општина има и неколико потока: Кумодрашки поток, 

Дубоки поток, Бањички поток, Бубањ поток итд.
На оштини постоје и језера: природно језеро у насељу 

Трешња, вештачко језеро Бела река у Рипњу, вештачко језе-
ро између насеља Пиносава и Ресник.

4.2. Туристички потенцијали

Најзначајнији туристички потенцијали на територији 
општине Вождовац су:комплекс планине Авала са Споме-
ником Незнаном јунаку ипланинарским домом Чарапићев 
брест, подручје Шупље Стене, спомен-парк у Јајинцима 
посвећен стрељаним родољубима у Другом светском рату, 
родна кућа војводе Степе у Кумодражу. На ширем простору 
Авале као значајни туристички ресурси идентификују се и 
подавалске термалне воде, Завојничка река као и сеоска на-
сеља Бели поток, Зуце, засеок Брђани, Пиносава са могућ-
ностима развоја сеоског туризма или развоја привредних 
садржаја у функцији туризма. Међутим,природа се сама 
постарала да људе подсети на ове чињенице. На општини 
Вождовац налази се још и Бањичка шума и неколико пар-
кова као што су: парк Шумице, парк Јајинци, Спомен-парк 
Топовске шупе и пошумљена област Степин Луг (Гај).

Сви ови природни ресурси су значајни фактор који 
може бити у функцији спорта и развоја „рекреативног ту-
ристичког спорта” који није код нас на завидном нивоу, 
нити било где у свету. Требало би направити план и орга-
нозовати  рекреативне атрактивне садржаје за туристе и на 
тај начин обогатити њима забавне садржаје, укључити их у 
спорт, што би им сигурно било забавно, а и допринело раз-
воју аспеката спорта и прилив новчаних средстава за буџет 
општине.

4.3. Етничка структура

Националност Број 
становника

Проценат  у односу на укупан број становника 
на општини

– Срби 138.528 91,28%
– Црногорци 1.879 1,24%
– Југословени 1.740 1,15%
– Македонци 902 0,59%
– Роми 820 0,54%
– Хрвати 810 0,53%

4.4. Табела кретања броја становника

Година Број становника
1961. 85.458
1971. 134.206
1981. 159.364
1991. 156.373
2002. 151.768
2011 158.213

Интензивно повећање становништва од 1961. до 1981.  
године дугује се пре свега досељавању у нова велика стам-
бена насеља која су тих година грађена у овом делу Београ-
да: Шумице, Коњарник, Браће Јерковић, а затим Бањица, 
Вељко Влаховић, Кумодраж 2 и Медаковић.

4.5. Демографски потенцијал

Према попису становништва из 2011. године на терито-
рији Градске општине Вождовац живи 158.213 становника.

Густина насељености  становника по km² износи 1.018,60 
становника. 

Природни прираштај је 2,5%.
Број запослених становника је 38.872.
Број основних школа 20.
Број ученика у основним школама 12.468.
Број средњих школа шест.
Број ученика у средњим школама 6168.

4.6. Насеља у градској општини Вождовац

Градска насеља Приградска насеља Сеоска насеља
– Аутокоманда – Бели Поток – Бубањ Поток
– Бањица – Пиносава – Гај
– Бањица 2 – Зуце
– Браће Јерковић 1 – Кумодраж старо село
– Браће Јерковић 2 – Прњавор
– Браће Јерковић 3 – Рипањ
– Вождовац центар – Степин Луг
– Душановац – Шупља Стена
– Јајинци
– Кумодраж 1
– Кумодраж 2
– Мала Утрина
– Маринкова Бара
– Медаковић 1
– Медаковић 2
– Медаковић 3
– Митрово Брдо
– Коњарник 2 – Вождовачки део 
Коњарника
– Пашино брдо
– Село Раковица
– Спомен парк Јајинци (насеље)
– Торлак
– Трошарина
– Шумице
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4.7. Картографски приказ

                         Градска општина Вождовац у Београду                                        Градска општина Вождовац у Србији

5. СПОРТ ВОЖДОВЦА КРОЗ ИСТОРИЈУ

Спортисти Вождовца су до сада освојили  више од 14 000 
медаља, пехара и других одличја на бројним такмичењима: 
Олимпијским играма, светским, европским, балканским, 
државним  или другим првенствима и такмичењима. 

Постоје писане белешке о такмичењима у разним спорт-
ским дисциплинама још у време Турака. Било је то рвање, 
бацање камена са рамена, трчање, скакање, вештине у ја-
хању и мачевању. И у прошлом веку било је таквих такми-
чења која су се одвијала на простору данашње општине 
Вождовац. Нетреба заборавити да је након премештања 
коњичких трка са Тркалишта (са данашњег Ташмајдана и 
Вуковог споменика) ово такмичење одржавано на Вождова-
цу у Маринковој бари, а затим на Бањичком пољу.

Година 1880. узета је као година којом почиње стварање 
услова за формирање првих званично признатих спортских 
друштава, у великој мери захваљујући залагању и мате-
ријалној помоћи угледних адвоката, банкара, трговаца, ле-
кара, спорт се почео развијати и на Вождовцу. 

Године 1882. формирано је Прво београдско друштво 
за гимнастику и борење које је 1891. године променило на-
зив у Београдско гимнастичко друство „Соко”. Године 1909. 
настаје Савез соколских друштава „Душан Силни”.

Са појавом нових спортских дисциплина оживљава-
ле су и оне дубоко укорењене у прошлост српског народа, 
као што је коњички спорт. Редовне коњичке трке уведене су 
1863. године на основу наредбе кнеза Михаила. Почетком 
20. века трке су се приређивале на Бањици, а уочи Балкан-
ских ратова од 1912. године на терену код „Цареве ћуприје” 
где се одржавају и данас.

Прву фудбалску лопту донео је у Београд 1896. године 
Хуго Ђули. Исте године при друштву „Соко” основана је 
лоптачка секција која је 1899. године прерасла у Прво срп-
ско друштво за игру лоптом. Фудбалски или лоптачки клуб 
основан је између два светска рата и у тадашњој Чешкој ко-
лонији на Вождовцу (сада окретница тролејбуса бр. 22).

Формирају се бројни клубови и секције Соколског 
друштва. Општина Вождовац је добила и своје центре 
за спорт, рекреацију и разоноду. То су спортски центри 
„Вождовац” и „Бањица” на Бањици и Вождовачки центар 
„Шумице” у којима се грађанима пружају могућности за 
разне видове рекреације и бављења спортом. Почетком 21. 
века отварају се и приватни спортски центри, који својом 
појавом доприносе развоју спорта.

У Спортском центру „Бањица” налази се и Ватерполо 
клуб „Партизан” који се прославио великим успесима у до-
маћим и европским такмичењима. Треба навести да је клуб 
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седам пута понео титулу првака Европе, освојио преко 20 
државних првенстава и купова и многа друга признања.

Од спортских клубова најдужу традицију имају фудбал-
ски клубови „Душановац”, основан 1912. и „Вождовачки” 
основан 1929. године. „Душановац” је после рата добио име 
„Слобода”, али се 1973. године сјединио са „Вождовачким” 
у Фудбалски клуб „Вождовац”. ФК „Вождовац” се са проме-
нљивим успехом такмичио у београдским, републичким и 
међурепубличким лигама.

Клуб са дугом традицијом је и ФК „Синђелић” дугого-
дишњи српсколигаш. Фудбалски клуб „Рад” са Бањице је 
данас најуспешнији фудбалски клуб на општини.

На општини постоји и читав низ мањих фудбалских 
клубова, као што су: „Авала”, „Торлак”, „Напредак” (Ракови-
ца село), „Херој” (Јајинци), „Зуце”.

На Вождовцу је 1955. године основано Спортско 
друштво „Вождовачки”, а затим преименован у „Вождовац”. 
У саставу друштва је био јако успешан Женски кошаркаш-
ки клуб „Вождовац”. После њега веома успешно су радили 
тренери Слободан Мићовић Ћела, Божа Митровић, Бора 
Ценић и многи други. У међувремену се фудбалски клуб 
одвојио, али су  временом укључени кошаркашки, руко-
метни, џудо, стонотениски, стрељачки и шах клуб. Жен-
ски кошаркашки клуб је био успешан у домаћим савезним 
такмичењима. Кошаркашице су биле више пута првакиње, 
освајачице Купа и освајале друга и трећа места у државном 
првенству. Играле су и финале међународног Купа Лилија-
не Ронкети. У репрезентацији Југославије је играло 24 игра-
чице из овог клуба.

Стрељачки клуб имао је великих успеха у савезној лиги 
бивше СФРЈ. Иначе, први стрељачки клуб на Вождовцу 
основан је 1976. тодине под називом Стрељачка дружина 
„Војвода Степа”. Године 1980. СК „Црвена звезда” је као свој 
омладински погон основала СК „Вождовац”, а две године 
касније је клуб постао самосталан, под својим именом и 
тада укључен у Спортско друштво „Вождовац”. Овај клуб је 
био вишеструки првак СФРЈ у екипној и појединачној кон-
куренцији. Процена је да су до сада освојили преко 7.000 
медаља и других признања.

Женски рукометни клуб је током 70-их и 80-их годи-
на имао сјајну генерацију играчица предвођену Надеждом 
Абрамовић Станојевић, Ратком Кадовић, Мирјаном Чи-
кош, Радмилом Парезановић, Десанком Станојловић, Ми-
рјаном Крстић, Драгицом Ђурић. Женска рукометна екипа 
„Вождовац” освојила је прво место у савезном такмичењу 
1971. и 1988, а и Куп 1974. и 1986. Осим тога су у више на-
врата освајале друга и трећа места. У репрезентацији је иг-
рало 27 играчица овог клуба.

Џудо клуб је основан 1970. године и затим ушао у 
Спортско друштво „Вождовац». Џудисти и џудисткиње 
овог клуба освојили су 49 појединачних титула. Једна од 
најпознатијих је Мара Ковачевић која је носилац највишег 
признања у спорту, Националног спортског признања Репу-
блике Србије.

Стонотениска мушка екипа је основана 1973, али је тек 
90-их година доживела знатан успон када је била и државни 
првак Југославије 1994. године, а од 1997–1999. је била ви-
цешампион.

Шаховски клуб је основан још 1962. године, и има 
мушку и женску екипу. Најчувенији шахиста овог клуба је 
Светозар Глигорић, а познати су и Бора Тот и Ирина Чљуд-
кина.

Женска екипа је 1992. освојила друго место у држави.
На Вождовцу су се организовале и аматерске спортске при-
редбе као што су: радничке спортске игре и Омладинске 
спортске игре Вождовац.

На плану физичке културе било је неколико фудбалских 
клубова, од којих се после оснивања 1929. године, најбоље 
развија Спорт клуб „Вождовачки”.

Спортисти са територије општине Вождовац су освоји-
ли и кров Европе. Од 45 учесника експедиције „Елбрус 
2004” врх су освојили 34 планинара, чланова „Клуба” са 
општине Вождовац, међу којима је било осам жена. Ол-
гица Митровић, изнела је на врх висок 5.642 метра заста-
ву општине Вождовац. Пут дуг 16 дана и 5.500 километара 
ишао је кроз три земље: Мађарску, Украјину и Русију.

Међу постигнутим рекордима, на поменутој експеди-
цији, свакако спада рекорд петнаестогодишње Вождовчан-
ке Аде Урошевић, кћерке Олгице Митровић, најмлађе пла-
нинарке која је освојила висину од преко 5.000 метара. Ада 
је због неадекватне опреме и висинске болести прекинула 
освајање Елбруса и својој мајци предала заставу Вождовца. 
Ада Урошевић је, иначе, најмлађи државни освајач Мон 
Блана, чији је врх од 4.810 метара  освојила у својој четрна-
естој години.

На простору општине живели су бројни врхунски спор-
тисти. Фудбалери Милутин Шошкић, браћа Чебинац, Дра-
гослав Пол Марковић,Славко Сарап, Драган Марјановић 
– Черчил, Бане Јовановић, Гојко Зец и други. Боксерски 
шампиони Светомир Белић, Јован Николић, Драган Јели-
шић. Кошаркаши Јован Вукмировић, Дражен Далипагић, 
Душан Керкез,Војислав Илић, Зоран Прелевић, одбојкашки 
репрезентативац Жељко Танасковић, рукометни репрезен-
тативац Драгоје Луковић, рукометне репрезентативке Нађа 
Абрамовић и Ратка Кадовић. Каратисткиња Тања Петро-
вић,  Новак Ђоковић – тенисер,  Александар Шоштар – ва-
терполиста, Игор Милановић – ватерполиста, Душко Сер-
тић – бивши боксерски шампион, Лазар Тасић, предратни 
фудбалер, Светозар Глигорић – шахиста.

6. ВЕЛИКАНИ МЕЂУ СПОРТИСТИМА

6.1. Светозар Глигорић

Светозар Глигорић Глига (рођен 2. фебруара 1923. годи-
не у Београду – умро 14. августа 2012) је један од најпозна-
тијих српскихшаховскихвелемајстора. 

Глигорић се у родном Београду са шахом упознао рела-
тивно касно, у тринаестој години. Само две године касније, 
1938. године, са само 15 година, победио је на такмичењу 
Београдског шаховског клуба. Неосредно пред рат изгубио 
је оба родитеља и остао сироче. Професор др Нико Миља-
нић, такође пасионирани шахиста, прихватио га је као 
сопственог сина. Уочи Другог светског рата млади мајстор 
се квалификовао на државни шампионат, али је напад Не-
мачке на Краљевину Југославију нагло прекинуо шаховску 
збиљу. Највећи део своје каријере играо је у „Партизану”, 
али је стицајем околности, био један од оснивача Спортског 
друштва Црвена Звезда и шаховског клуба на Вождовцу. Го-
дине 1947. освојио је прво место на првенству Југославије 
и победио на свом првом међународном турниру у Варша-
ви, био је испред Смислова и Болеславског, чиме је означио 
пробој у светску елиту.

Ти тулу велемајстора је добио 1951. године, и одлучио 
да се у потпуности преда шаху. Југославија је захваљујући 
њему сматрана другом велесилом у свету, иза СССР-а, што 
је уједно период највећег успеха српског шаха. Међу њего-
ве најзначајније победе спадају оне на турнирима у Варша-
ви 1947, Хејстингсу 1951, 1956, 1959, 1961, Мар де ла Плата 
1953, Стокхолму 1954, Београду 1964, Манили 1968, и Лоун 
Пајну 1972. и 1979. године. Три пута се на Међународним 
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турнирима квалификовао за мечеве кандидата у циклусу 
првенства света.

Педесетих и шездесетих година Глигорић је био сталан 
учесник на светским првенствима и и уважаван као нај-
бољи играч ван Совјетског Савеза. На Међузонском тур-
ниру у Порторожу 1958. године нашао се на другом месту 
иза Михаила Таља. Исте године, на Олимпијади у Минхену 
добио је златну медаљу за резултат на првој табли, испред 
Ботвиника. На Међузонском турниру у Сусу 1967. делио 
је друго место без пораза. Глигорић је био један од ретких 
доживотних пријатеља Роберта Бобија Фишера. Фишер и 
Глигорић су у коначном скору имали резултат 6:4, уз шест 
ремија. Између 1950. и 1982. године петнаест пута је био Ју-
гословенски представник на Олимпијади освојивши 12 ме-
даља (једну златну, шест сребрних и пет бронзаних). Двана-
ест пута је освојио прво место на првенству Југославије. Са 
Европских првенстава донео је пет златних, једу сребрну и 
четри бронзане медаље.

Светозар Глигорић је познат и по својој новинарској ка-
ријери. Био је стални дописник часописа „Chess Review” и 
„Chess Life”. Написао је и велики број књига о шаху.

6.2. Светомир Белић

Светомир Белић (1942–2002) боксерски шампион, ви-
шеструки првак Југославије, носилац бронзане олимпијске 
и европске медаље. Освајач златне рукавице и два пута бал-
кански шампион.

6.3. Татјана Петровић

Рођена 1967. године у Београду. Вишеструки светски, 
европски, балкански и државни првак и мајстор каратеа 
Четвртог дана. Проглашавана за најбољу спортисткињу Ју-
гославије. Заслужни спортиста Југославије. И даље актив-
ни спортски и тренерски радник. По образовању правник, 
члан више међународних карате асоцијација. 

Спортску каријеру каратисткиње започела је у КК 
„Горњи Вождовац” а прву медаљу освојила са 12 година. 
Два пута победник отвореног првенства Америке, побед-
ник отвореног првенства Јапана, три пута друга и два пута 
трећа на свету, вицешампион Европе, троструки WАDО 
шампион Европе и 27 пута Балкански шампион. Носилац је 
великог броја признања. Поред осталих, поседује Октобар-
ску награду града Београда, Спортисте године и других. Та-
тјана Петровић имала је каријеру из снова. Данас је власник 
КК „Нипон”.

6.4. Милутин Шошкић

Милутин Шошкић рођен је 31. децембра 1937. у Пећи, 
Косово и Метохија, Србија. Као једанаестогодишњи дечак 
Шошкић је са друговима из разреда кренуо на прве тренин-
ге на стадион Црвене звезде. Већ после неколико дана са 
школским друговима одлази на Стадион ЈНА. Током време-
на Шошкић је постао омладински репрезентативац Југосла-
вије, капитен и најбољи појединац Партизановог јуниор-
ског тима који је освојио две титуле првака државе. За први 
тим „црно-белих” одиграо је 387 утакмица, а за репрезен-
тацију Југославије 50 пута чувао гол. На голу репрезента-
ције наследио је прослављеног Владимира Беару. На Олим-
пијским играма у Риму 1960. репрезентација Југославије 
била је победник и окитила се златним одличјем. Шездесе-
тих година „Партизанове бебе” су у пет сезона четири пута 
били шампиони, три пута заредом. Шошкић је доживео 

највеће признање када је позван у „тим света” на утакми-
цу „Енглеска – остатак света” која се играла на „Вемблију” 
1965. Тако се нашао међу највећим асовима тог времена. 
Отишао је у свет кад су се за то стекли услови, одлучио се за 
ФК „Келн”, познати западнонемачки клуб. 

По завршетку каријере постаје тренер ОФК Београд. 
Преузима клуб са Карабурме, и остаје пет година у њему. 
Затим се враћа у Партизан да буде један од помоћних трене-
ра. Радио је заједно са Милутиновићем и Бјековићем. 

Из његове „радионице” изашли су многи познати чува-
ри мреже попут Омеровића, Стојића и Залада, а пут га је 
даље одвео у Америку где је радио као члан стручног штаба 
националног тима, задужен за голмане. Са Американцима 
је 2006. године већ четврти пут био на светском првенству, 
а ако рачунамо његов наступ 1962. у Чилеу када је бранио 
мрежу некадашње Југославије, долазимо да импозантне 
цифре од пет Мондијала на којима је био активни учесник. 
Тиме се Шошкић сврстао у ону малобројну групу фудбал-
ских величина који су „оверили” толики број светских пр-
венстава.

6.5. Љиљана Станојевић Марковић

Љиљана Станојевић Марковић рођена је у Београду. Ди-
пломирала је на три факултета: Правном факултету Београ-
ду, Факултету за менаџмент у спорту у Београду, Спортској 
академији у Београду. Радила је више од деценије у Ми-
нистарству омладине и спорта као саветник министра.

Остварени резултати у спорту као спортиста: носилац 
најзначајнијег признања које постоји у спорту, носилац на-
ционалног спортског признања Републике Србије, члан Ко-
шаркашког клуба Партизан, са преко 1.000 утакмица, члан 
пионирске, кадетске, јуниорске репрезентације Југославије 
и члан сениорске репрезентације Југославије за коју је оди-
грала  преко 100 утакмица, освојена сребрна медаља на се-
ниорском ЕП у Пољској, најбоља јуниорка Балкана, златна 
медаља на балканском првенству за јуниорке у Бугарској, 
златна медаља на балканском првенству за сениорке у Бу-
гарској, златна медаља на балканском првенству за сениор-
ке у Србији, добитник награде „Радивој Кораћ” за изузетне 
резултате у спорту и школовању (одличан ученик са свим 
петицама кроз целокупно школовање), најбоља сениор-
ка СД „Партизан”. Носилац највишег звања у спорту „За-
служног спортисте Југославије”.

Остварени резултати у спорту као спортски тренер: 
дипломирани професор тренер са поседовањем тренерске 
лиценце највишег ранга, прва жена која је била први тре-
нер сениорске женске кошаркашке екипе у Југославији, 
водила први сениорски женски кошаркашки тим Партиза-
на 1993/1994. год. Са ЖКК „Партизан” је била финалиста 
„Купа Југославије” 1994. године, спортски директор и тре-
нер у КК LIX, рад са млађим категоријама. У клубу су пони-
кли многи репрезентативци и прволигашки играчи, који су 
из клуба отишли у прволигашке клубове у земљи и инос-
тарнству. Резултати са КК LIX: девојчице, пионирке прваци 
Европе 2002. године, дечаци – бронзана медаља за пионире 
на првенству Југославије 2002. године, златна медаља на пр-
венству Србије за пионире 2002. године, тренер женске пи-
онирске репрезентације Југославије, која је освојила брон-
зану медаљу на ЕП 2002. године.

Иновације, научно-истраживачки рад и допринос спор-
ту: експерт за спортско право и један од највећих аналити-
чара правне регулативе у спорту. Иницијатор и аутор из-
мене „Уредбе о додели националних спортских признања 
Републике Србије за посебан допринос развоју и афир-
мацији спорта у Републици Србији” (предлог прихваћен 
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и уместо 50 носилаца има их преко 600 где су уврштени и 
освајачи медаља са европских и светских првенстава а не 
само са Олимпијских игара).

Научно-истраживачки рад о утицају развоја моторике 
на когнитивне и психофизичке способности деце са аути-
змом и тешкоћама. Резултат истраживања – креирање  је-
динственог пројекта, програма, методе у свету и увођење 
нове улоге спорта: терапијске „Лечење, инклузија и соција-
лизација деце са аутизмом и тешкоћама, развојем мотори-
ке”, који је патентиран у Заводу за интелектуалну својину 
Србије;

Добитник  престижне награде „Hellow Аward” 2014. го-
дине за хуманитарни рад и пројекат „Лечења деце са аути-
змом и тешкоћама са развојем моторике” у организацији 
магазина Hellow и Color Pres Grupe.

6.6. Новак Ђоковић 

Новак Ђоковић (Београд, 22. мај 1987) је српски тени-
сер. Тренутно је други на АТП листи у појединачној конку-
ренцији. На првом месту АТП листе је био укупно 223 не-
деље. Многи тениски критичари, бивши и активни играчи 
сматрају га једним од најбољих у историји. Професионално 
игра од 2003. године. У досадашњој каријери освојио је два-
наест титула на гренд слем турнирима: шест пута Отворено 
првенство Аустралије, три пута Вимблдон, два пута Отво-
рено првенство САД и једанпут Ролан Гарос. Освајањем Ро-
лан Гароса 2016. постао је први тенисер, након Рода Лејвера 
1969, са победама на сва четири гренд слем турнира у низу. 
Држи рекорд са освојених шест трофеја на Отвореном пр-
венству Аустралије и једини је који је тријумфовао три пута 
заредом у Опен ери.

Освајач је пет титула на Мастерс купу. Ђоковић је ре-
кордер по броју освојених АТП Мастерс 1000 турнира (30) 
и у једној сезони (6), једини тенисер који је освојио бар јед-
ну титулу на осам од девет турнира из АТП Мастерс 1000 
серије. Освојио је бронзану медаљу на Олимпијским игра-
ма 2008. у Лондону. Заједно са саиграчима из репрезента-
ције Србије је дошао до титуле у Дејвис купу 2010. године. 
Ђоковић има најбољи проценат победа на тврдој подлози 
(83,82%) у тениској историји, као и најбољи проценат до-
бијених мечева на тврдој подлози на гренд слем турнирима 
(87,70%).

Најпрестижнију наградуза најбољег спортисту света 
(Лауреус) добијао је три пута (2012, 2015. и 2016). Ово је 
значајно јер признање додељују спортисти – носиоци тог 
истог признања.

Поред проглашења за најбољег спортисту и тенисера 
Србије и света, Ђоковић је одликован орденом Карађорђеве 
звезде, орденом Светог Саве од СПЦ и орденом Републике 
Српске.

7. ПРАВНИ ОКВИР ИЗРАДЕ ПРОГРАМА СПОРТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

Правни оквир израде Програма развоја спорта у Градској 
општини Вождовац за период 2017–2018. године је базиран, 
пре свега, на Уставу Републике Србије („Службени гласник 
РС”, број 98/06) и Закону о спорту („Службени гласник РС”, 
број 10/16) године, који по први пут децидирано спомиње 
јединицу локалне самоуправе као значајан фактор развоја 
спорта са значајним ингеренцијама у разним сферама.

Устав Републике Србије у члану 188. став 1. дефинише 
да су јединице локалне самоуправе: општине, градови и 
град Београд, а у члану 177. став 1. наводи да су јединице 

локалне самоуправе надлежне у питањима која се на свр-
сисходан начин могу остваривати унутар јединице локалне 
самоуправе.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 25. де-
цембра 2014. године, усвојила Националну стратегију раз-
воја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. годи-
не, на основу члана 142. став 1. Закона о спорту („Службени 
гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) и члана 45. став 
1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 
– исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС 
и 44/14).

Статутом Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13), подељена је надлежност ло-
калне самоуправе у области спорта између Града Београда и 
градских општина.

Чланом 25. став 1. тачка 21. Статута Града Београда про-
писане су надлежности града Београда у области спорта и 
то: оснива установе и организације у области спорта, учест-
вује у планирању, изградњи и одржавању спортских објека-
та од интереса за град; обезбеђује средства за финансирање 
и суфинансирање програма и пројеката у области спорта 
и организује одржавање спортских такмичења и манифес-
тација од значаја за град; учествује у реализацији система 
школског спорта у граду и обезбеђује услове за рад са мла-
дим спортским талентима.

Чланом 77. став 1. тачка 15. Статута Града Београда про-
писане су надлежности градске општине у области спорта и 
то: доноси програм развоја спорта на нивоу градске општи-
не који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу 
Града; учествује у изградњи и одржавању спортских објека-
та на свом подручју; обезбеђује средства за финансирање 
и суфинансирање програма којима се задовољавају потре-
бе грађана у области спорта на подручју градске општине; 
може оснивати установе у области спорта.

Одлуком о задовољењу потреба и интереса грађана у об-
ласти спорта у Београду („Службени лист Града Београда”, 
бр. 57/13, 43/15), чланом 4. став 1. утврђено је да су потре-
бе и интереси грађана у области спорта, за чије се оства-
ривање обезбеђују средства из буџета градских општина 
подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, 
односно бављења грађана спортом, посебно деце, омлади-
не, жена и особа са инвалидитетом. 

Статутом Градске општине Вождовац,(„Службени лист 
Града Београда”, број 36/15 – пречишћен текст) у члану 18. 
став 2. тачка 15. су наведене ингеренције општине Вождо-
вац везане за спорт: учествује у изградњи спортских обје-
ката, установа чији је оснивач градска општина, прати пот-
ребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области 
спорта на подручју градске општине, организује одржа-
вање спортских такмичења и манифестација од значаја за 
градску општину, учествује у реализацији система школ-
ског спорта, обезбеђује услове за организовање и одржа-
вање спортских такмичења и манифестација од значаја за 
општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог 
подручја може основати установе у области спорта.

7.1. Посебне ингеренције за јединицу локалне самоупра-
ве по Закону о спорту 

Најновији Закон о спорту из 2016. године по први пут 
дефинише и наводи значајне ингеренције јединице локалне 
самоуправе, као значајног фактора у функционисању и фи-
нансирању спорта на својој територији.

У складу са ставом 1. члана 110. и ставом 4. члана 111. 
јединица локалнесамоуправе може основати установу и 
Фонд за развој спорта, што значи да може у зависности 
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потреба и буџета усмеравати и развијати ресурсе потребне 
за унапређење спорта.

У члану 137. Закона се наводи које су то потребе и инте-
реси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у 
буџету јединица локалне самоуправе:

1) подстицање и стварање услова за унапређење 
спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, 
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;

2) изградња, одржавање и опремање спортских објека-
та на територији јединице локалне самоуправе, а посебно 
јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њи-
ховој близини и школских спортских објеката, и набавка 
спортске опреме и реквизита;

3) организација спортских такмичења од посебног зна-
чаја за јединицу локалне самоуправе;

4) обезбеђење услова и организовање спортских кампо-
ва за спортски развој талентованих спортиста и унапређење 
квалитета стручног рада са њима;

5) учешће спортских организација са територије једини-
це локалне самоуправе у домаћим и европским клупским 
такмичењима;

6) физичко васпитање деце предшколског узраста и 
школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школ-
ских спортских секција и друштава, општинска, градска и 
међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

7) делатност организација у области спорта чији је осни-
вач јединица локалне самоуправе;

8) делатност организација у области спорта са седиштем 
на територији јединице локалне самоуправе које су од по-
себног значаја за јединицу локалне самоуправе;

9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђи-
вање адекватног спортско-здравственог образовања спор-
тиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образо-
вање;

10) стипендирање за спортско усавршавање категориса-
них спортиста, посебно перспективних спортиста;

11) спречавање негативних појава у спорту (допинг, на-
сиље и недолично понашање, намештање спортских резул-
тата и др.);

12) едукација, информисање и саветовање грађана, 
спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима 
битним за одговарајуће бављење спортским активностима 
и делатностима;

13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дист-
рибуција релевантних информација за адекватно задовоља-
вање потреба грађана у области спорта на територији једи-
нице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти 
и издавање спортских публикација;

14) унапређивање стручног рада учесника у систему 
спорта са територије јединице локалне самоуправе и под-
стицање запошљавања високо квалификованих спортских 
стручњака и врхунских спортиста;

15) рационално и наменско коришћење спортских сала 
и спортских објеката у државној својини чији је корисник 
јединица локалне самоуправе и спортских објеката у своји-
ни јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог 
коришћења за спортске активности и доделу термина за 
тренирање учесницима у систему спорта;

16) награде и признања за постигнуте спортске резулта-
те и допринос развоју спорта.

У складу са наведеним чланом за задовољавање потре-
ба и интереса грађана јединице локалне самоуправе обез-
беђују у свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање 
приоритета утврђених овим законом. У ставу 4. члана 138. 
Закона се дефинишу лимити финансирања јединице ло-
калне самоуправе: једној организацији у области спорта не 

може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме 
средстава буџета јединице локалне самоуправе предвиђе-
них за финансирање програма из области спорта, с тим да 
се трошкови програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у јединици локалне самоуправе морају 
односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане 
са спортом деце.

У члану 141. се наводе права на категоризацију: једи-
ница локалне самоуправе могу да утврде категоризацију 
организација у области спорта са своје територије, водећи 
рачуна о националним категоризацијама спортова и наци-
оналних гранских спортских савеза и специфичним потре-
бама и интересима аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе.У ставу 4. члану 142. се наводи право и 
рок усвајања Програма развоја спорта: Аутономна покраји-
на и јединица локалне самоуправе, у року од годину дана 
од усвајања стратегије, утврђује програм развоја спорта на 
својој територији, у складу са стратегијом, и доставља га 
министарству у року од 15 дана од дана усвајања.

Ставови 1. и 2. члана 150. Закона наводе да су школске 
сале спортски објекти и да о њиховом издавању у закуп 
коначну реч даје јединица локалне самоуправе: део школе, 
односно високошколске установе намењен за остваривање 
наставног плана и програма физичког васпитања ученика, 
односно студената (школска спортска сала, школски спорт-
ски терени и сл.) имаположајспортскогобјекта, усмислуово-
гзакона.

Школски спортски објекти могу се, у складу са овим за-
коном, давати на коришћење другим лицима само када су 
задовољене потребе наставних и ваннаставних спортских 
школских активности, у складу са годишњим програмом 
рада школе и уз сагласност надлежног органа јединице ло-
калне самоуправе.

Јединица локалне самоуправе даје обавезно мишљење за 
организацију великих међународних спортских такмичења 
која се организују на њеној територији, што дефинише став 
1. тачка 6. члана 162.

Организација у области спорта може се кандидовати за 
организовање великог међународног спортског такмичења 
на територији Републике Србије под условом да пре подно-
шењак андидатуре прибави и мишљење надлежног органа 
јединице локалне самоуправе на чијој територији се орга-
низује такмичење и територијалног спортског савеза једи-
нице локалне самоуправе.

Став. 3. члана 169. Закона, по први пут у законодавству 
даје посебно важна овлашћења јединици локалне самоупра-
ве у систему инспекцијског надзора у спорту: на територији 
јединице локалне самоуправе, инспекцијски надзор, осим 
за националне спортске савезе, територијалне спортске са-
везе, организације које се баве стручним оспособљавањем 
у области спорта и спортске организације које се такмиче 
у професионалним спортским лигама, врши надлежни ор-
ган јединице локалне самоуправе, преко градског, односно 
општинског спортског инспектора, као поверени посао.

8. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА

Визија

Визија овог програма је унапређење квалитета живота 
грађана кроз спорт као основног елемента за психофизич-
ки и социјални развој личности, као и корисно провођење 
слободног времена, као и унапређење квалитета живота, 
социјализација и инклузија особа са инвалидитетом, које су 
на маргини  друштвених збивања.
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Мисија

Мисија је стварање система спорта у градској општини Вождовац кроз унапређење спортске културе, у коме ће свако 
имати могућност да се бави спортом, развија своју личност, унапређује физичке способности, одржава добро здравље, 
квалитетније користи слободно време и постиже врхунске спортске резултате.

Градска општина Вождовац предузима мере како би се:
– обезбедили услови да сви грађани општине Вождовац, посебно деца, омладина, жене, особе са инвалидитетом и ста-

ри имају могућност да се баве спортом, кроз пружање одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђивање одгова-
рајућег стручног кадра;

– обезбедило стварање базе спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце у спортске активности;
– обезбедило планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката за развој и унапређење спорта у 

општини Вождовац;
– подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских спортских резултата.

9. АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ (SWОT АНАЛИЗА)

SWОТ анализа приказује све аспекте за унапређење система спорта на територији градске општине Вождовац
S ПРЕДНОСТИ

– географски положај и рељеф 
– добра путна и саобраћајна инфраструктура
– велики број спортиста, спортских објеката и терена
– велики број регистрованих спортских клубова, организација и удружења
– велики и значајни спортски програми
– развој рекреативног спорта
– развој програма за младе спортисте кроз програме подршке
– развијен школски спорт
– значајни садржаји са спорт деце и особа са аутизмом и инвалидитетом

W СЛАБОСТИ

– недовољна финансијска средства из  буџета
– мали број стручног спортског кадра
– незаинтересованост привреде за спорт
– мали број потенцијалних донатора
– недовољно умрежавање са осталим јединицама локалне самоуправе 

О МОГУЋНОСТИ

– развој сарадње привреде и спорта
– унапређење већ постојећих програма кроз боље буџетирање
– увођење нових програма
– развој општинског спортског савеза
– регионална и међународна сарадња
– развој спортског туризма (спортови на води)
– изградња јавних, спортских терена у стамбеним насељима

Т ПРЕТЊЕ

– нестручни кадрови
– смањење и онако ниског буџета
– недовољна организација и координација рада
– немогућност постизања врхунских спортских резултата
– немогућност равномерног  развијања свих спортова

10. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

На територији градске општине Вождовац данас постоји и ради преко 150 спортских организација, али нису све доста-
виле потребне податке па информациони систем и приказане табеле нису комплетне.У следећем приказу су класификова-
не спортске организације покатегорији спорта у складу са Правилником о националној категоризацији спортова („Служ-
бени гласник РС”, број 24/11).

Стручна спортска удружења

Удружење педагога физичке културе Градске општине Вождовац.

Територијални савези

Спортски савез Градске општине Вождовац.

Национални грански савези

Српски савез за развој моторике код деце, посебно са аутизмом и тешкоћама у развоју.

10.1. Списак спортских организацијапрема категорији спорта

1. Категорија
РБ Матични број Пословно име Адреса Број е-маил/www заступник
1 17324578 Рукометни клуб „ПРИМУС” Бул. ослобођења 63а  Јеличић Добросавић
2 07090196 Фудбалски клуб „НАПРЕДАК” Булевар ЈНА 1   
3 17753312 Железнички стреличарски клуб „Елит арчер” Булевар ослобођења 86/84 office@elite-archery.com Жарко Михаиловић
4 17789635 ВАТЕРПОЛО КЛУБ ВОЖДОВАЧКИ Булевар војводе Степе 104  Иван Јевтовић
5 17803166 Фудбалски клуб „ROSENBORG SERBIA” Црнотравска 4  Горан Станојевић
6 17740237 ТЕНИСКИ КЛУБ „GREEN SET” Дреновска 20 www.tkgreenset.com Тијана Ђорђевић
7 07065957 Фудбалски клуб „Авала” Генерал Жданова 34а  Владимир Војиновић
8 07072279 Стрељачки клуб „Академац” Генерала Павла Јуришића Штурма 33  Митја Гргић
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9 07066350 ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ТОРЛАК” КУМОДРАЖ Косовских Божура 3 mservice@ptt.rs
Дејан Бабић
Марко Петковић
Саша Тодоровић

10 17607499 Рукометни клуб „Цепелин” Љубичка 9 www.rkcepelinbgd.com Душко Петровић
11 17587323 Кошаркашки клуб „Змај” Мештровићева 19  Горазд Полић
12 07065094 Фудбалски клуб „Зуце” Нова 14 бб  Живко Антонијевић
13 07031351 Фудбалски и софтбол клуб „МИНЕЛ” Пут за Колонију 97  Дајана Ђорђевић
14 17511700 Рукометни клуб „СК Бео-град” Тодора Дукина 29  Живковић Александар
15 17795295 Кошаркашки клуб „Flash girls” Беранска 16 а  Страхиња Николић
16 17737953 ФУДБАЛСКИ КЛУБ МОНДИАЛ Боривоја Стевановића 12а www.kmfmondial.in.rs Срђан Милић
17 17703056 Тениски клуб „WHITE STAR” Булевар ослобођења 12б www.vhitestar.rs Маријана Митић
18 07064616 Кошаркашки клуб „Бањица” Булевар ослобођења 96  Миодраг Бошњак

19 07082568 Кошаркашки клуб „ТОРЛАК” Војводе Степе 522а www.bktorlak.com Ђорђе Томић
Милан Прица

20 07089678 ФУДБАЛСКИ КЛУБ „СИНЂЕЛИЋ” Војислава Илића 86  Велимир Јововић
Миломир Божић

21 07028865 ФУДБАЛСКИ КЛУБ ВОЖДОВАЦ Заплањска 32  Марко Здравковић
Јован Ивковић

22 17538454 Рукометни клуб „Београд” Игњата Јоба 45/1/3А  Милан Анђелковић
Марин Селаковић

23 17672746 Веслачки клуб „БЕОГРАДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ” Јове Илића 154 jevticm@fon.bg.ac.rs Милош Трумић
Милош Јевтић

24 17672746 Веслачки клуб „БЕОГРАДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ” Јове Илића 154 jevticm@fon.bg.ac.rs Милош Трумић
Милош Јевтић

25 17609769 Фудбалски клуб „Петлић” Љуба Вучковића 13  Зоран Радош
26 06933769 Стрељачки клуб „Вождовац” Мијачка 5  Драгомир Петковић
27 17785958 Женски рукометни клуб „Вождовац 1955” Мијачка 5  Никола Ћосић

28 17519930 Женски кошаркашки клуб „Вождовац” Мијачка 5  
Зоран Тир

Радан Вујадиновић
29 17787730 Кошаркашки клуб „АРТ БАСКЕТ” Радована Симића-циге 16 www.ksb.rs Ана Мркић
30 17382101 Кајак клуб „Српски веслачи” Савеза Бораца 50 а  Дејан Јовановић
31 17460056 Клуб малог фудбала „Коњарник” Устаничка 125  Зоран Жигић

32 28772939 Клуб малог фудбала Студентски град Устаничка 125 maric_milenko@yahoo.
com Светлана Старчевић

33 17138952 Клуб малог фудбала „МАРБО INTERMEZZO” Устаничка 125/1 www.fsb.rs Драган Ерић
34 17355821 ТЕНИСКИ КЛУБ „БАЊИЦА” Црнотравска 4  Марко Павков
35 17798677 Тениски клуб „Вождовац” Црнотравска 4  Богдан Кречковић
36 17483463 Рукометни клуб „Спортског центра Вождовац” Црнотравска 4  Ратко Ћопић

2. Категорија
РБ Матични број Пословно име Адреса Број e-mail/www заступник
1 17458485 Спортски клуб „ХРАБРО СРЦЕ” 23. српске ударне дивизије бр.40  Бранко Рашовић
2 17700421 Рвачки клуб „Црвена звезда” Булевар ослобођења 106 djspeddoo@yahoo.com Младен Кецман
3 17788957 КБС „Београд” Даљска 10а rakictkd@ptt.rs Љубиша Ракић

4 17745352 Карате клуб „Рипањ” Ерчанска 3 dmladenovc23@gmail.
com Драгана Младеновић

5 17337190 СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БЕОИНВАЛИД Господара Вучића 182  Душан Морачанин
6 28774001 Стрељачки клуб особа са инвалидитетом Победник Старе Порте 10а  Живко Папаз

7 17753274 Бициклистички клуб „Авалски соко” Београд Устаничка 144 bk.avalskisoko_beograd@
yahoo.com 

Марина Милосављевић 
Бранислав Миладиновић

8 28776713 СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИ-
ДИТЕТОМ ВОЖД Устаничка 53  Никола Лончаревић

9 17460579 Карате клуб „Фоке” Војводе Степе 172 nikola@kkfoke.com Никола Петровић

10 17675621 ТЕКВОНДО КЛУБ „МАГНУС ТИМ” Браће Јерковића 215 simic.t.dragan@gmail.
com Драган Симић

11 17452762 Теквондо клуб „БАЊИЦА” Булевар Ослобођења 96 www.tkdklub-beograd.
org.rs Небојша Ракић

12 07064586 ШАХОВСКИ КЛУБ „Бањица” Булевар ослобођења 96  Јован Јовановић
13 17161512 Спортско удружење „Карате клуб NIPPON” Витановачка 42/14  Татјана Петровић - Ропрет
14 17670735 КАРАТЕ КЛУБ „АРЕНА” Витановачка 51  Мирослав Илић

15 17692470 СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО УДРУЖЕЊЕ ОСО-
БА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „СВЕ ЈЕ МОГУЋЕ” Владимира Томановића 47 www.svejemoguce.org.rs Милада Лазић

16 07083297 Стонотениски клуб „СИНЂЕЛИЋ” Војислава Илића 86 stksindjelic@gmail.com Небојша Ристић
17 06011675 Теквондо клуб „БЕОГРАД” Даљска 10а rakictkd@ptt.rs Љубиша Ракић
18 17135724 ШАХОВСКИ КЛУБ „РИПАЊ” Ерчанска 1  Зоран Андрић
19 17179632 Стонотениски клуб „Фонтана” Косте Јовановића 75  Мирко Бањац
20 17406507 Џудо клуб „Вождовац” Мијачка 5  Милун Делић
21 07062800 Планинарско-смучарски клуб „Авала” Мурска 14 www.psdavala.org Слободан Гочманац
22 17755226 Кик бокс клуб СИНЂЕЛИЋ Озренска 39  Никола Павковић
23 17371169 КАРАТЕ КЛУБ БАЊИЦА Паунова 59/7  Дарко Ђурковић
24 17752545 Планинарски клуб „Балкан” Радована Симића-циге 10 www.pkbalkan.org Миланка Арсић
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25 17234064 СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ LIX Олимпска 16 www.autizam-teskoce.
org.rs Марко Марковић

26. 28791887
СРПСКИ САВЕЗ ЗА РАЗВОЈ МОТОРИКЕ КОД 
ДЕЦЕ, ПОСЕБНО СА АУТИЗМОМ И ТЕШ-
КОЋАМА

Олимпска 16 Љиљана Станојевић

3. Категорија
РБ Матични број Пословно име Адреса Број e-mail/www заступник
1 17748190 Савате бокс клуб „Београд” Борисављевићева 74 www.savate-srbija.com Велимир Карановић
2 17234293 Плесни клуб „Red Star” Браће Јерковића 235/1/5  Драгана Илић

3 17066722 Џет Ски клуб „Техпро” Булевар ослобођења 160 jsktehpro@
jetskisavezsrbije.com Драгољуб Туторовић

4 17515705 МАЧЕВАЛАЧКИ КЛУБ „СИЛНИ” Булевар ослобођења 96 mksilni@hotmail.com Данило Николић
Марко Милић

5 17793802 Клуб дизача тегова „Бањица” Булевар ослобођења 96  Срђан Јовановић
6 17735918 Спортско рекреативни клуб „MY GYM” Варваринска 5  Петар Татовић

7 17746880 Мачевалачки клуб „Академац” Вељка Лукића Курјака 33  

Петар Радојчић
Марина Срећковић
Ненад Берић
Милош Чанковић
Милош Ристић
Аца Божић

8 17670760 СПОРТСКИ И ФИТНЕС КЛУБ „FUNFIT” Владимира Томановића 13/21  Владимир Вранешевић
9 17413791 Фитнес клуб „НИНАС” Војводе Степе 118 0641347865 Нина Стојадиновић
10 17521853 Спортско-рекреативни „КЛУБ А” Војводе Степе 249  Кристина Анђелић
11 17793977 Спортско-рекреативни клуб „ФИТ” Војводе Степе 74  Раденко Варагић
12 17574680 Фитнес клуб „М” Крагујевачких Ђака 17  Душан Медић

13 17596756 Спортско-рекреативни клуб „SENZALA 
CAPOEIRA” Листопадна 5 www.capoeira.rs Славиша Репац

14 17670794 МАЧЕВАЛАЧКИ КЛУБ „ОЛИМПИЈА” Радована Симића-циге 15/35  Весна Барбуловић

15 17140019 Клуб за синхроно пливање Бањица Саве Јовановића 47г  Ивана Видановић
Јелена Граховац

4. Категорија
РБ Матични број Пословно име Адреса Број e-mail/www заступник
1 28774559 Бриџ клуб Партизан Београд Булевар ослобођења 160 okocicz@orion.rs Коцић Зоран

2 17802526 ОМЛАДИНСКИ КЛУБ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА 
„BLUE DRAGONS” Устаничка 64 www.bluedragons.rs Никола Давидовић

3 17751085 Софтбол клуб „Wild cats” Железничка 20  Дејан Јанковић

11. ФИНАНСИЈСКА УЛАГАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ВОЖДОВАЦ У СПОРТ У ПЕРИОДУ ОД 2009. ДО 2016. 

ГОДИНЕ

Табеларни приказ финансирања спорта у општини 
Вождовац у периоду 2009–2016. године:

Спортске организације-финансирање

Година Корисници Спортски центри Корисници остале 
спортске организације

Средства у 
динарима

2009

4.000.000,00
(УСЦ Вождовац)

250.000,00
(СЦ Шумице)

30.046,00 4.545.046

2010. 4.000.000,00
 (УСЦ Вождовац) 2.860.633,88 12.860.653,88

2011.

2.900.000,00
(УСЦ Вождовац)

607.797,80
(СЦ Шумице)

1.796.550,60 5.304.348,40

2012.

1.500.000,00
(УСЦ Вождовац)

3.000.000,00
(СЦ Шумице)

3.257.200,00 7.757.200,00

2013. 1.500.000,00 
(УСЦ Вождовац) 1.649.880,00 3.149.880,00

2014. 15.500.000,00 + трансфер од града
(СЦ Шумице) 6.906.820,00 3.149.880.00

2015.

1.500.000.00
(УСЦ Вождовац)

1.500.000,00
(СЦ Шумице)

9.794.603,00 12.794.603,00

2016. Планирано по програму спорта за 2016. 26.400.251,00

Спортске организације, клубови, удружења, савези  на 
територији градске општине Вождовац раде увек као ама-

терска друштва и као таква сусрећу се са низом проблема, 
посебноса финансирањем.

Затим, постоји недовољна мотивисаност стручних кад-
рова за рад у аматерском спорту. Сарадња између спорт-
ских клубова и основних и средњих школа, у смислу при-
влачења што већег броја деце и омладине, мора бити на 
знатно вишем и организованијем нивоу. Школе у Вождовцу 
имају велике проблеме са спортском опремом и реквизити-
ма. Организација школских такмичења се редовно одвијају, 
и њихова популаризација јесте једна од могућности за раз-
вој спорта и здравог начина живота.

Такође у оквиру европске и светске политике, придаје се 
велики значај спорту особа са инвалидитетом, где Градска 
општина Вождовац може да се похвали да има значајне ре-
сурсе и резултате.

У сваком случају, Градска општина Вождовац поседује 
значајне ресурсе и са мало бољом организацијом и финан-
сијама, резултати би били много бољи.

12. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Спортски објекти и опрема су неопходни услови за оба-
вљање спортске активности спортиста у клубовима. Спорт-
ски објекти представљају уређене и опремљене површине, 
отворене спортске терене, као и затворене спортске објекте 
намењене обављању спортских активности и сл. 

Спортски објекти, поред дела који је намењен обављању 
спортских активности, морају имати и одређену опрему, 
грађевинску и спортску, као и пратећи простор: простор за 
гледаоце, свлачионице, спремишни и санитарни простор и 
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др. Спортски објекти морају имати посебно изграђене дело-
ве за безбедан и лак приступ особа са инвалидитетом, које 
су иначе веома успешне на међународним такмичењима, 
параолимпијским играма и специјалној Олимпијади.

Отворени спортски терени: 
– трим-стазе,
– скијалишта,
– планинарске стазе,
– бициклистичке стазе,
– отворени базени.
Затворени спортски терени:
– хале,
– затворени базени,
– монтажне и балон сале, 
– школске спортске сале

12.1. Врсте спортских објеката на територији општине

РБР ВРСТА ОБЈЕКТА БРОЈ
1 ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН (ТРАВНАТ) 12
2 БАЛОН ЗА РУКОМЕТ 1
3 СПОРТСКА ДВОРАНА 1
4 ОТВОРЕНИ ТЕРЕН ЗА МАЛИ ФУДБАЛ 37
5 ТЕРЕН ЗА ОДБОЈКУ 7
6 ФИСКУЛТУРНА САЛА 20
7 ОТВОРЕНИ ТЕРЕН ЗА КОШАРКУ 43
8 МАЛА САЛА 4
9 ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ 4

10 БАЛОН ЗА ФУДБАЛ 2
11 БАЛОН ЗА КОШАРКУ 1
12 БАЛОН ЗА ОДБОЈКУ 1
13 СПОРТСКА ХАЛА 8
14 ОТВОРЕНИ ТЕРЕН 29
15 СОФТБОЛ ТЕРЕН 1
16 БАЛОН САЛА 5
17 ТЕРЕН ЗА БОЋАЊЕ 1
18 СТОНИ ТЕНИС 1
19 ТЕРЕТАНА 1
20 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 9
21 ТРИМ СТАЗА 1
22 БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА 1

Отворених терена 146
Затворених терена 44
УКУПНО 190

На територији градске општине Вождовац има укуп-
но 190 спортских објеката, од чега затворених спортских 
објеката има 44, а отворених 146. Тенденција у општини је 
да се ревитализују отворени терени и унапреди структура 
спортских реквизита у спортским школским салама, које по 
Закону о спорту спадају у спортске објекте, у зацртаном и 
већ реализованом плану општина је санирала велики број 
постојећих спортских сала у школама, а такође и изградила 
спортске сале у школама које нису имале школску спортску 
салу, као што је школа у Јајинцима.    

12.2. Спортски центри

На подручју градске општине Вождовац функционише 
и више спортско-рекреативних центара: УСЦ „Вождовац”, 
спортски центар „Бањица”, Вождовачки центар „Шуми-
це”, спортски центар „Торлак”, спортски центар преко пута 
стадиона „Маракана”, спортски центар у тржном центру 
насеља „Браћа Јерковић” и други. Сви они су релативно до-
бро опремљени за различите рекреативне активности,али и 
професионална спортска такмичења.

Установа Спортски центар „Вождовац” поседује универ-
залну спортску халу за рукометна, одбојкашка и стоно-те-
ниска такмичења, као и такмичења у куглању и борилачким 
вештинама. хала има 2.300 места за гледаоце. Центар има 
и салу за тренинге, шест тениских терена, стрељану за ваз-
душно оружје, теретану, трим кабинет и сауну. Располаже 
свлачионицама, клубом и рестораном.

Установа Спортски центар „Вождовац” основан је 1967. 
године, а од 1974. се налази на адреси – Црнотравска бр. 4. 
Центар успешно сарађује у спровођењу стручног програма 
са медицинским установама и институцијама за физич-
ку културу, а у сврху очувања и поправљања здравственог 
стања корисника.

У Спортском центру тренирају врхунски клубови и оди-
гравају своје утакмице рукометни клубови: „Партизан”, 
„Црвена звезда”, и други.

Установа Вождовачки центар „Шумице” налази се у на-
сељу Шумице, као установа од посебног друштвеног инте-
реса, решењем Скупштине Градске општине Вождовац. 

Делатност центра су спорт, образовање и култура. По-
вршина објекта од 5.817 метара квадратних обухвата по-
словни, функционални, пратећи и технички простор. Ве-
лика реновирана спортска дворана на трибинама има 1.000 
места за седење и 250 места за стајање. Центар има и салу 
са позорницом са 350 места, салу за конференције за нови-
наре, салу за стони тенис. Намењен је за рукомет, кошарку, 
одбојку, стони тенис, мали фудбал и борилачке спортове. У 
универзалним салама организују се школе и курсеви за сто-
ни тенис, карате, аеробик, аикидо, мачевање и уметнички 
плес. Изграђен је 1973. године, а са радом започео 24. маја 
1974. године. 

Бројна су признања Вождовачком центру „Шумице” 
за рад, за нове програме, за квалитет, за однос према ко-
рисницима као и признања републичких органа за спорт, 
културу и образовање, општине и града, спортских клубо-
ва и друштава, школа, као што су: Прелазни куп фотогра-
фије, Мајски цвет, Плакета најбољима за рад са најмлађима, 
Повеља Црвеног крста. Центар је организатор значајних 
такмичења.

Спортски центар „Бањица” – центар садржи затворени 
олимпијски базен (2.000 места за седење и 1.000 за стајање), 
два отворена олимпијска базена и шест тениских терена. 
Од пратећих садржаја у центру постоје медицински центар, 
сауна, хидромасажа, трим сала и теретана. Центар је пред-
виђен за одржавање спортских такмичења на води и то: ва-
терполо, пливање, синхроно пливање, као и за такмичења у 
тенису.

Спортско-рекреациони центар „Кумодраж – Торлак” – 
СРЦ „Кумодраж – Торлак” (око 8 ha) који је планиран на 
простору између три насеља (Кумодраж, Јајинци и Ракови-
ца село) пружа могућност формирања поливалентног цен-
тра у функцији школе спорта, спортских клубова, омладин-
ских клубова и рекреативног спорта.

13. ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА

Програм ће своје деловање посебно усмерити на следеће 
приоритете:

ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ:
– развој спорта деце и омладине, укључујући и школски 

спорт;
– повећање обухвата бављења грађана спортом кроз 

развој и унапређење спортске рекреације;
– развој и унапређење врхунског спорта;
– развој и унапређење спортске инфраструктуре
– подизање капацитета спорта на свим нивоима
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ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ
– спортски туризам и партнерство између спорта и жи-

вотне средине,
– медији у спорту,
– негативне појаве у спорту.
Програмом развоја је дефинисано пет приоритетних об-

ласти:
Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физич-

ке активности која доприноси физичкој спремности, до-
бром стању менталног здравља и социјалном повезивању 
(организована или неформална рекреација, такмичарски 
спорт, традиционалне и друге спортске игре), Програм ће 
своје деловање посебно усмерити,као што је наведено,на 
следеће приоритете:

− унапређен предшколски, школски и универзитетски 
спорт

− бављења грађана спортом кроз развој и унапређење 
спортске рекреације;

− развој и унапређење врхунског спорта у општини 
Вождовац;

− развој и унапређење спортске инфраструктуре у опш-
тини Вождовац

− подизање капацитета спорта
Имплементација програма захтева тимски рад и зајед-

ничке активности свих чинилаца спорта у општини Вождо-
вац. Да би задатак био успешно обављен, потребна су јасна 
правила и јасно дефинисани носиоци реализације актив-
ности потребних за реализацију овог програма.

13.1. Развој спорта у градској општини Вождовац код 
деце и омладине посебно кроз програме школског и 

предшколског спорта

Спорт у свим облицима треба да буде појединачно 
доступан свим циљним групама без дискриминације, чиме 
се омогућавају  једнаке могућности свима, уз уважавање 
посебних потреба сваког старосног узраста. Улога физич-
ких активности у образовању деце, стицању моторичких 
способности, стицању друштвених способности и очувању 
здравља је изузетно битна. При том, добробит детета, без 
обзира на узраст, увек мора бити најважнији циљ. Прак-
тично организовање спортских активности је општеприх-
ваћено као основа развоја за децу и омладину и има пози-
тиван утицај на њихов физички, ментални, психолошки 
и друштвени развој. Генерално, спорт сесматра нарочито 
погодном активношћу за физичку и менталну добробит 
деце и суштински је битан за превенцију здравствених 
проблема,а  односи се и на све остале друштвене приори-
тетне наведене групе.

ОПШТИ ЦИЉ: унапређен предшколски, школски и 
универзитетски спорт у ГО Вождовац;

ПОСЕБАН ЦИЉ: побољшани материјално-технички 
услови за реализацију активности школског и универзитет-
ског спорта;

ПОСЕБАН ЦИЉ: повећан број спортских секција и 
других ваннаставних и ваншколских спортских и рекреа-
тивних активности у оквиру школског и универзитетског 
спорта;

ПОСЕБАН ЦИЉ: повећано учешће ученика и студена-
та на школским и универзитетским спортским приредбама 
(спортским манифестацијама и спортским такмичењима);

ПОСЕБАН ЦИЉ: побољшан стручно-педагошки рад и 
унапређена институционална сарадња у оквиру школског и 
универзитетског спорта;

ПОСЕБАН ЦИЉ: подстакнуто значајније укључивање у 
реализацију и унапређење предшколског, школског и уни-
верзитетског спорта;

ПОСЕБАН ЦИЉ: унапређење медијског праћења и про-
моција предшколског, школског и универзитетског спорта 
у циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, 
сарадње, толеранције и поштовања различитости на спорт-
ским теренима и поред њих;

ПОСЕБАН ЦИЉ: унапређене везе између школа и дру-
гих организација у области спорта и подстакнути програми 
моторике и спортова који привлаче децу и омладину;

ПОСЕБАН ЦИЉ: подстакнуто значајније укључивање 
јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење 
предшколског и школског спорта.

13.2. Рекреативно бављење спортом

Не само Закон о спорту Републике Србије него и сви ре-
левантни међународни документи у области спорта истичу 
да свако има право да се бави спортом, с тим да такво ба-
вљење мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво 
и безбедно, у складу са природном средином и друштве-
ним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, 
одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су су-
протни спортском духу и  доступно свим грађанима под 
једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичке спо-
собности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго 
лично својство.

Поштујући овај приоритет националне стратегије, Град-
ска општина Вождовац ће своје активности усмеравати и на 
популаризацију спорта у градској општини Вождовац као 
рекреативне активности. У сегменту рекреативног спор-
та постоји изузетно велики број људи који би желели да се 
рекреирају али то нечине јер немају адекватне услове за то 
(недостатак финансијских средстава, недостатак слободног 
времена, непостојање адекватне спортске инфраструкту-
ре која би била доступна без финансијских улагања и сл.). 
Управо ова чињеница представља циљну групу заинтересо-
ваних за спортско-рекреативне активности у градској опш-
тини Вождовац и зато ту видимо простор за промоцију и 
унапређење спорта у општини,  не само као елитног већ и 
као рекреативног спорта, а који би служио као значајна по-
моћ у подизању квалитета живота, али и здравља грађана 
градске општине Вождовац.

ОПШТИ ЦИЉ: повећан обим бављења спортом у свим 
сегментима становнштва, посебно деце, младих, жена, ста-
рих и особа с инвалидитетом;

ПОСЕБАН ЦИЉ: подстакнута и ојачана свест о важ-
ности редовне физичке активности;

ПОСЕБАН ЦИЉ: побољшани материјално-технички 
услови у циљу доступности свим грађанима да се баве 
спортом;

ПОСЕБАН ЦИЉ: подстакнуто значајније укључивање 
јединица локалне самоуправе у финансирање програмских 
активности из области спортске рекреације и спорта особа 
са инвалидитетом;

ПОСЕБАН ЦИЉ: дефинисани критеријуми у оквиру об-
ласти спортске рекреације кроз правилнике и унапређени 
стручни потенцијали с циљем израде критеријума за фи-
нансирање ове области;

ПОСЕБАН ЦИЉ: унапређена сарадња спортске рекре-
ације са школским и универзитетским спортом, врхунским 
спортом, радничким спортом, у циљу повећања обима ба-
вљења спортом у свим сегментима становништва, а посеб-
но деце, младих, жена, старих и особа са инвалидитетом;

ПОСЕБАН ЦИЉ: унапређена сарадња са удружењима 
и савезима  пензионера, спортским покретима трећег доба, 
невладиним организацијама и спортским организацијама 
ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја 



29. децембар 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 131 – 51

који су намењени старим особама у функцији одржавања 
здравља, виталности и дигнитета;

ПОСЕБАН ЦИЉ: унапређено финансирање развоја 
спорта у општини кроз формирање Фонда за развој спорта.

13.3. Развој и унапређење врхунског спорта

Циљ нам је да препознамо најталентованије спорти-
сте у градској општини Вождовац што је условљено пове-
зивањем науке и праксе,а све ради постизања врхунских 
спортских резултата и да се талентима и већ рангираним 
врхунским спортистима омогући несметан развој и напре-
дак у свим узрасним категоријама и последично, обезбеде 
услови за боље позиционирања општине Вождовац, али и 
Републике Србије на међународној спортској сцени.

Бављење развојем и унапређењем спорта у општини 
Вождовац на највишем нивоу биће подржано и подстак-
нуто на одговарајуће начине, у сарадњи са релевантним 
спортским организацијама. Та подршка ће бити усмерена на 
следеће области: препознавање талента и саветовање, пру-
жање одговарајућих услова, развој бриге и подршке кроз 
спортску медицину и спортску науку, охрабривање трени-
рања уз примену научних метода, едукација за тренере и 
друге лидерске функције, помоћ клубовима у обезбеђивању 
постојања одговарајућих структура и такмичарских екипа.

Задатак општине Вождовац је да подстиче развој и 
унапређење спорта у општини кроз обезбеђивање соли-
дарности на различитим нивоима бављења спортом; да 
буде гарант спортске сарадње; да обезбеди једнак приступ 
бављења активностима мушкарцима и женама; да се бори  
против допинга, насиља, расистичког и ксенофобичног по-
нашања. Солидарност се мора развијати како хоризонтално 
тако и вертикално.

ОПШТИ ЦИЉ: наставак обезбеђивања услова за развој 
врхунског спорта и стварање услова за развој професионал-
ног спорта.

ПОСЕБАН ЦИЉ: стварање услова за одржавање и даље 
постизање врхунског спортског резултата.

ПОСЕБАН ЦИЉ: унапређење услова за развој спорти-
сте до врхунског резултата.

13.4. Развој и унапређење спортске инфраструктуре

Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно за-
виси од броја, разноврсности и доступности потребних 
спортских објеката.

У свим досадашњим анализама потврђено је да је спорт-
ска инфраструктура у значајној мери девастирана и изра-
жена је потреба да се значајна пажња усмери ка реконструк-
цији постојећих спортских капацитета, али и да се изграде 
нови мултифункционални спортски објекти и национални 
тренинг центри. 

Спорт је у процесу транзиције изгубио значајан број 
објеката у којима су се реализовале спортске активности.
Зато ће дугорочни циљ овог програма бити планирање и  
обнова спортских терена и објеката.

ОПШТИ ЦИЉ: развијена и унапређена инфраструктура.
ПОСЕБАН ЦИЉ: успостављена потпуна база подата-

ка, односно евидентирано и евалуирано постојеће стање 
спортске инфраструктуре.

ПОСЕБАН ЦИЉ: системски планирана адаптација и ре-
конструкција изграђених спортских инфраструктура.

13.5. Подизање капацитета спорта на свим нивоима

Циљ националне стратегије је да се успостави систем 
спорта у Републици Србији од способних, одрживих и ко-

ординисаних спортских организација, друштава и савеза 
који обезбеђују квалитетне услове за бављење спортом у 
оквиру својих надлежности. Са тим циљем потребно је по-
дићи укупне капацитете свих организација у области спор-
та, па и у општини Вождовац.

Да би овај циљ био реализован потребно је и да Град-
ска општина Вождовацсвоје активности усмери ка поди-
зању капацитета свих спортских организација са њене те-
риторије, да се бави перманентном едукацијом спортских 
радника, да се бави обукама за програмско финансирање 
својих активности и делатности из јавних прихода (плани-
рање, реализација, контрола); обукама за аплицирање ка 
фондовима Европске уније и другим приступним фондови-
ма; да унапреди стручност и капацитете спортских клубова 
на територији општине Вождовац; да изради посебне про-
граме за развој талената и врхунских спортиста; да више 
укључи у свој систем жене, особе са инвалидитетом, марги-
нализоване групе и волонтере.

ОПШТИ ЦИЉ: успостављен козистентан систем упра-
вљања и финансирања система спорта у републици србији, 
перманентна едукација, веће укључивањежена, маргинали-
зованих група и волонтерау систем спорта.

ПОСЕБАН ЦИЉ: повећани капацитети организација у 
области спорта за програмско финансирање њихове актив-
ности и делатности из јавних прихода (планирање, реали-
зација, контрола).

ПОСЕБАН ЦИЉ: унапређено праћење и контрола фи-
нансијских токова организација у области спорта која се 
финансирају из буџета.

ПОСЕБАН ЦИЉ: повећани капацитети организација 
у области спорта за аплицирање ка фондовима Европске 
уније и другим приступним фондовима.

ПОСЕБАН ЦИЉ:усвојене категоризације спортских ор-
ганизација на територији ГО Вождовац

ОПШТИ ЦИЉ: унапређен однос спорта, туризма и жи-
вотне средине.

ПОСЕБАН ЦИЉ: подстакнуте и ојачане веза спорта и 
туризма и животне средине.

ОПШТИ ЦИЉ: унапређена улога и одговорност медија 
за развој спорта.

ПОСЕБАН ЦИЉ: медијска промоција спорта као здра-
вог начин живота.

ОПШТИ ЦИЉ: унапређене мере за спречавање свих не-
гативних појава у спорту (насиље на спортским теренима 
и манифестацијама, допинг, расизам, лажирање спортских 
резултата)

ПОСЕБАН ЦИЉ: успостављен механизам за доследну 
примену Закона о спорту и Националне стратегије за борбу 
против насиља и недоличног понашања гледалаца на спорт-
ским приредбама за период 2016–2018.

14. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ

У реализацији Програма развоја спорта и акционог 
плана, као вида имплементације програма, неопходно је да 
се води рачуна и осмисли посебна стратегија реализације 
циљева који су предуслов успешности реализације свих за-
цртаних општих циљева, а то су:развој спортског туризма и 
партнерство између спорта и животне средине, стална са-
радња и координација са медијима у спорту, као и стална 
акција на сузбијању негативних појава у спорту.

Подручје општине са својим рељефом, посебно пла-
нином Авалом, има велике могућности развоја спортског 
туризма и понуде туристима да занимљиво, уз физичке 
активности, употпуне свој боравак. Ово је сфера која није 
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много развијена код нас, али пружа шансу општини да ис-
корачи у том правцу и осмисли богате садржаје, који ће 
сигурно допринети развоју рекреативног спорта, али и по-
моћи повећању буџета.

Медији су један од најбитнијих екстерних фактора за 
развој спорта. Неопходно је имати развијену ПР службу 
и сталну комуниакцију са медијима, који доприносе про-
моцији и развоју спорта. Упознавање јавног мњења са ак-
тивностима које се спроводе и заступљеност медија у ок-
ружењу породице и  школе подиже свест људи о значају 
спорта  што за собом повлачи већу популарност и могућ-
ност да се што већи број становника укључи у физичке ак-
тивности и почне да вежба.

Оно што је највећа опасност за спорт сигурно су нега-
тивне појаве у спорту, од чега предњаче недолично пона-
шање на спортским теренима и допинг. Иако су они садр-
жани у оквиру општег приоритета, подизања капацитета 
спорта на свим нивоима, сигурно да се на више нивоа њима 
треба бавити, како би се нашли инструменти за успешније 
резултате и сузбијање таквих негативнихпојава.

Закон о спорту посебно се бави овим двема негативним 
сферама у спорту и прописује значајне казне, уколико су 
ове појаве присутне. Оно што је сигурно недостатак а спада 
у важне механизме, јесте да треба да постоји и стална еду-
кација и комуникација са навијачима, како би они усмери-
ли своје понашање на позитивне аспекте без хулиганизма, 
испољавања мржње, шовинизма и нетрпељивости према 
противничком табору, било да су то спортсити или њихова 
публика. 

Допинг је један од највећих проблема  и наравно да и 
ту треба едуковати спортисте и упознати их са листом не-
дозвољених средстава и супстанци и упознати их са не-
гативним аспектима допинга и негативним дејством на 
организам спортисте. Не постоји резултат због кога треба 
угрозити здравље, а да не истичемо постулат „фер плеја” 
и да увек треба да победи најбољи. Антидопинг агенција 
Србије се бави питањима контроле и допинга наших спор-
тиста и у претходним поглављу (основи појмови у систему 
спорта) смо истакли активност наше Агенције и резултате 
антидопинг контроле у 2010. години.

15. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕЊИВАЊЕ, ИЗ-
ВЕШТАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ

Спровођење

Примена Програма развоја спорта у општини Вождовац 
је дефинисана Акционим планом општине Вождовац. Тим 
плановима јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, 
мере и активности за њихову реализацију, носиоци заду-
жени за њихову реализацију, временски оквири и, коначно, 
процена да ли су за њихову реализацију потребна мате-
ријална средства.

Праћење

Праћење примене Програма развоја спорта у градској 
општини Вождовац ће спроводити Комисија за мониторинг 
Програма развоја спорта за ГО Вождовац, у редовним вре-
менским интервалима, у складу са елементима Акционог 
плана општине и планом комисије. 

Министарство омладине и спорта Републике Србије је 
ради успостављања јединственог и формалног система из-

вештавања, утврдило процедуре извештавања и формате 
тих извештаја у складу са добром праксом Европске уније и 
у сарадњи са свим релевантним субјектима спорта.

Градска општина Вождовац ће поштовати дефинисане 
процедуре Министарства омладине и спорта Републике 
Србије и испуњавајући те обавезе вршиће и праћење свог 
програма.

Вредновање

Оцењивањем примене програма се утврђује напредак у 
спровођењу овог програма и предлажу се корективне мере 
и измене током спровођења. Оцењивање се спроводи ре-
довно, једном годишње, коришћењем различитих извора 
података, укључујући годишњи извештај о раду као основ-
ни извор података, а на основу дефинисаних показатеља.

Извештавање

На годишњем нивоу општина Вождовац израђује и обја-
вљује извештаје о спровођењу програма на својој интернет 
страници, као и степен спровођења циљева и активности, 
проблемима и изазовима. На основу тога се врши ревизија 
приоритета и планираних активности у форми извештаја о 
току спровођења програма.

16. АКЦИОНИ ПЛАН

Програм развоја спорта се у пракси реализује акционим 
планом, којим се детаљно описују општи и посебни циље-
ви, мере и активности за њихову реализацију, као и извор 
финансирања. Акциони план као вид имплементације про-
грама је саставни део Програма развоја спорта у Градској 
општини Вождовац за период 2017–2018. године.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗ-
ВОЈА СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ 

ЗА ПЕРИОД 2017–2018. ГОДИНЕ

13. ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ:
13.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и школ-

ски спорт;
13.2. Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз 

развој и унапређење спортске рекреације;
13.3. Развој и унапређење врхунског спорта;
13.4. Развој и унапређење спортске инфраструктуре
14. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ
14.1. Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти
14.2. Спортски туризам и партнерство између спорта и 

животне средине
14.3. Медији у спорту
14.4. Негативне појаве у спорту
Програм развоја спорта у градској општини Вождовац 

се доноси у складу са Законом о спорту („Службени гласник 
РС”, број 10/16), Стратегијом развоја спорта у Републи-
ци Србији за период од 2014. године до 2018. године од 25. 
децембра 2014. године, Акционим планом за спровођење 
Стратегије развоја спорта у РС за период од 2014–2018. го-
дине и у складу са Методологијом Министарства омлади-
не и спорта, Програмом развоја спорта у граду Београд за 
период од 2016–2018. године од 28. децембра 2015. године и 
Акционим планом за спровођење програма развоја спорта 
у граду Београду за период 2016–2018. године. 
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РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

13.1.1. ОПШТИ ЦИЉ:Унапређен предшколски, школски и универзитетски спорт у ГО Вождовац
13.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског и универзитетског спорта

Мера 13.1.1.1.1. Опремање школа функционал-
ним справама и реквизитима према претходно 
утврђеним приоритетима

Број школа
Извештај о изршеној анализи 
стања опремљености школе 
справама и реквизитима

Заинтересованост 
школа и обезбеђена 
материјална средства

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.1.1.1: Израда анализе стања 
опремљености спортских објеката при школама 
справама, реквизитима и спортском опремом.

Број школа Извештај о извршеној анали-
зи (комисија)

Формирана комисија
Сарадња школа и ГО 
Вождовац

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.1.1.2:Израда плана контину-
ираног опремања  фискултурних сала и спорт-
ских објеката при школама и предшколским 
установама, справама,  спортским реквизитима 
и опремом.

Урађен план опре-
мања

План школа и предшколских 
установа и ГО Вождовац  
(комисија)

Сарадња школа и ГО 
Вождовац ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац

13.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећан број спортских секција и других ваннаставних и ваншколских спортских и рекреативних активности у оквиру школског и универзитет-
ског спорта

Мера 13.1.1.2.1:Стварање услова за повећање 
броја школских спортских секција Повећан број 

секција Извештај школе
Заинтересованост 
школе, професора и 
ученика

ГО Вождовац, школе Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.2.1.1: повећање броја школ-
ских секција

% школа које 
имају повећан број 
секција,
број ученика 
који учествује у 
реализацији секција 
повећан за 10 – 15%

Годишњи извештај школа

Обучен и стручан 
кадар. Мотивација
Одговарајућа школ-
ска спортска
инфрастуктура,
одговарајући рек-
визити

Школе

Школска управа
Стручно удружења 
професора физичког 
васпитања у ГО 
Вождовац

Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.2.1.2: Неговање редовног веж-
бања кроз моделе спорт у школе, корективно 
– педагошки рад, школско спортско удружење 
- ШСУ

Број реализованих 
програма Извештај школе Заинтересованост 

школе и ученика ГО Вождовац, школе Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.2.1.3: Израда плана ко-
ришћења школских сала за секције у школски 
развојни план

% школа које су 
урадиле план ко-
ришћења школских 
сала

Годишњи извештај школа Заинтересованост 
школе

Школе Буџет ГО Вождовац

Мера 13.1.1.2.2: Неговање нових модела који ће 
повећати број активности у школским салама и 
спортским теренима

Број нових актив-
ности Годишњи извештај школа Заинтересованост 

школе Школе Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.2.2.1: Неговање нових модела 
који ће повећати број активности у школским 
салама и спортским теренима у току летњег и 
зимског распуста,

Број реализованих 
пројеката Годишњи извештаји школа

Заинтересованост 
школе, родитеља и 
ученика

Школа Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.2.2.2: Неговање нових модела 
који ће повећати број активности у школским 
салама и спортским теренима у току „недеље 
школског спорта”,

Број реализованих 
пројеката Годишњи извештаји школа

Заинтересованостш-
кола, ученика
Стручни кадар-про-
фесори

Школа Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.2.2.3: Развој нових модела 
СПРЕТ-а (Спортско рекреативних такмичења) 
међу одељењима у којима се успешност заснива 
на учествовању свих учесника

Број реализованих 
пројеката Годишњи извештаји школа Заинтересованост 

родитеља и ученка Школа Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.2.2.4: Реализација курсних 
облика наставе – пливање, вожња бицикла, 
ролера, стони тенис, кошарка, рукомет,одбојка, 
шах, бадминтон, и други спортови у зависности 
од услова и интересовања деце а у складу са 
програмом развоја спорта донетим од стране 
школе

Број реализованих 
пројеката Годишњи извештаји школа

Заинтересованост 
школе, родитеља и 
ученика

Школа Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.2.2.5: Организација летовања, 
зимовања, кампова и фестивала спорта, култу-
ре, рекреације и здравља

Број реализованих 
пројеката Годишњи извештаји школа

Заинтересованост 
родитеља и ГО 
Вождовац

Школа Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.2.2.6: Спортско-рекреатив-
ни кампови ученикау месту становања и на 
туристичкој дестинацији

Број реализованих 
пројеката Годишњи извештаји школа

Заинтересованост 
родитеља и ГО 
Вождовац

Школа
Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.2.2.7: Развој пројеката 
вршњачке подршке редовном вежбању и него-
вању такмичарског духа.

Број реализованих 
пројеката Годишњи извештаји школа

Заинтересованост 
родитеља и ГО 
Вождовац

Школа
Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.2.2.8: Едукација ученика за 
волонерски рад у спорту и њихово укључивање 
у систем школског спорта.

Број реализованих 
пројеката Годишњи извештаји школа

Заинтересованост 
родитеља и ГО 
Вождовац

Школа
Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.2.2.9: Купон за ваннаставно 
вежбање средњошколаца Број реализованих 

пројеката Годишњи извештаји школа
Заинтересованост 
родитеља и ГО 
Вождовац

Школа
Буџет ГО Вождовац

Мера 13.1.1.2.3. Повећање понуде спортских 
садржаја на факултетима

Број нових спорт-
ских садржаја на 
факултетима

Извештај факултета Заинтересованост 
студената Факултет

Буџет Универзи-
тета, град Београд, 
донатори
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Активност 13.1.1.2.3.1: Повећање понуде ванна-
ставних спортских активности на факултетима

Повећана понуда 
спортских секција и 
ваннаставних спорт-
ских активности 
студената

Извештај факултета

Заинтересованост 
студената, спортских 
организација и ГО 
Вождовац

Факултет Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.2.3.2: Јачање сарадње факулте-
та и спортских организација

Број реализованих 
пројеката факултета 
са спортским орга-
низацијама

Извештај факултета
Извештај, записник спорт-
ских организација

Заинтересованост 
студената, спортских 
организација и ГО 
Вождовац

Факултет Буџет ГО Вождовац

13.1.1.3 .ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским такми-
чењима)

Мера 13.1.1.3.1: Стварање услова за испуњење 
основних приоритета школског  спорта: свео-
бухватност, здравствени аспект и препознавање 
талената

Број реализованих 
такмичења и број 
ученика укључених 
у школски спорт 
и број извршених 
анализа о препозна-
вању талената

Извештаји школа, записник 
са такмичења, израђен акт о 
условима за стицање статуса 
талената

Заинтересованост 
школе, ученика и 
стручност кадрова

Школа Буџет ГО Вождовац, 
донатори

Активност 13.1.1.3.1.1: Јачање сарадње школе 
и спортских организација у циљу унапређења 
школског спорта. Број остварених 

сарадњи

Школе, Спортски савез ГО 
Вождовац, УПФК Вождовца, 
спортске организације

Заинтересваност 
спортских органи-
зација за сарадњу са 
школама

Школе, Спортски 
савез ГО Вождовац, 
УПФК Вождовца, 
спортске органи-
зације

Нема трошкова

Активност 13.1.1.3.1.2: Увођење нових спортова 
у школска такмичења у виду отворених првен-
става, а у складу са интересовањима ученика и 
њиховим узрасним карактеристикама

Број реализованих 
такмичења и број 
ученика

Школе, Спортски савез ГО 
Вождовац, УПФК Вождовца, 
спортске организације

Заинтересваност за 
реализацију актив-
ности

Школе, Спортски 
савез ГО Вождовац, 
УПФК Вождовца, 
спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац

Активност 13.1.1.3.1.3: Повећати број ученика 
неспортиста који учествују на унутародељен-
ским и међуодељенским такмичењима уз 
доношење одговарајућег правилника.

Број реализованих 
такмичења и број 
ученика

Школа
Заинтересваност за 
реализацију актив-
ности

Школа,
УПФК Вождовца Нема трошкова

Активност 13.1.1.3.1.4: Системом школског 
спорта обезбедити социјалну интеграцију уче-
ника са  инвалидитетом и сметњама у развоју

Број деце обух-
ваћене програмом 
инклузије

Школе, Спортски савез ГО 
Вождовац, УПФК Вождовца, 
спортске организације

Заинтересваност за 
реализацију актив-
ности

Школе, Спортски 
савез ГО Вождовац, 
УПФК Вождовца, 
спортске органи-
зације

Спортски савез ГО 
Вождовац, буџет ГО 
Вождовац донатори и 
спонзори

13.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшан стручно-педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта
Мера: 13.1.1.4.1: Подизање  нивоа стручног рада 
у школском и универзитетском спорту, тако да 
су испуњени законски и квалитативни  услови 
у погледу потребних стручних квалификација и 
знања за рад са децом, омладином

Број сертифико-
ваних програма и 
обука

Годишњи извештаји школа
Мотивација и по-
штовање законских 
обавеза

Школе, Спортски 
савез ГО Вождовац, 
УПФК Вождовца

Буџет ГО Вождовац

Активност: 13.1.1.4.1.1:Организација стручних 
трибина, семинара и симпозијума у циљу едука-
ције наставника разредне наставе, наставника 
физичког васпитања, координатора школског 
спорта и директора школа.

% професора који 
је успешно завршио 
обуку

Годишњи извештај школа, 
сертификати

Мотивација и по-
штовање законских 
обавеза

Школе, Спортски 
савез ГО Вождовац, 
УПФК Вождовца

Буџет ГО Вождовац

Активност: 13.1.1.4.1.2:Развити стални систем 
сертификације програма и пројеката школског 
спорта, органа и организација за које је надле-
жан СШСС као грански савез.

Број сертификова-
них програма Годишњи извештаји школа

Мотивација и по-
штовање законских 
обавеза

Школе, Спортски 
савез ГО Вождовац, 
УПФК Вождовца

Буџет ГО Вождовац

Активност: 13.1.1.4.1.3: Развој модела едукације 
и подстицања на физичку активност помоћу 
електронских медија а посебно коришћењем 
друштвених мрежа које окупљају највећи број 
младих

Број реализованих 
модела друштвених 
мрежа

Годишњи извештаји школа
Мотивација и по-
штовање законских 
обавеза

Школе, Спортски 
савез ГО Вождовац, 
УПФК Вождовца

Буџет ГО Вождовац

Активност: 13.1.1.4.1.4: Едукативни програми 
превенције насиља за децу кроз школски спорт 
(„навијај фер”, „креативни навијачи”, смањи-
вање насиља у спортским организацијама).

Број реализованих 
пројеката Годишњи извештаји школа

Мотивација и по-
штовање законских 
обавеза

Школе, Спортски 
савез ГО Вождовац, 
УПФК Вождовца

Буџет ГО Вождовац

13.1.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључивање у реализацију и унапређење предшколског, школског и универзитетског спорта
Мера 13.1.1.5.1: Стварање услова за развој 
предшколског, школског и универзитетског 
спорта као приоритета

Број секција, 
број сарадника за 
физичко васпитање 
у предшколским 
установама,
број програма у 
спортским клубови-
ма за развој предш-
колског спорта,
број  реализованих 
пројеката

Извештаји предшколских 
установа, школа, клубова и 
факултета

Обавеза у складу са 
правним нормама

Предшколске 
установе, школе, 
факултети и ГО 
Вождовац

Град Београд, ГО 
Вождовац, Ми-
нистарство просвете 
науке и технолошког 
развоја, Министар-
ство омладине и 
спорта, донатори

Активност 13.1.1.5.1.1: Израда анализе стања 
предшколског, школског  и универзитетског 
спорта и услова за његово спровођење на нивоу 
локалне самоуправе (обухват деце, стручни 
потенцијали, спортска и педагошка друштва, 
спортска инфраструктура, спортске справе и 
реквизити)

Урађена анализа 
стања

Извештај ГО Вождовац, 
предшколске установе, школа, 
факултети, Спортски савез 
ГО Вождовац

Обавеза за израду 
анализе

Школе, ГО Вождо-
вац, предшколска 
установа, школе, фа-
култети, Спортски 
савез ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац
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Активност 13.1.1.5.1.2: Одређивање носиоца 
предшколског, школског и универзитетског 
спорта на нивоу ГО Вождовац, у циљу реализа-
ције свих програмских активности

Идентификовани и 
одређени носиоци 
предшколског, 
школског и универ-
зитетског спорта

Извештај ГО Вождовац Постојање стручних 
кадрова ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац

13.1.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење медијског праћења и промоција предшколског, школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, 
фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих

Мера 13.1.1.6.1: Популарисање предшколског, 
школског и универзитетског спорта  кроз већу 
медијску присутност и истицања њиховог 
јавног значаја

Број емисија на ло-
калним медијима

Извештаји инфо службе ГО 
Вождовац

Заинтересованост 
медија, ангажовање 
инфо службе ГО 
Вождовац, Спортског 
савеза  ГО Вождовац

ГО Вождовац, 
школе, Спортски 
савез  ГО Вождовац 
, Предшколска 
установа Вождовац, 
УПФК Вождовца

Буџет ГО Вождовац, 
донатори

Активност 13.1.1.6.1.1: Популарисање предш-
колске спортске активности, школског и 
универзитетског спорта  кроз већу медијску 
присутност и истицање јавног значаја

Број реализова-
них активности и 
пројеката

Извештаји: предшколска 
установа, школе, факулте-
ти, Спортског савеза  ГО 
Вождовац

Заинтересваност за 
реализацију актив-
ности

Предшколска 
установа, школе, фа-
култети, Спортски 
савез  ГО Вождовац 
, УПФК Вождовца, 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац, 
донатори

Активност 13.1.1.6.1.2: Израда медијског плана у 
циљу популаризације предшколског, школског и 
универзитетског спорта Израда плана

Извештаји: предшколска 
установа, школе, факулте-
ти, Спортског савеза  ГО 
Вождовац

Заинтересваност за 
реализацију актив-
ности

Предшколска 
установа, школе, фа-
култети, Спортски 
савез  ГО Вождовац 
, УПФК Вождовца, 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац, 
донатори

Активност 13.1.1.6.1.3: Реализовање програма и 
пројеката у циљу промоције фер плеја, толеран-
ције и поштовања различитости. Број реализованих 

активности

Извештаји: предшколска 
установа, школе, факулте-
ти, Спортског савеза  ГО 
Вождовац

Заинтересваност за 
реализацију актив-
ности

Предшколска 
установа, школе, фа-
култети, Спортски 
савез  ГО Вождовац 
, УПФК Вождовца, 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац, 
донатори

Активност 13.1.1.6.1.4:Израда дечјих репор-
тажних емисија о предшколском, школским и 
универзитетском спорту Број реализованих 

емисија

Годињи извештај инфо служ-
бе ГО Вождовац, Спортског 
савеза  ГО Вождовац

Заинтересваност за 
реализацију актив-
ности

Предшколска 
установа, школе, фа-
култети, Спортски 
савез  ГО Вождовац 
, УПФК Вождовца, 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац, 
донатори

13.1.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између школа и других организација у области спорта и подстакнути програми моторике и спортова који привлаче децу и омла-
дину

Мера 13.1.1.7.1: Успостављање сарадње и парт-
нерских односа између предшколских установа, 
школа, факултета и организација у области 
спорта на популарисању спортских активности 
и укључивању деце и младих у организоване об-
лике бављења спортом и физичким вежбањем у 
оквиру организација у области спорта

Број потписаних 
уговора и реализа-
ција сарадње

Извештаји спортских органи-
зација и Спортског савеза  ГО 
Вождовац

Заинтересованост 
за рад спортских 
организација
Заинтересованост 
предшколских 
установа, школа и 
факултета

Предшколска 
установа, школе, 
факултети, спортске 
организације, 
Спортски савез  ГО 
Вождовац , УПФК 
Вождовца, ГО 
Вождовац

Буџет ГО Вождовац, 
донатори

Активност 13.1.1.7.1.1: Осмишљавање  и реали-
зација сарадње кроз заједничке манифестације 
и догађаје предшколских установа , школа,, 
факултета  и организација у области спорта а у 
циљу афирмације спорта код школске и предш-
колске деце и младих

Број реализованих 
манифестација и 
догађаја

Извештаји са манифестација 
и догађаја

Заинтересованост 
предшколских 
установа, школа, фа-
култета и спортских 
организација

Предшколска 
установа Вождовац, 
школе, факултети 
и спортске органи-
зације

Буџет спортских 
организација, Уни-
верзитета и донатори

13.1.1.8. ПОСЕБАН ЦИЉ:Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење предшколског и школског спорта
Мера 13.1.1.8.1: Подизање нивоа сарадње 
између предшколских установа и школа са ор-
ганизацијама у области спорта у циљу повећања 
обухвата бављења деце и младих спортским 
активностима и физичким вежбањем

Број активности у 
предшколским уста-
новама и школама

Извештаји предшколских 
установа и школа

Заинтересованост 
деце и клубова

Предшколска 
установа, школе, 
спортске органи-
зације, Спортски 
савез  ГО Вождовац 
, УПФК Вождовца, 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац, 
донатори

Активност 13.1.1.8.1.1: Израда анализе стања 
предшколске физичке активности и школског  
спорта и услова за његово спровођење на нивоу 
локалне самоуправе (обухват деце, стручни 
потенцијали, спортска и педагошка друштва, 
спортска инфраструктура, спортске организа-
ције са програмима за предшколску и школску 
децу, спортске справе и реквизити).

Израда Анализе Извештаји Спортског савеза  
ГО Вождовац и ГО Вождовац

Заинтересованост за 
рад кроз овај облик 
активности

Спортског савеза  
ГО Вождовац и ГО 
Вождовац

Буџет ГО Вождовац, 
донатори

Активност 13.1.1.8.1.2: Одређивање носиоца 
спортске актвности предшколског спорта на 
територији ГО Вождовац, у циљу реализације 
свих програмских активности предшколског 
спорта.

Одлука ГО Вождовац Извештај ГО Вождовац

Заинтересованост 
за рад спортских 
организација са 
предшколском децом

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац, 
донатори

Активност 13.1.1.8.1.3: Одређивање носиоца 
спортске активности школског спорта на тери-
торији ГО Вождовац, у циљу реализације свих 
програмских активности школског спорта.

Одлука ГО Вождовац Извештај ГО Вождовац

Заинтересованост 
за рад спортских 
организација са 
школском децом

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац, 
донатори

Активност 13.1.1.8.1.4: Формирање посебних 
програма спортског вежбања предшколске деце 
на територији ГО Вождовац

Број реализованих 
програма

Извештај ГО Вождовац, 
спортских организација

Заинтересованост за 
рад кроз овај облик 
активности

ГО Вождовац, 
спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац, 
донатори

Активност 13.1.1.8.1.5: Ангажовање довољног 
броја висококвалификовног кадра за спро-
овђење програма по вртићима

Број ангажованих 
стручних сарадника

Извештај ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО Вождовац

Заинтересованост за 
рад кроз овај облик 
активности

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац, 
донатори
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ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

13.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становнштва посебно деце, младих, жена, старих и особа с инвалидитетом
13.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ:Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности

Мера 13.2.1.1.1: Медијска промоција редовне 
физичке активности у функцији здравља

Број реализованих 
медијских кампања

Извештај инфо службе ГО 
Вождовац, извештај Спорт-
ског савеза ГО Вождовац

Заинтересованост 
ГО Вождовац и 
Спортског савез ГО 
Вождовац

ГО Вождовац и 
Спортски савез ГО 
Вождовац

Буџет ГО Вождовац

Активност 13.2.1.1.1.1:  Медијски план за про-
моцију физичке активности

Израђен медијски 
план

Извештај инфо службе ГО 
Вождовац, извештај Спорт-
ског савеза ГО Вождовац

Заинтересованост 
ГО Вождовац и 
Спортског савез ГО 
Вождовац

ГО Вождовац и 
Спортског савез ГО 
Вождовац

Буџет ГО Вождовац 
уџет пштине Буџет 
пштине

Активност 13.2.1.1.1.2:Медијска кампања о 
потреби физичке активности

Покренута медијска 
кампања

Извештај инфо службе ГО 
Вождовац, извештај Спорт-
ског савеза ГО Вождовац

Заинтересованост 
ГО Вождовац и 
Спортског савез ГО 
Вождовац

ГО Вождовац и 
Спортског савез ГО 
Вождовац

Буџет ГО Вождовац

Мера 13.2.1.1.2: Покретање акција, манифеста-
ција и формирање клубова рекреације

Број акција, 
манифестација, 
покренутих клубова 
и секција

Извештаји спортских органи-
зација, Спортског савеза ГО 
Вождовац

Заинтересованост ГО 
Вождовац и спорт-
ских организација

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац

Буџет ГО Вождовац, 
донатори

Активност 13.2.1.1.2.1: Оснивање Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовца

Оснивачки Акт Извештај Спортског савеза 
ГО Вождовац и решење 
АПР-а

Заинтересованост 
грађана, ГО Вождо-
вац, спортске орга-
низације, Спортског 
савеза ГО Вождовца

Оснивачи, Спортски 
савез ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац, 
буџет спортских ор-
ганизација, донатори

Активност 13.2.1.1.2.2: Промоција здравог 
начина живота кроз акције и манифестације 
које подстичу редовну физичку активност као 
животни стил.

Број акција и мани-
фестација које су 
реализоване

Извештаји спортских органи-
зација, извештај Спортског 
савеза ГО Вождовац

Заинтересованост ГО 
Вождовац,  спорт-
ских организација и 
Спортског савеза ГО 
Вождовац

ГО Вождовац, 
спортске организа-
ције, Спортски савез 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац, 
донатори д
донатор донатори

Активност 13.2.1.1.2.3:Оснивање клубова 
рекреације

Број основаних 
клубова

Извештаји спортских органи-
зација, извештај Спортског 
савеза ГО Вождовац

Мотивисани грађани Спортски савез ГО 
Вождовац

Буџет оснивача, 
основана спортска 
организација

Активност 13.2.1.1.2.4: Оснивање секција за 
рекреацију при спортским клубовима

Број клубова који су 
основали рекреатив-
не секције

Извештаји спортских органи-
зација, извештај Спортског 
савеза ГО Вождовац

Мотивисани клубови Спортске органи-
зације

Буџет спортских 
организација

Активност 13.2.1.1.2.5: Оспособљавање 
стручног кадра за спровођење рекреативних 
програма

Број реализованих 
семинара

Извештаји спортских орга-
низација

Мотивисани клубови 
и савези

Спортске органи-
зације, Асоцијација 
„Спорт за све” ГО 
Вождовац

Буџет ГО Вождовац, 
донатори

13.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ:Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом
Мера 13.2.1.2.1: Изградња и опремање простора 
за рекреацију грађана

Број припремљених 
И реализованих 
програма

Спортски савез Мотивисани клубови 
и Спортски савез ГО 
Вождовац

Град, ГО Буџет града Београда, 
буџет ГО Вождовац

Активност 13.2.1.2.1.1: Изградња, обележавање 
и одржавање стаза за шетњу и планинарење

Број припремљених 
и  реализованих 
пројеката

Спортски савез Мотивисани клубови 
и Спортски савез ГО 
Вождовац

Град, ГО Буџет града Београда, 
буџет ГО Вождовац

Активност 13.2.1.2.1.2: Изградња ТРИМ стаза и 
Стаза здравља

Број припремљених 
и  реализованих 
пројеката

Спортски савез Мотивисани клубови 
и Спортски савез ГО 
Вождовац

Град и ГО Буџет града Београда, 
буџет ГО Вождовац

Активност 13.2.1.2.1.3: Изградња јавних вежба-
лишта на отвореном

Број припремљених 
и  реализованих 
пројеката

Спортски савез Мотивисани клубови 
и Спортски савез ГО 
Вождовац

Град и ГО Буџет града Београда, 
буџет ГО Вождовац

Активност 13.2.1.2.1.4: Изградња стаза за бици-
кле и ролере

Број припремљених 
и  реализованих 
пројеката

Спортски савез Мотивисани клубови 
и Спортски савез ГО 
Вождовац

Град и ГО Буџет града Београда, 
буџет ГО Вождовац

Активност 13.2.1.2.1.5: Изградња скејт паркова, 
полигона за ролере и ВМХ

Број припремљених 
и  реализованих 
пројеката

Спортски савез Мотивисани клубови 
и Спортски савез ГО 
Вождовац

Град и ГО Буџет града Београда, 
буџет ГО Вождовац

Активност 13.2.1.2.1.6: Изградња и опремање 
школских спортских сала

Број припремљених 
и  реализованих 
пројеката

Школа, школска управа, ГО 
Вождовац

Мотивисани клубови 
и Спортски савез ГО 
Вождовац

Град и ГО Буџет града Београда, 
буџет ГО Вождовац

Активност 13.2.1.2.1.7: Изградња и опремање 
отворених игралишта и сала за универзитетски 
спорт

Број припремљених 
и  реализованих 
пројеката

Школа, школска управа, ГО 
Вождовац

Примена закона и 
стандарда

Град и ГО Буџет града Београда, 
буџет ГО Вождовац

Активност 13.2.1.2.1.8: План континуираног 
опремања справама, реквизитима и ситним 
спортским реквизитима

Израђен план и број 
опремљених спорт-
ских објеката

Школа, школска управа, ГО 
Вождовац

Примена закона и 
стандарда

Град и ГО Буџет града Београда, 
буџет ГО Вождовац

Активност 13.2.1.2.1.9: Обезбеђивање прилаза 
спортским објектима за особе са инвалидитетом

Изграђени прилази Школа, школска управа, ГО 
Вождовац

Примена закона и 
стандарда

Град и ГО Буџет града Београда, 
буџет ГО Вождовац

Активност 13.2.1.2.1.10: Континуирано и 
планско обезбеђивање коришћења постојеће 
спортске инфраструктуре за реализацију спорт-
ских активности у области спорта за све

Израђен план Школа, школска управа, ГО 
Вождовац, Спортски савез ГО 
Вождовац

Заинтересованост 
грађана, града Бео-
града и ГО Вождовац

Град и ГО Буџет града Београда, 
буџет ГО Вождовац

13.2.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у финансирању програмских активности из области спортске рекреације и 
спорта особа са инвалидитетом

Мера 13.2.1.3.1: Позиционирање рекреативног 
спорта  и спорта особа са инвалидитетом у про-
грамима развоја спорта на нивоу ГО Вождовац

Урађена анализа 
стања

Извештаји ГО Вождовац, 
Спортског савеза ГО Вождо-
вац, Асоцијације „Спорт за 
све” ГО Вождовац

Примена закона о 
спорту

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац, Асоција-
ција „Спорт за све” 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Активност 13.2.1.3.1.1: Израда анализи стања 
спортске рекреације-спорта за све и спорта 
особа са инвалидитетом на
нивоу општине

Урађена анализа 
стања

Извештај Спортског савеза 
ГО Вождовац, Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовац

Поштовање Закона о 
спорту

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац, Асоција-
ција „Спорт за све” 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац и 
донатори

Активност 13.2.1.3.1.2: Израда препорука и 
утврђивање приоритета за функционисање 
спортске рекреације-спорт за све у оквиру 
програма развоја спорта у општини

Број израђених 
препорука

Извештај Спортског савеза 
ГО Вождовац, Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовац

Поштовање Закона о 
спорту

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац, Асоција-
ција „Спорт за све” 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац и 
донатори

Активност 13.2.1.3.1.3: Израда препорука и 
утврђивање приоритета за функционисање 
спорта особа са инвалидитетом у оквиру про-
грама развоја спорта у општини

Број израђених 
препорука

Извештај Спортског савеза 
ГО Вождовац,

Поштовање Закона о 
спорту

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац,

Буџет ГО Вождовац и 
донатори

Активност 13.2.1.3.1.4: Укључивање ГО Вождо-
вац у системску израду пројеката и праћење 
развоја спортске рекреације, посебно младих, 
жена, старих  и  особа са инвалидитетом

Број  спортских 
организација укљу-
чених у програм

Извештај Спортског савеза 
ГО Вождовац, Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовац и 
спортских организација

Поштовање Закона о 
спорту,
заинтересованост 
спортских органи-
зација

ГО Вождовац, 
Спортски савез 
ГО Вождовац, 
Асоцијација „Спорт 
за све” ГО Вождовац 
и спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац и 
донатори

13.2.1.4. Посебан циљ: Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређени стручни потенцијали с циљем израде критеријума за 
финансирање ове области

Мера 13.2.1.4.1: Дефинисање критеријума у 
области спортске рекреације  и критеријума за 
финансирање

Урађени правни 
акти са критерију-
мима

Извештаји ГО Вождовац, 
Спортског савеза ГО Вождо-
вац, Асоцијације „Спорт за 
све” ГО Вождовац

Примена Закона о 
спорту,
ангажовање 
стручњака за израду 
критеријума

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац, Асоција-
ција „Спорт за све” 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац и 
донатори

Активност 13.2.1.4.1.1: Анализа стања у области 
финансирања спортске рекреације-спорта за 
све у ГО Вождовац

Урађена анализа Извештаји ГО Вождовац, 
Спортског савеза ГО Вождо-
вац, Асоцијације „Спорт за 
све” ГО Вождовац

Примена Закона о 
спорту,
ангажовање стручња-
ка за израду анализе

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац, Асоција-
ција „Спорт за све” 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац и 
донатори

Активност 13.2.1.4.1.2: Израда критеријума за 
финансирање спортске рекреације-спорт за све

Број усвојених одго-
варајућих правних 
аката

Извештаји ГО Вождовац, 
Спортског савеза ГО Вождо-
вац, Асоцијације „Спорт за 
све” ГО Вождовац

Примена Закона о 
спорту,
ангажовање 
стручњака за израду 
критеријума

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац, Асоција-
ција „Спорт за све” 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац и 
донатори

Мера 13.2.1.4.2: Унапређење стручних потен-
цијала у спортској рекреацији-спорт за све  и 
спорту особа са инвалидитетом

Број планираних 
и реализованих 
активности

Извештаји Спортског савеза 
ГО Вождовац, Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовац, 
спортских организација

Примена Закона о 
спорту, заинтересо-
ваност спортских 
организација и 
спортских стручњака

ГО Вождовац,
Спортски савез ГО 
Вождовац, Асоција-
ција „Спорт за све” 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац и 
донатори

Активност 13.2.1.4.2.1: Организација стручних 
трибина, семинара и конференција

Број одржаних 
стручних семинара 
и трибина

Извештаји Спортског савеза 
ГО Вождовац, Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовац

Примена Закона о 
спорту, ангажовање 
стручњака, заинтере-
сованост општине

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац, Асоција-
ција „Спорт за све” 
ГО Вождовац

Буџет ГО Вождовац и 
спортске органи-
зације

13.2.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ:Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и универзитетским спортом, врхунским спортом, радничким спортом, у циљу повећања 
обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, старих и особа са инвалидитетом

Мера 13.2.1.5.1: Обједињавање активности 
спортске рекреације-спорта за све, предш-
колског,  школског и универзитетског спорта, 
радничког спорта  у оквиру спортских савеза, 
у циљу повећања обухвата бављења спортом 
ради здравља у свим сегментима становништва 
посебно деце, младих, жена, старих и особа са 
инвалидитетом

Број организација 
чије су активности 
обједињене

Извештаји Спортског савеза 
ГО Вождовац, Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовац

Заинтересованост 
спортских органи-
зација, Асоцијације 
„Спорт за све” 
ГО Вождовац и 
Спортског савеза ГО 
Вождовац

ГО Вождовац,
Спортски савез ГО 
Вождовац, Асо-
цијација „Спорт за 
све” ГО Вождовац, 
спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац, 
спортских организа-
ција, донатори

Активност 13.2.1.5.1.1: Сарадња спортских орга-
низација са Спортским савезом ГО Вождовац и 
Асоцијацијом „Спорт за све” ГО Вождовац

Број организација 
чије су активности 
обједињене

Извештаји Спортског савеза 
ГО Вождовац, Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовац

Заинтересованост 
спортских органи-
зација, Асоцијације 
„Спорт за све” 
ГО Вождовац и 
Спортског савеза ГО 
Вождовац

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац,  Асоција-
ција „Спорт за све” 
ГО Вождовац

Нама трошкова

Активност 13.2.1.5.1.2: Сарадња спортских 
организација са синдикатима општине око 
радничког спорта

Број реализованих 
програма

Извештаји Спортског савеза 
ГО Вождовац, Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовац

Заинтересованост 
спортских органи-
зација, Асоцијације 
„Спорт за све” 
ГО Вождовац и 
Спортског савеза ГО 
Вождовац и Синди-
калних организација

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац, спортске  
организације

Буџет синдиката, 
буџет спортских ор-
ганизација, донатори

Активност 13.2.1.5.1.3: Сарадња са системом 
предшколског, школског, универзитетског, 
рекреативног  и врхунског спорта на нивоу ГО 
Вождовац

Број реализованих 
програма

Извештаји Спортског савеза 
ГО Вождовац, Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовац и 
спортских организација

Заинтересованост ГО 
Вождовац, Спортског 
савеза ГО Вождовац 
Асоцијације „Спорт 
за све” ГО Вождовац 
и спортских органи-
зација

ГО Вождовац, 
Спортски савез 
ГО Вождовац, 
Асоцијација „Спорт 
за све” ГО Вождовац 
и спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац, 
донатори
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ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Активност 13.2.1.5.1.4: Подстицање деце, 
младих, жена, старих и инвалида на редовну 
физичку активност

Број програма 
спортских орга-
низација и број 
особа укључених у 
програме

Извештај спортских орга-
низација, Спортског савеза 
ГО Вождовац и Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовац

Заинтересованост  
спортских органи-
зација, Спортског 
савеза ГО Вождовац 
и Асоцијације „Спорт 
за све” ГО Вождовац

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац, 
буџет спортских ор-
ганизација, донстори

Активност 13.2.1.5.1.5: Подстицање програма 
осомасовљења женског спорта

Број реализованих 
програна и актив-
ности

Извештај спортских орга-
низација, Спортског савеза 
ГО Вождовац и Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовац

Заинтересованост  
спортских органи-
зација, Спортског 
савеза ГО Вождовац 
и Асоцијације „Спорт 
за све” ГО Вождовац

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац, 
буџет спортских ор-
ганизација, донстори

13.2.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња са удружењима и савезима  пензионера, спортским покретима трећег доба, невладиним организацијама и спортским органи-
зацијама ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета

Мера 13.2.1.6.1: Формирање међуресорне коор-
динације области здравља, културе, просвете, 
социјалне политике и спорта

Формирање групе за 
координацију

Извештај Спортског савеза 
ГО Вождовац

Заинтересованост ГО 
Вождовац, Спортског 
савеза ГО Вождовац 
и спортских органи-
зација

ГО Вождовац и 
ресорне области

Нема трошкова

Активност: 13.2.1.6.1.1:  Иницијатива за 
успостављање сарадње у области здравља, кул-
туре, просвете, социјалне политике, екологије 
и спорта

Формирање групе, 
комисије за коорди-
нацију

Извештај групе, комисије Заинтересованост ГО 
Вождовац и ресора

ГО Вождовац и 
ресорне области

Нема трошкова

Активност 13.2.1.6.1.2:  Подстицање оснивања 
секција и група за вежбање старих особа при 
спортским организацијама

Број основаних 
секција и реализова-
них програма

Извештај спортских орга-
низација, Спортског савеза 
ГО Вождовац и Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовац

Примена Закона о 
спорту, заинтересо-
ваност спортских 
организација

ГО Вождовац, 
Спортски савез 
ГО Вождовац, 
Асоцијација „Спорт 
за све” ГО Вождовац 
и спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац, 
буџет спортских 
организација и 
донатори

Активност 13.2.1.6.1.3:  Промотивне акције и 
манифестације типа Дан изазова, Светски дан 
пешачења, Дан без аутомобила, Олимпијада 
спорта, здравља и културе особа трећег доба 
и друго

Број акција и број 
особа трећег доба 
укључених у актив-
ности

Извештај спортских орга-
низација, Спортског савеза 
ГО Вождовац и Асоцијације 
„Спорт за све” ГО Вождовац

Примена Закона о 
спорту, заинтересо-
ваност спортских 
организација

ГО Вождовац, 
Спортски савез 
ГО Вождовац, 
Асоцијација „Спорт 
за све” ГО Вождовац 
и спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац, 
буџет спортских 
организација и 
донатори

13.2.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређено финансирање развоја спорта у општини кроз формирање Фонда за развој спорта
Мера 13.2.1.7.1: Формирање фонда за развој 
спорта

Формиран фонд Извештај Фонда Заинтересованост ГО 
Вождовац и друштве-
но одговорних ком-
панија и појединаца

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац и 
донатори

Активност 13.2.1.7.1.1: Доношење акта о форми-
рању Фонда

Формиран фонд за 
развој спорта у ГО 
Вождовац

Донет акт о оснивању и ус-
војена пратећа правна акта

Заинтересованост ГО 
Вождовац и друштве-
но одговорних ком-
панија и појединаца

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац и 
донатори

Активност 13.2.1.7.1.2: Укључивање партерских 
организација у рад Фонда

Број укључених 
партнерских орга-
низација

Извештај Фонда Заинтересованост ГО 
Вождовац и друштве-
но одговорних ком-
панија и појединаца

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац и 
донатори

Активност 13.2.1.7.1.3: Израда плана актив-
ности и реализација активности Фонда

Урађен план 
активности и број 
реализованих 
активности

Извештај  Фонда Заинтересованост ГО 
Вождовац и Фонда

ГО Вождовац, Фонд Буџет ГО Вождовац и 
донатори

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ/ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

13.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: НАСТАВАК ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ВРХУНСКОГ СПОРТА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОГ СПОРТА
13.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата

Мера 13.3.1.1.1: Брига о обезбеђивању услова 
за развој младих, успешних или перспективних 
спортиста

Број опремљених 
спортских објеката 
по међународним 
стандардима, број 
клубова са младим, 
успешним или 
перспективним 
спортистима

Документација инстуту-
ција у чијој су надлежности 
спортски објекти, извештаји 
и записници клубова, потврде 
националних гранских савеза

Усклађеност са 
међународним стан-
дардима спортских 
објеката, усвојен Акт 
општине о успешним 
и перспективним 
спортистима

ГО Вождовац и 
национални грански 
савези

Буџет ГО Вождовац и 
донатори

Активност 13.3.1.1.1.1: Стварање услова за рад 
са младим спортским талентима

% спортских клубо-
ва са млађим спорт-
ским категоријама

Извештаји спортских органи-
зација са такмичења, потврде 
националних гранских савеза

Помоћ ГО Вождовац 
у обезбеђивању 
услова за квалитетан 
тренажни процес

ГО Вождовац, клуб Буџет ГО Вождовац, 
клуба и донатори

Активност 13.3.1.1.1.2.: Праћење и анализа 
спортских резултата спортиста млађих кате-
горија

Резултати са међуна-
родних, регионал-
них и националних 
такмичења

Извештај Спортског савеза 
ГО Вождовац и клубова

Заинтересованост ГО 
Вождовац и кадрови 
у клубовима

ГО Вождовац, клуб Буџет ГО Вождовац, 
клуба и донатори
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ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ/ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Мера 13.3.1.1.2: Афирмација женског спорта Број клубова који 
имају женске такми-
чарске селекције

Извештаји Спортског савеза 
ГО Вождовац и извештаји и 
записници клубова

Заинтересованост ГО 
Вождовац и клубова

ГО Вождовац, 
клубови

Буџет ГО Вождовац, 
клубова и донатори

Активност 13.3.1.1.2.1. Суфинансирање 
програмских активности клубова са женским 
такмичарским селекцијама

Број суфинансира-
них клубова

Одлука ГО Вождовац о суфи-
нансирању

Заинтересованост 
ГО Вождовац и обез-
беђена средства

ГО Вождовац, 
клубови

Буџет ГО Вождовац

Активност 13.3.1.1.2.2 Доношење одлуке о 
суфинансирању женских спортских клубова од 
посебног значаја за ГО Вождовац

Донет Акт Извештај ГО Вождовац Заинтересованост ГО 
Вождовац

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац

13.3.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата
Мера 13.3.1.2.1: Задржавање талентованих вр-
хунских спортиста на територији ГО Вождовац

Број врхунских 
талентованих 
спортиста који 
наступају за клубове 
са територије ГО 
Вождовац

Књиге чланова у спортским 
клубовима, извештај гранског 
спортског савеза

Заинтересованост ГО 
Вождовац, обезбеђе-
на средства

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац, 
донатори

Активност 13.3.1.2.1.1: Обезбеђивање  стипен-
дија за младе, успешне или перспективне спор-
тисте чланове клуба са територије ГО Вождовац

Број одобрених 
стипендија

Извештај ГО Вождовац, 
Спортског савеза ГО Вождовац

Донет Акт ГО Вождо-
вац о стипендирању 
Заинтересованост ГО 
Вождовца

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовца

Буџет ГО Вождовац, 
донатори

РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

13.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: РАЗВИЈЕНА И УНАПРЕЂЕНА ИНФРАСТРУКТУРА
13.4.1.1. Посебан циљ:Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре

Мера 13.4.1.1.1: Истраживање о стању спортске 
инфраструктуре на ГО Вождовац

Креиран извештај 
и база података 
о стању спортске 
инфраструктуре на 
ГО Вождовац

Извештај ГО Вождовац,
База података
Секретаријата за комуналне и 
стамбене послове

Заинтересованост ГО 
Вождовац, мотивиса-
ност чланова радне 
групе

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац

Активност 13.4.1.1.1.1: Формирање радне групе 
за спровођење истраживања о стању спортске 
инфраструктуре

Формирана Радна 
група

Решење о формирању радне 
групе

Заинтересованост ГО 
Вождовац, мотивиса-
ност чланова радне 
групе

ГО Вождовац Нема трошкова

Активност 13.4.1.1.1.2: Прикупљање информа-
ција и формирање базе података о постојећој 
инфраструктури на територији ГО Вождовац

Креирана база 
података

Извештај о бази података Стручни кадар ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац

13.4.1.2. Посебан циљ : Системски планирана адаптација и реконструкција изграђених спортских инфраструктура
Мера 13.4.1.2.1: Креирање и спровођење про-
грама адаптације и реконструкције спортских 
објеката

Број израђених 
пројеката адапта-
ције, реконструкције 
спортских објеката

Годишњи извештај успешно  
спроведених пројеката

Заинтересованост 
ГО Вождовац, 
постојање потребе 
за адаптацијом и 
реконструкцијом 
спортких објеката, 
стручни кадар;
обезбеђена средства;

ГО Вождовац, 
Секретаријат за ко-
муналне и стамбене 
послове

Буџет ГО Вождовац, 
буџет града Београда, 
донатори

Активност 13.4.1.2.1.1.: Креирање и усвајање 
плана предлога за  адаптацију и реконструкцију 
објеката на основу анализа постојећег стања и 
заинтересованих страна

Креиран и усвојен 
план потреба за 
адаптацијом и 
реконструкцијом

Сачињен план Заинтересованост ГО 
Вождовац, постојање 
потребе за адапта-
цијом и реконструк-
цијом спортких обје-
ката, стручни кадар, 
заинтересованост 
власника објекта

ГО Вождовац, 
Урбанистички завод 
Београда

Буџет ГО Вождовац, 
буџет града Београда, 
донатори

Активност 13.4.1.2.1.2: Евалуација програ-
ма адаптације и реконструкције спортских 
објеката

Спроведена евалу-
ација

Извештај са евалуације Благовремено при-
премљена планска и 
пројектно техничка 
документација,
Обезбеђена финан-
сијска средства,
Благовремено 
спровођење јавних 
набавки

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац

Мера 13.4.1.2.2.  Унапређена правна регулација 
спортских објеката на ГО Вождовац

Број правних 
аката који регулишу 
статус и функцио-
нисање спортских 
објеката на терито-
ријиГО Вождовац

Донети правни акти, Из-
вештај о донетим правним 
актима

Стручни кадар, 
заинтересованост ГО 
Вождовац, примена 
закона о спорту

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац

Активност 13.4.1.2.2.1.: Усклађивање катего-
ризације спортских објеката са постојећом 
инфраструктуром на ГО Вождовац

Број спортских 
објеката

Извештај Заинтересованост ГО 
Вождовца

ГО Вождовац, 
власници спортских 
објеката, Секрета-
ријат за имовинске и 
правне послове

Буџет ГО Вождовац
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Активност 13.4.1.2.2.2.: Реализација активности 
везаних за успостављање правне регулације 
спортских објеката

Број правних 
аката који регулишу 
статус и функцио-
нисање спортских 
објеката на терито-
ријиГО Вождовац

Донети правни акти, Из-
вештај о донетим правним 
актима, примена Закона о 
спорту

Стручни кадар, 
заинтересованост ГО 
Вождовац, примена 
Закона о спорту

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац

ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ

ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

14.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉЕН КОЗИСТЕНТАН СИСТЕМ УПРАВЉАЊА И ФИНАНСИРАЊА СИСТЕМА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ПЕРМАНЕНТНА 
ЕДУКАЦИЈА, УКЉУЧИВАЊЕ ВИШЕ У СИСТЕМ СПОРТА ЖЕНА, МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА, ВОЛОНТЕРА

14.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за програмско финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода (плани-
рање, реализација, контрола)

Мера: 14.1.1.1.1. Јачање капацитета спортских 
организација за програмско финансирање

Број спортских ор-
ганизација којима 
су одобрена сред-
ства за прогамско 
финансирање

Годишњи програми и уговори 
са спортским организацијама 
које се финансирају из буџета 
ГО Вождовац

Едуковани и 
мотивисан кадар у 
спортским органи-
зацијама, обезбеђен 
буџет за програмско 
финансирање

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац

Активност 14.1.1.1.1.1: Организација стручних 
скупова и семинара у области планирања, про-
грамирања, праћења, реализације и извешта-
вања за програме финансиране средствима из 
буџета

Број организованих 
стручних скупова и 
семинара и број еду-
кованих учесника 
едукација

Извештај ГО Вождовац Заинтересованост ГО 
Вождовац и спорт-
ских организација

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац

Активност 14.1.1.1.1.2. Јачање капацитета 
Спортског савеза ГО Вождовац

Број учлањених 
спортских организа-
ција и број реализо-
ваних програма

Извештаји и књига чланова, 
Спортски савез ГО Вождовца

Заинтересованост ГО 
Вождовац, спортских 
организација на 
територији ГО 
Вождовац, стручан 
и мотивисан кадар у 
савезу

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац

Буџет ГО Вождовац

14.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ:Унапређено праћење и контрола финансијских токова организација у области спорта које се финансирају из буџета
Мера 14.1.1.2.1. Успостављен систем извешта-
вања о стању финансирања спорта на нивоу ГО 
Вождовац

Успоствљен систем 
извештавања

Извештаји Спортског савеза 
ГО Вождовац и спортских 
организација

Обезбеђена и додеље-
на финансијска 
средства из буџета 
ГО Вождовац

ГО Вождовац, 
Спортског савеза ГО 
Вождовац, спортске 
организације

Буџет ГО Вождовац

Активност 14.1.1.2.1.1.: Анализа стања и 
креирање система праћења програма развоја и 
финансирања спорта на територији ГО Вождо-
вац и извештавање

Израђена анализа 
стања и финанси-
рања, креиран и 
успостављен систем 
праћења и извешта-
вања

Извештај анализе, креирани 
модели извештавања

Заинтересованост ГО 
Вождовац, Спортски 
савез ГО Вождовац, 
спортских органи-
зација

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац, спорт-
ских организација

Буџет ГО Вождовац

14.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка фондовима Европске Уније и другим приступним фондовима,
Мера 14.1.1.3.1 Подизање капацитета рада 
спортских организација у области писања 
пројеката за ЕУ фондове ипонуда спонзорима 
и донаторима

Број добијених гран-
това из међународ-
них фондова и број 
закључених уговора 
са донаторима и 
спонзорима

Израђени пројектни доку-
мент, закључен уговор

Заинтересованост 
спортских орга-
низција, заинтере-
сованост спонзора и 
донатора

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац, спорт-
ских организација

Буџет ГО Вождовац, 
донатори и спонзори

Активност 14.1.1.3.1.1: Организација стручних 
скупова и семинара у области планирања, про-
грамирања, праћења, реализације и извешта-
вања за писање пројеката и понуда спонзорима 
и донаторима

Број организованих 
стручних скупова 
и семинара, број 
едукованих учесни-
ка едукација и број 
закључених уговора 
са спонзорима и 
донаторима

Извештај са скупова и број 
Сертификата-диплома о ус-
пешном похађању семинара

Заинтересованост 
спортских орга-
низција, заинтере-
сованост спонзора и 
донатора, Заинтере-
сованост кадрова

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац, спорт-
ских организација

Буџет ГО Вождовац, 
донатори и спонзори

Активност 14.1.1.3.1.2: Учешће организација на 
међународним конкурсима

Број написаних 
грантова из међу-
народних фондова, 
број реализованих 
пројекта

Израђени предати пројект-
ни документ, апликациони 
формулар

Заинтересованост 
спортских органи-
зација, стручност 
кадрова, добро 
познавање енглеског 
језика

Спортске органи-
зације

Буџет спортских 
организација

14.1.1.4.ПОСЕБАН ЦИЉ:Усвојене категоризације спортских организација на територији ГО Вождовац
Мера 14.1.1.4.1: Категорисање  спортских орга-
низација на нивоу ГО Вождовац

Усвојен правилник 
о категоризацији 
спортова ГО 
Вождовац

Извештај ГО Вождовац Стручни кадар ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац

Буџет ГО Вождовац

Активност 14.1.1.4.1.1: Израда аката за катего-
рисање спортских организација на територији 
ГО Вождовац

Усвојен правилник 
о категоризацији 
спортова ГО 
Вождовац

Извештај ГО Вождовац Стручни кадар ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац

Буџет ГО Вождовац

14.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН ОДНОС СПОРТА, ТУРИЗМА ИЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
14.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане веза спорта и туризма и животне средине

Мера 14.2.1.1.1: Промоција спортско туристичке 
понуде ГО Вождовац

Број реализованих 
спортских такми-
чења и манифес-
тација

Извештаји са такмичења и 
манифестација

Заинтересованост ГО 
Вождовац и спорт-
ских организација

ГО Вождовац и 
спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац, 
донатори и спонзори
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Активност 14.2.1.1.1.1. Штампање промо мате-
ријала о подацима спортске-туристичке понуде 
ГО Вождовац

Број одштампаних 
промо материјала

Одштампан материјал Заинтересованост ГО 
Вождовац и спорт-
ских организација

ГО Вождовац и 
спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац, 
донатори и спонзори

Активност 14.2.1.1.1.2 Учешће и организација 
сајмова спорта и туризма

Број организо-
ваних сајмова и 
број учешћа на 
сајмовима

Извештаји Заинтересованост ГО 
Вождовац и спорт-
ских организација, 
стручни кадар

ГО Вождовац и 
спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац, 
донатори и спонзори

Мера 14.2.1.1.2: Јачање капацитета ГО Вождо-
вац, спортских организација и адекватних прав-
них лица за унапређење спортско-туристичке 
понуде

Број реализованих 
спортских такми-
чења и манифес-
тација

Извештаји са такмичења и 
манифестација

Заинтересованост ГО 
Вождовац и спорт-
ских организација, 
стручни кадар

ГО Вождовац и 
спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац, 
донатори и спонзори

Активност 14.2.1.1.2.1.: Усавршавање спортских 
и туристичких радника за искоришћавање 
потенцијала спортског туризма

Број одржаних се-
минара и учешће

Извештај Заинтересованост ГО 
Вождовац и спорт-
ских организација и 
стручних кадрова

ГО Вождовац и 
спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац, 
донатори и спонзори

Активност 14.2.1.1.2.2: Успостављање сарадње 
између јавног,  приватног и невладиног сектора 
у циљу унапређења односа спорта и туризма на 
територији ГО Вождовац

Број успешно 
реализованих зајед-
ничких пројеката, 
дефинисани кључни 
стејкхолдери спорт-
ских догађаја

Извештај са састанака
Протокол о сарадњи

Заинтересованост ГО 
Вождовац и спорт-
ских организација 
и заинтересованост 
правних лица у при-
ватном и невладином 
сектору

ГО Вождовац и 
спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац, 
донатори и спонзори

14.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНА УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ МЕДИЈА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА
14.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Медијска промоција спорта као здравог начин живота

Мера 14.3.1.1.1.: Медијска промоција спорта, 
посебно домаћег спорта, као здравог начина 
живота

Број ангажованих 
медија, емисија, 
чланака итд

Извештај инфо службе Урађен промо 
материјал, обез-
беђена средства за 
промоцију, стручност 
кадрова

ГО Вождовац и 
спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац, 
донатори и спонзори

Активност 14.3.1.1.1.1.: Подршка медијским 
пројектима из области спорта и успостављање 
сарадње са медијима

Број израђених 
медијских и писаних 
садржаја
Број закупљених 
термина,
Број закључених 
правних аката о са-
радњи са медијима

Израђен медијски материјали
Обезбеђен медијски простор,
Закључени, донети  правни 
акти

Заинтересованост 
ГО Вождовац, Обез-
беђена средства за 
промоцију, стручност 
кадрова

ГО Вождовац Буџет ГО Вождовац, 
донатори и спонзори

Активност 14.3.1.1.1.2: Ажурирање интернет 
сајтова спортских организација

Редовна ажурира-
ност

Wеб сајт Обезбеђена средства 
за промоцију, струч-
ност кадрова

Спортске органи-
зације

Буџет ГО Вождовац, 
донатори и спонзори

Активност 14.3.1.1.1.3: Едукација представника 
спортских организација за медијску промоцију 
спорта

Број одржаних 
обука

Извештај са обука Заинтересованост 
ГО Вождовац и 
Спортског савеза ГО 
Вождовац, спортских 
организација, обез-
беђена средства за 
промоцију, стручност 
кадрова

ГО Вождовац и 
Спортског савеза ГО 
Вождовац

Буџет ГО Вождовац, 
донатори и спонзори

14.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СВИХ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У СПОРТУ (НАСИЉЕ НА СПОРТСКИМ ТЕРЕНИМА И МАНИФЕСТА-
ЦИЈАМА, ДОПИНГ, РАСИЗАМ, ЛАЖИРАЊЕ СПОРТСКИХ РЕЗУЛТАТА)

14.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављен механизам за доследну примену Закона о спорту и Националне стратегије за борбу против насиља и недоличног понашања гледала-
ца на спортским приредбама за период 2016- 2018

Мера 14.4.1.1.1: Јачање капаитета свих релеват-
них актера за доследну примену Националне 
стратегије за борбу против насиља и недолич-
ног понашања гледалаца на спортским терени-
ма и манифестацијама за период 2016- 2018

Ојачани капацитети 
свих релеватних 
партнера

Извештаји Обезбеђена средства 
за едукацију, мотиви-
саност и стручност 
кадрова

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац, спортске 
организације

Буџет ГО Вождовац

Активност 14.4.1.1.1.1:  Едукација у циљу 
смањења насиља на спортским теренима, анти-
допинга и других негативних појава у спорту

Одржан број еду-
кација

Извештај са едукација Обезбеђена средства 
за едукацију, мотиви-
саност и стручност 
кадрова

ГО Вождовац, 
Спортски савез ГО 
Вождовац, спортске 
организације

Буџет ГО Вождовац

Активност14.4.1.1.1.2: Успостављање сарадње са 
свим релевантним субјектима у циљу смањења 
негативних појава у спорту

Број одржаних 
састанака и број до-
нетих и закључених 
правних аката

Извештаји и донети правни 
акти

Заинтересованост 
ГО Вождовац и 
заитересованост ре-
левантних субјеката 
са којима жели да се 
успостави сарадња

ГО Вождовац и 
Спортски савез ГО 
Вождовац, спортске 
организације

Буџет ГО Вождовац

17. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Програм објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 66-23/16, 29. децембра 2016. године

Председник 
Александар Мирковић, ср.
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Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 43. Ста-
тута Градске општине Вождовац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16) и члана 49. Пословника 
о раду Скупштине Градске општине Вождовац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 46/I/08 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ

1. У тачки 2 . Решења о избору Савета за младе („Службе-
ни лист Града Београда”, број 107/16) врши се следећа измена:

– Разрешавају се чланови Савета:
Марија Барзиловић;
Наташа Величковић;
– бирају се за чланове Савета:
Гордана Станковић;
Милош Станковић.
2. Мандат изабраних траје до истека мандата одборни-

цима Скупштине Градске општине Вождовац.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-104/16, 29. децембра 2016. године

Председник 
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 18. Закона 
о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. 
закона и 83/15 – др. закон), члана 27. Статута Градске општине 
Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 
55/16) и члана 9. Статута Дома културе „Рипањ”, донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ „РИПАЊ”

1. Разрешава се Бранислав Милетић из Београда, дуж-
ности директора Дома културе „Рипањ”.

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

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-106/16, 29. децембра 2016. године

Председник 
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 18. Закона 
о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. за-
кона и 83/15 – др. закон), члана 27. Статута Градске општине 
Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/10 , 41/13 
и 55/16) и члана 9. Статута Дома културе „Рипањ”, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ДОМА КУЛТУРЕ „РИПАЊ”

1. Именује се Дијана Голе из Београда, за вршиоца дуж-
ности директора Дома културе „Рипањ”, на период до једне 
године. 

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”. 
Скупштина Градске општине Вождовац

I број 020-107/16, 29. децембра 2016. године
Председник 

Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници 
одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 27. 
Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16) и члана 17. Одлуке о 
оснивању Установе културе „Бели поток” („Службени лист 
Града Београда”, број 84/16), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „БЕЛИ ПОТОК”

1. Разрешава се Владимир Ђорђевић, функције вршиоца 
дужности директора Установе културе „Бели поток”.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда” 
Скупштина Градске општине Вождовац

I број 020-108/16, 29. децембра 2016. године
Председник 

Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 15. Одлу-
ке о оснивању Установе културе „Бели поток” („Службени 
лист Града Београда” број 84/16) и члана 27. Статута Градске 
општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 
36/10, 41/13 и 55/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „БЕЛИ ПОТОК”

1. Именује се Горан Гајић, економиста из Београда, за вр-
шиоца дужности директора Установе културe „Бели поток”, 
на период до годину дана.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац

I број 020-110/16, 29. децембра 2016. године
Председник 

Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године на основу члана 27. Статута 
Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16) и члана 18 Одлуке о оснивању 
Установе културе „Бели поток” („Службени лист Града Бео-
града”, број 84/16), донела је 

РЕШЕЊЕ
 O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИ-
КА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛ-

ТУРЕ  „БЕЛИ ПОТОК”

1. У Решењу о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Установе културе „Бели поток” („Службени 
лист Града Београда”, број 84/16) врши се следећа измена:

– рaзрешава се Горан Гајић, дужности члана Управног 
одбора, 
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– именује се Владимир Ђорђевић за члана Управног од-
бора.

2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-109/16, 29. децембра 2016. године

Председник 
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године на основу члана 20. Зако-
на о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – 
испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 27. Статута Град-
ске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 36/10, 41/13 и 55/16), члана 11. Одлуке о организовању 
установе Спортски центар „Вождовац” („Службени лист 
Града Београда”, бр. 22/06 и 33/08), доноси

РЕШЕЊЕ
 O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УП-
РАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

„ВОЖДОВАЦ”

1. У Решењу о именовању чланова Управног одбора Ус-
танове спортски центар „Вождовац” („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 14/14, 84/16 и 107/16), врши се следећа из-
мена: 

– утврђује се да Дејану Тадићу престаје дужност члана 
Управног одбора из реда оснивача, са 1. септембром 2016. 
године, због поднете оставке,

– именује се Гордана Јевросимовић, за члана Управног 
одбора, из реда оснивача.

2. Мандат именоване траје до истека мандата Управног 
одбора Установе спортски центар „Вождовац”.

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

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020- 112/16, 29. децембра 2016. године

Председник 
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године на основу члана 27. Статута 
Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16) и члана 9. Одлуке о оснивању 
„Хуманитарне фондације – срцем за Вождовац” („Службе-
ни лист Града Београда”, број 107/16), доноси

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА „ХУМАНИТАР-
НЕ ФОНДАЦИЈЕ – СРЦЕМ ЗА ВОЖДОВАЦ” У ОСНИ-

ВАЊУ

1. Именује се Управни одбор „Хуманитарне фондације – 
срцем за Вождовац” у оснивању, у саставу: 

– Марина Ралевић, председник,
– Весна Јанковић, члан,
– Раденка Шешлија Милидраг, члан,
– Марина Милошевић, члан,
– Бојан Бојић, члан.

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

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-111/16, 29. децембра 2016. године

Председник 
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 27. Ста-
тута Градске општине Вождовац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16) и чл. 2. и 3. Одлуке о об-
разовању и утврђивању подручја месних заједница на тери-
торији општине Вождовац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 10/05 – пречишћен текст, 24/05 и 14/14),  донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ САВЕТА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ

I У тачки II. Решења о избору Савета месних заједница 
на територији градске општине Вождовац („Службени лист 
Града Београда”, број 107/16) врши се следећа допуна:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „РАКОВИЦА”
Бира се за члана:
Далибор Радека.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „МИЛУНКА САВИЋ”
Бира се за председника:
Војислав Ђапа.
Бира се за заменика председника:
Славица Карић.
Бирају се за чланове:
Соња Петровић,
Милан Марковић,
Крсто Остојић,
Вука Радосављевић.
II. Разрешавају се председник, заменик председника и 

чланови Савета месне заједнице Милунка Савић изабрани  
Решењем о избору савета месних заједница Бањица, Горњи 
Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Ауто-
команда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шу-
мице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, 
Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Ку-
модраж II, Јајинци, Раковица, Бели Поток, Пиносава, Зуце, 
Рипањ и Медаковић III („Службени лист Града Београда”, 
бр. 14/14, 45/14, 47/14, 73/14, 91/14, 15/15 и 68/15).

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

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-103/16, 29. децембра 2016. године

Председник 
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 27. Ста-
тута Градске општине Вождовац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 36/10, 41/13 и 55/16) и члана 17. став 1. тачка 
2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „По-
словни простор – Вождовац” („Службени лист Града Бео-
града”, број 84/16), донела је 

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Послов-
ни центар Вождовац” за 2017. годину број 361-2051/16 од 
30. новембра 2016. године.
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2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

О б р а з л оже њ е
Надзорни одбор ЈП „Пословни центар Вождовац” је на 

седници одржаној 30. новембра 2016. године, донео Про-
грам пословања ЈП „Пословни центар Вождовац” за 2017. 
годину.

Чланом 17. став 1. тачка 2. Одлуке о промени оснивач-
ког акта Јавног предузећа „Пословни простор – Вождовац” 
(„Службени лист Града Београда”, број 84/16), одређено је 
да програм пословања предузећа доноси Надзорни одбор 
уз сагласност оснивача.

Имајући у виду наведено, Веће Градске општине Вождо-
вац је, на седници одржаној 22. децембра 2016. године, 

утврдило предлог Решења о давању сагласности на Про-
грам пословања ЈП „Пословни центар Вождовац” за 2017. 
годину, који је донео Надзорни одбор ЈП „Пословни центар 
Вождовац”. На основу изнетог, Скупштина Градске општине 
Вождовац је на седници одржаној 29. децембра 2016. године 
донела решење којим је одлучено као у диспозитиву.

Решење доставити ЈП „Пословни центар – Вождовац” и 
архиви Градске општине Вождовац.

Скупштина Градске општине Вождовац
I број 020-105/16, 29. децембра 2016. године

Председник 
Александар Мирковић, ср.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

САДРЖАЈ

Страна
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Одлука о сталној манифестацији „Сигурно је 
безбедно” од значаја за Градску општину Вождовац  35

Одлука о измени и допуни Одлуке о организо-
вању установе Спортски центар „Вождовац”  – – –  35

Одлука о изузимању и преносу права ко-
ришћења и управљања пословним простором– – –  36

Програм развоја спорта у Градској општини 
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младе  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  62
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Решење о разрешењу директора Дома културе 

„Рипањ”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  62
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Дома културе „Рипањ”  – – – – – – – – – – – – –  62
Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-

тора Установе културе „Бели поток”  – – – – – – – –  62
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Установе културе „Бели поток”  – – – – – – – –  62
Решење о измени Решења о именовању председ-
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„Бели поток”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  62

Решење о измени Решења о именовању чла-
нова Управног одбора Установе Спортски центар 
„Вождовац”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  63

Решење о именовању Управног одбора „Хумани-
тарне фондације – срцем за Вождовац”у оснивању   63

Решење о допуни Решења о избору савета месних 
заједница на територији градске општине Вождовац  63

Решење о давању сагласности на Програм по-
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