
Градоначелник града Београда 28. децембра 2017. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донео је

ЗА КЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА

1. У Интервентним мерама заштите најугроженијих грађана („Службени лист Града Београда”, бр. 19/95, 13/96, 22/98, 
10/99, 14/99, 21/99, 9/00, 21/00, 14/01, 19/01, 26/01, 1/02 11/02, 29/02, 2/03, 17/03, 33/03, 1/04, 12/04, 38/04, 15/05, 27/05, 27/06, 
9/07, 39/07, 41/07, 42/08, 31/09, 1/10, 25/10, 39/10, 5/12, 41/12, 67/12, 33/13 и 78/13, 27/14, 104/14, 38/15, 85/15, 67/16 и 135/16), 
у одељку III:

– У тачки в) речи „за децембар месец 2017. године” замењују се речима: „за децембар 2018. године”.
2. О реализацији овог закључка стараће се Градски центaр за социјални рад, Секретаријат за социјалну заштиту, ЈКП 

„Инфостан технологије” и Секретаријат за привреду – Сектор за цене.
3. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗВЕЗДАРА

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 28. децембра 2017. године , на основу члана 46. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”,бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 19. Статута Градске општине 
Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка, 40/15 и 132/16), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНKУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Утврђује се престанак мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара, пре истека времена на који су иза-
брани, због поднетих оставки, и то:

1. Михајлу Досковићу, са Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује” и 
2. Александри Кузмановић, са Изборне листе Борис Тадић, Чедомир Јовановић – Савез за бољу Србију – Социјалдемо-

кратска странка, Либерално-демократска партија. 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-45, 28. децембра 2017. године

Председник
Александар Ерор, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 28. децембра 2017. године, на основу чл. 48. и 56. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 19. Статута Град-
ске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка, 40/15 и 
132/16) и члана 11. Пословника Скупштине Градске општи-
не Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 47/08, 
52/09, 15/10, 39/12, 28/15 и 8/17), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИMA СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Потврђује се мандат oдборницима Скупштине Градске 
општине Звездара изабраној на изборима одржаним 24. ап-
рила 2016. године године, и то:

1. Љиљани Реџић, са Изборне листе „Александар Вучић 
– Србија побеђује” и

2. Миловану Гојковићу, са Изборне листе Борис Тадић, 
Чедомир Јовановић – Савез за бољу Србију – Социјалдемо-
кратска странка, Либерално-демократска партија. 

Мандат новим одборницима почиње да тече даном по-
тврђивања мандата и траје до престанка мандата одборни-
ка овог сазива Скупштине.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-46, 28. децембра 2017. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржа-
ној 28. децембра 2017. године, на основу члана 43. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 142/14, 
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 и 101/16) и члана 19. Статута Градске општине Звезда-
ра („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09 15/10, 
13/13, 36/13, 41/13 – исправка и 40/15 и 132/16), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2018. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 

општине Звездара за 2018. годину састоје се од:

I Укупни приходи и примања 671.923.709
Буџетска средства 460.074.613
Донације 61 .000.000
Неутрошена средства из претходне године 150.849.096
II Укупни расходи и издаци 671.923.709
Текући буџетски расходи и издаци 610.923.709
Донације 61.000.000
III Буџетски суфицит/дефицит 0

Члан 2.
Буџет за 2018. годину састоји се од:
1) укупних приходa и примања
у износу од динара 671.923.709
2) укупних расхода и издатака
у износу од динара 671.923.709
3) буџетског суфицита у износу од динара 0

Члан 3.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету 

у износу од 300.000 динара и користе се у складу са чланом 
70. Закона о буџетском систему.

Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у скла-

ду са чланом 69. Закона о буџетском систему и износе 
3.000.000 динара. 

Средства из става 1. овог члана користе се за непланира-
не сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе 
за које се у току године покаже да апропријације нису биле 
довољне.

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује 
председник градске општине Звездара.

Члан 5.
Приходи буџета Градске општине Звездара за 2018. го-

дину у укупном износу од 671.923.709 динара по врстама, 
односно економским класификацијама, утврђени су у сле-
дећим износима: 

Економска
класифик. Приходи Износ

321 I Пренета неутрошена средства из претходне године 150.849.096

711 Порез на доходак грађана (7,61% остварених на Општини) 230.500.000

711 Порез на доходак грађана од самосталних делатности (2% 
остварених на Општини

4.000.000

713 Порез на имовину и земљиште (17% наплаћених на 
Општини )

192.474.613

713 Порез на пренос апсолутних права (2% наплаћених на 
Општини)

6.000.000

714 Локалне комуналне таксе (4% наплаћених на Општини) 5.500.000

716 Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору

2.000.000

742 Општинске административне таксе (100 % наплаћених на 
Општини) 

2.000.000

742 Приходи органа 1.900.000

743 Приходи од мандатних казни и казни у управном 
поступку

500.000

745 Мешовити и неодређени приходи 3.200.000

742 Приходи од продаје добара и услуга 6.000.000

  II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА: 454.074.613

771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 5.000.000

772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из прет-
ходне године

1.000.000

733 Текући трансфер из буџета града 1.000.000

733 Капитални трансфер из буџета града 60.000.000

  III СВЕГА: 67.000.000

  УКУПНО: I+II+III 671.923.709
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Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у слeдећим износима:

Екон.
класификација Опис Средства из буџета Средства из осталих извора Укупни расходи у 2018. години

1 2 3 4 5
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 223.931.000 0 223.931.000

411 Плате и додаци запослених 173.247.000   173.247.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 35.959.000   35.959.000
413 Накнаде у натури ( превоз ) 7.640.000   7.640.000
414 Социјална давања запосленима 6.080.000   6.080.000
415 Накнаде за запослене     0
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.005.000   1.005.000
42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 106.394.543 46.005.742 152.400.285

421 Стални трошкови 32.445.147 11.402.853 43.848.000
422 Трошкови службених путовања 290.000 50.000 340.000
423 Услуге по уговору 42.214.000 2.000.000 44.214.000
424 Специјализоване услуге 5.844.000 2.230.000 8.074.000
425 Текуће поправке и одржавања 16.008.000 27.322.889 43.330.889
426 Материјал 9.593.396 3.000.000 12.593.396
44 ОТПЛАТА КАМАТА 2.050.000 550.000 2.600.000

441 Отплата камата домаћим пословним банкама 2.050.000 550.000 2.600.000
46 ДОНАЦИЈЕ ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 68.726.200 65.800.000 134.526.200

463 Текући трансфер 40.526.200 25.800.000 66.326.200
465 Остале дотације и трансфери 28.200.000 40.000.000 68.200.000
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 6.574.400 80.485.354 87.059.754

511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000 74.885.354 75.885.354
512 Машине и опрема 4.914.400 5.600.000 10.514.400
515 Остала основна средства 660.000   660.000
47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 18.803.840 10.008.000 28.811.840

472 Накнаде за социјалну помоћ из буџета 18.803.840 10.008.000 28.811.840
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 8.894.630 4.800.000 13.694.630

481 Дотације невладиним организацијама: 5.654.630 1.800.000 7.454.630
482 Порези, таксе, казне наметнуте од власти 980.000   980.000
483 Новчане казне по решењу суда 2.200.000 3.000.000 5.200.000
485 Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа 60.000   60.000
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 21.400.000 4.200.000 25.600.000

611 Отплата главнице домаћим пословним банкама 21.400.000 4.200.000 25.600.000
49 РЕЗЕРВА 3.300.000 0 3.300.000

499 Стална резерва** 300.000 0 300.000
499 Текућа резерва*** 3.000.000 0 3.000.000

  УКУПНИ РАСХОДИ 460.074.613 211.849.096 671.923.709

Члан 7.
Буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финансирања 
Позиција Опис Износ

  А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  
  1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8) 521.074.613
  1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 521.074.613
1 – буџетска средства 460.074.613
2 – сопствени приходи  
3 – донације 61.000.000
4 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)  
  2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) 646.323.709
  2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 559.263.955
5 – текући буџетски расходи 518.263.955
6 – расходи из сопствених прихода  
7 – донације 41.000.000
  2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: 87.059.754
8 – текући буџетски издаци 67.059.754
9 – издаци из сопствених прихода  

10 – донације 20.000.000
  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5) -125.249.096

11 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62  
12 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)  
  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) +(92-62) -125.249.096
  Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

13 Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)  
14 Примања од задуживања (категорија 91)  
15 Неутрошена средства из претходних година 150.849.096
16 Издаци за отплату главнице дуга (61) 25.600.000
17 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)  
  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 125.249.096
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Члан 8.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину у складу са Стратешким планом раз-

воја градске општине Звездара 2015–2020. године и Статутом Градске општине Звездара исказују се у следећем прегледу: 



28. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 108 – 5



Број 108 – 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. децембар 2017.

Члан 9.
Издаци буџета, по програмској класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупна 
средства Одговорна/овлашћена лица

Програм
 Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5 6 7
7 0701 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0 72.885.354 72.885.354 Лазо Шеган

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 71.885.354 Небојша Перић
0701-1001 Безбедност у саобраћају 1.000.000 Небојша Перић

8 2001 Програм 8. Предшколско образовање и васпитање 10.000.000 0 10.000.000 Лазо Шеган
2001-1001 Текуће поправке предшколских установа 10.000.000 10.000.000 Милош Петровић

9 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 22.800.000 21.500.000 44.300.000 Лазо Шеган
2002-1001 Исхрана и смештај ученика 3.800.000 3.800.000 Соња Стаменовић
2002-1002 Текуће поправке школа 10.000.000 18.000.000 28.000.000 Милош Петровић
2002-1003 Превоз ученика 5.000.000 3.500.000 8.500.000 Зоран Максимовић
2002-1004 Награде ученицима 2.000.000 2.000.000 Весна Петровић Урошевић
2002-1005 Превоз ученика на републичка такмичења 500.000 500.000 Зоран Максимовић
2002-1006 Безбедност деце 1.500.000 1.500.000 Милош Петровић

11 0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 19.748.840 10.008.000 29.756.840 Мирослав Мариновић
0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 4.545.000 8.000 4.553.000 Радмила Урошевић
0901-0003 Дневне услуге у заједници 8.180.000 10.000.000 18.180.000 Димитрије Петров
0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 2.199.840 2.199.840 Радмила Урошевић
0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом 780.000 780.000 Радмила Урошевић
0901-1003 Реализација ЛАПЗ 4.044.000 4.044.000 Радмила Урошевић

13 1201 Програм 13. Развој културе и информисања 10.510.000 0 10.510.000 Роберт Милићевић
1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 6.210.000 6.210.000 Весна Петровић Урошевић
1201-1001 Позориште Звездариште 3.300.000 3.300.000 Зоран Максимовић
1201-1002 Звездаријада 1.000.000 1.000.000 Соња Стаменовић

14 1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 12.000.000 40.800.000 52.800.000 Невена Миливојевић
1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 1.000.000 1.000.000 Милош Петровић
1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 3.500.000 3.500.000 Соња Стаменовић
1301-0004 Функционисање локалних спортских установа (СОФКА) 6.000.000 40.000.000 46.000.000 Зоран Максимовић
1301-0005 Спровођење омладинске политике (КЗМ) 1.500.000 800.000 2.300.000 Невена Миливојевић

15 0602 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 337.929.143 66.655.742 404.584.885 Александар Ерор
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Управа ГО (130) 273.002.143 19.002.853 292.004.996 Татјана Карановић-Лечић
0602-0002 Функционисање месних заједница 14.450.000 3.500.000 17.950.000 Илија Томић
0602-0003 Сервисирање јавног дуга 23.450.000 4.750.000 28.200.000 Милош Игњатовић
0602-0004 Општинско правобранилаштво 15.952.000 3.000.000 18.952.000 Биљана Чукић
0602-0006 Инспекцијски послови (рушење) 825.000 2.230.000 3.055.000 Драган Радоњић
0602-0009 Текућа буџетска резерва 3.000.000 3.000.000 Милош Игњатовић
0602-0010 Стална буџетска резерва 300.000 300.000 Милош Игњатовић
0602-1005 Инфраструктурни и садржајни развој заједнице 6.950.000 30.297.147 37.247.147 Небојша Перић
0602-1006 Изградња дечијег игралишта 3.875.742 3.875.742 Небојша Перић

16 2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 47.086.630 0 47.086.630 Милош Игњатовић
2101-0001 Функционисање Скупштине ГО 12.871.130 Александар Ерор
2101-0002 Функционисање извршних органа – Председник ГО 7.042.000 Милош Игњатовић
2101-0002 Функционисање извршних органа – Веће ГО 26.513.500 Милош Игњатовић
2101-1001 Пројекат – Дан општине 408.000 Јелена Папић
2101-1002 Пројекат – Општинска слава 252.000 Јелена Папић

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 460.074.613 211.849.096 671.923.709

Члан 10.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функциje Функционална класификација Средства из буџета Средства из осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  19.748.840  10.008.000  29.756.840 
090 Социјална заштита некласификована на другом месту  19.748.840  10.008.000  29.756.840 
100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ  361.288.773  27.252.853  388.541.626 
111 Извршни и законодавни органи  47.086.630  47.086.630 
130 Опште услуге  276.302.143  19.002.853  295.304.996 
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  14.450.000  3.500.000  17.950.000 
170 Трансакције јавног дуга  23.450.000  4.750.000  28.200.000 
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ  15.952.000  3.000.000  18.952.000 
330 Судови  15.952.000  3.000.000  18.952.000 
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ  –  72.885.354  72.885.354 
451 Друмски саобраћај  72.885.354  72.885.354 
600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ  7.775.000  36.402.889  44.177.889 
620 Развој заједнице  7.775.000  36.402.889  44.177.889 
800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ  21.010.000  40.000.000  61.010.000 
810 Услуге рекреације и спорта  10.500.000  40.000.000  50.500.000 
820 Услуге културе  10.510.000  10.510.000 
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1 2 3 4 5
900 ОБРАЗОВАЊЕ  34.300.000  22.300.000  56.600.000 
911 Предшколско образовање  10.000.000  10.000.000 
912 Основно образовање  22.800.000  21.500.000  44.300.000 
950 Образовање које није класификовано нивоом  1.500.000  800.000  2.300.000 

УКУПНО  460.074.613  211.849.096  671.923.709 
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Члан 12.
Средства из буџета по програмској класификацији са циљевима и индикаторима утврђена су у износу од:

ПРОГРАМ / Програмска актив-
ност и пројекат ЦИЉ ИНДИКАТОР

Циљана 
вредност 

2018.

Циљана 
вредност 

2019.

Циљана 
вредност 

2020.
Извор 01 Остали 

извори
Сви из-

вори
Шифра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0701 Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0 72.885.354 72.885.354
Лазо Шеган 1. Повећање безбедности учесника 

у саобраћају и смањење броја са-
обраћајних незгода

1. Број саобраћајних незгода/
инцидената у односу на број из 
претходне године

<10% <10% <10%

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 71.885.354 71.885.354
Небојша Перић 1. Стављање у функцију инфра-

структурних површина
1. Проценат реализације пла-
нираних активности

60% 60% 60%

0701-1001 Безбедност у саобраћају 1.000.000 1.000.000
Небојша Перић 1. Побољшање услова колектив-

не безбедности свих учесника у 
саобраћају

1. Проценат реализованих 
средстава 

90%

2001 Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање 10.000.000 0 10.000.000
Лазо Шеган 1. Повећање обухвата деце предш-

колским васпитањем и образовањем
1. Проценат уписане деце у 
односу на број укупно прија-
вљене деце

63,96% 63,64% 63,56

2001-1001 Текуће поправке предшколских установа 10.000.000 10.000.000
Милош Петровић 1. Унапређење услова и безбедности 

за боравак деце у предшколским ус-
тановама на територији ГО Звездара

1. Износ средстава буџета који 
се издваја за текуће поправке 
предшколских установа

10.000.000

2002 Програм 9 – Основно образовање и васпитање 22.800.000 21.500.000 44.300.000
Лазо Шеган 1. Унапређење квалитета основног 

образовања 
1. Просечан број поена на ма-
турском испиту (математика/
српски/општи)

19,10 19,15 19,20

2002-1001 Исхрана и смештај 
ученика

3.800.000 3.800.000

Соња Стаменовић 1. Повећање доступности и присту-
пачности основног и средњег обра-
зовања деци са сметњама у развоју

1. Број деце која остварују 
право на бесплатну исхрану 
у школи

124

2. Број деце која остварују 
право на бесплатну исхрану и 
смештај у школи са домом за 
ученике

3

2002-1002 Текуће поправке школа 10.000.000 18.000.000 28.000.000
Милош Петровић 1. Унапређење услова за боравак 

деце у основним школама на терито-
рији ГО Звездара

1. Износ средстава буџета који 
се издваја за текуће поправке 
школа 

24.000.000

2002-1003 Превоз ученика 5.000.000 3.500.000 8.500.000
Зоран Максимовић 1. Повећање досутпности и присту-

пачности основног образовања деци 
са сметњама у развоју

1. Број деце за коју се орга-
низује превоз

50

2002-1004 Награде ученицима 2.000.000 2.000.000
Весна Петровић Урошевић 1. Унапређење квалитета образовања 

и васпитања у основним школама
1. Број талентоване деце подр-
жане од стране града/општине 
у односу на укупан број деце у 
школама 

23

2. Број деце која су освојила 
место на републичким такми-
чењима 

100



Број 108 – 18 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. децембар 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2002-1005 Превоз ученика на републичка такмичења 500.000 500.000
Зоран Максимовић 1. Подстицање развоја талентованих 

ученика омогућавањем учешћа на 
републичким такмичењима финан-
сирањем превоза

1. Број школа које учествују на 
републичким такмичењима 
која су дефинисана календаром 
такмичења и смотри за основ-
не и средње школе

12

2002-1006 Безбедност деце 1.500.000 1.500.000
Милош Петровић 1. Обезбеђивање услова за развој 

животних вештина код ученика
1. Број школа које реализују 
пројекат

10

2. Број ученика који су укљу-
чени у реализацију пројектних 
активности

1500

0901 Програм 11 -Социјална и дечја заштита 19.748.840 10.008.000 29.756.840
Мирослав Мариновић 1. Повећање доступности права и 

услуга социјалне заштите
1. Број грађана/ки корисника 
мера материјалне или друге 
врсте подршке 

550 550 550

0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 4.545.000 8.000 4.553.000
Радмила Урошевић 1. Унапређење заштите сиромашних 1. Број грађана – корисника 

других мера материјалне 
подршке

300 350 350

2. Број жена у односу на укупан 
број грађана – корисника дру-
гих мера материјалне подршке

50% 50% 50%

0901-0003 Дневне услуге у 
заједници

8.180.000 10.000.000 18.180.000

Димитрије Петров 1. Подстицање развоја разноврсних 
социјалних и других услуга у 
заједници

1. Број удружења / хуманитар-
них организација које добијају 
средства из буџета града/
општине

12 12 14

2. Унапређење доступности и ефи-
касности дневних услуга у заједници 
за стара лица

2. Број програма које реализују 
ове организације

12 12 14

0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 2.199.840 2.199.840
Радмила Урошевић 1. Подршка развоју мреже услуга 

социјалне заштите предвиђене 
Одлуком о социјалној заштити и 
Законом о социјалној заштити

1. Број корисника услуга у 
заједници у односу на укупан 
број грађана

0,6% 1% 1,3%

2. Број корисника саветодавно-
терапијских и социо – едука-
тивних услуга у заједници 

1000 1500 2000

0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом 780.000 780.000
Радмила Урошевић 1. Обезбеђивање услуга социјалне 

заштите за старије и одрасле са 
инвалидитетом

1. Број услуга 3 3 3

2. Број корисника 150 150 150
0901-1003 Реализација ЛАПЗ 4.044.000 4.044.000
Радмила Урошевић 1. Унапређење међусекторске 

сарадње у области запошљавања и 
повећање броја запослених

1. Број организованих струч-
них скупова

5 5 5

2. Број запослених жена у од-
носу на укупан број запослених

12 од 30 12 од 30 12 од 30

1201 Програм 13 – Развој културе и информисање 10.510.000 0 10.510.000
Роберт Милићевић 1. Подстицање развоја културе 1. Број посетилаца програма 

који доприносе остваривању 
општег интереса у култури 
који су одржани

13000 13000 13000

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 6.210.000 6.210.000
Весна Петровић Урошевић 1. Унапређење разноврсности кул-

турне понуде
1. Број програма и пројеката 
подржаних од стране града/
општине

20 20 20

1201-1001 Позориште Звезда-
риште

3.300.000 3.300.000

Зоран Максимовић 1. Развој културних потреба и 
навика код деце предшколског и 
школског узраста на територији ГО 
Звездара

1. Број одржаних представа 12 12 12

2. Број деце која су посетила 
фестивал

4.500 4.500 4.500

2. Повећање доступности културних 
садржаја што већем броју деце

1. Број деце из посебно осетљи-
вих друштвених група која су 
посетила фестивал

370 370 370

3. Стварање услова за развијање 
интеркултуралног дијалога у земљи 
и региону

1. Број градова и земаља које 
учествују на Фестивалу

7 7 7

2. Број градова и земаља 
пријављених за учешће на 
Фестивалу

20 20 20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1201-1002 Звездаријада 1.000.000 1.000.000
Соња Стаменовић 1. Развој различитих знања и вешти-

на код младих за њихово активно 
учешће у различитим програмима у 
области културе

1.Број едукативних програма 7 7 7

2.Број младих укључених у 
реализацију програма

150 150 150

1301 Програм 14 – Развој спорта и омладине 12.000.000 40.800.000 52.800.000
Невена Миливојевић 1. Обезбеђење услова за бављење 

спортом свих грађана и грађанки 
града/општине

1. Број спортских организација 
преко којих се остварује јавни 
интерес у области спорта

30 30 30

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 1.000.000 1.000.000
Милош Петровић 1. Унапређење подршке локалним 

спортским организацијама преко 
којих се остварује јавни интерес у 
области спорта

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

5 5 5

2. Број годишњих програма 
спортских организација 
финансираних од стране града/
општине

10 12 14

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 3.500.000 3.500.000
Соња Стаменовић 1. Унапређење предшколског и 

школског спорта
1. Број објеката који је досту-
пан за коришћење предшкол-
ском, школском спорту

14 14 14

2. Повећање учешћа девојчица у 
спортским активностима

1. Број девојчица укључен у 
спортске активности у односу 
на укупан број школске деце

800 850 900

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 6.000.000 40.000.000 46.000.000
Зоран Максимовић 1. Обезбеђивање услова за рад уста-

нова из области спорта
1. Број програма које реализују 
установе из области спорта

8 8 8

1301-0005 Спровођење омладинске политике 1.500.000 800.000 2.300.000
Невена Миливојевић 1. Подршка активном укључивању 

младих у различите друштвене 
активности

1. Број младих корисника услу-
га мера омладинске политике

200 200 200

0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 337.929.143 66.655.742 404.584.885
Александар Ерор
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 273.002.143 19.002.853 292.004.996
Татјана Крановић Лечић 1. Функционисање управе 1. Проценат решених предмета 

у календарској години (у 
законском року, ван законског 
рока)

8.300 8.400 8.500

0602-0002 Функционисање месних заједница 14.450.000 3.500.000 17.950.000
Илија Томић 1. Обезбеђено задовољавање потре-

ба и интереса локалног станов-
ништва деловањем месних заједница 

1. Број електронских пријава 
грађана и иницијатива /
предлога месних заједница 
према граду/општини у вези 
са питањима од интереса за 
локално становништво

630 640 650

0602-0003 Сервисирање јавног 
дуга

23.450.000 4.750.000 28.200.000

Милош Игњатовић 1. Одржавање финансијске стабил-
ности града/општине и финанси-
рање капиталних инвестиционих 
расхода 

1. Учешће издатака за сер-
висирање дугова у текућим 
приходима <15%

<12% <10% <9%

0602-0004 Општинско правобра-
нилаштво 

15.952.000 3.000.000 18.952.000

Биљана Чукић 1. Заштита имовинских права и 
интереса града/општине 

1. Број правних мишљења 
која су дата органима града/
општине, стручним службама 
и другим правним лицима 
чија имовинска и друга права 
заступа

155 165 175

0602-0006 Инспекцијски послови 
– рушење

825.000 2.230.000 3.055.000

Драган Радоњић 1. Квалитетно обављање инспекци-
јских послова

1. Број решених предмета 
грађана у односу на број при-
мљених предмета 

75% 75% 75%

0602-0009 Текућа буџетска 
резерва

3.000.000 3.000.000

Милош Игњатовић
0602-0010 Стална буџетска 

резерва
300.000 300.000

Милош Игњатовић
0602-1005 Инфраструктурни и садржајни развој заједнице 6.950.000 30.297.147 37.247.147
Небојша Перић 1. Стављање у функцију инфра-

структурних и јавних садржаја и 
површина

1. Проценат реализације пла-
нираних активности

70% 75% 60%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0602-1006 Изградња дечијег 

игралишта
3.875.742 3.875.742

Небојша Перић 1. Изградња новог дечијег игра-
лишта

1. Проценат реализације 
планираних активности на 
изградњи игралишта

100%

2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе 47.086.630 47.086.630
Милош Игњатовић
2101-0001 Функционисање 

Скупштине
12.871.130 12.871.130

Александар Ерор 1. Функционисање локалне 
скупштине

1. Број седница Скупштине 
општине

6 6 6

2101-0002 Функционисање извршних органа – Председник 7.042.000 7.042.000
Милош Игњатовић 1. Функционисање извршних органа 1. Број иницијатива/број 

представки упућених органима 
ради побољшања живота 
грађана Звездаре

95 100 105

2101-1001 Дан општине 408.000 408.000
Јелена Папић 1. Пригодно обележавање датума 

значајног за општину и грађане 
општине Звездара

1. Број гостију 400

2. Број медија који је пратио и 
објавио вест о прослави дана 
општине Звездара

10

2101-1002 Општнска слава 252.000 252.000
Јелена Папић 1. Пригодно обележавање верског 

празника
1. Број гостију 180

2. Број медија који је пратио 
и објавио вест о обележавању 
славе Сретење Господње

8

2101-0002 Функционисање извршних органа – Веће 26.513.500 26.513.500
Милош Игњатовић 1. Функционисање извршних органа 1. Број седница извршних 

органа
50 50 50

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Звез-

дара – утврђен у члану 1. ове одлуке, повећан је за износ 
пренетих средстава из предходне године, донација од оста-
лих нивоа власти и средстава рефундације (меморандумске 
ставке).

Члан 14.
Корисници буџетских средстава су:
1. Директни – Скупштина Градске општине Звездара, 

председник градске општине Звездара, Веће Градске општи-
не Звездара, Јавно правобранилаштво Градске општине 
Звездара и Управа Градске општине Звездара.

2. Индиректни – Месна заједница Звездара.

Члан 15 .
Расходи распоређени чланом 11. Одлуке за директне и 

индиректне кориснике, извршавају се преко подрачуна који 
су отворени код Управе за трезор – филијала Палилула. Ко-
рисници из овог члана, који одређени расход извршавају из 
средстава буџета и из осталих извора, обавезни су да изми-
рење тог расхода врше прво из осталих извора финансирањa. 

Члан 16.
Председник градске општине је наредбодавац за извр-

шење буџета и одговоран је за извршење ове одлуке.
Председник општине је одговоран за спровођење фи-

скалне политике и управљање јавном имовином, приходи-
ма и примањима и расходима и издацима на начин који је у 
складу са Законом о буџетском систему.

Члан 17.
Наредбодавац директних и индиректних корисника 

буџетских средстава је руководилац, односно лице које је 
одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 

издавање налога за плаћање који се извршавају из средста-
ва органа, као и за издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету.

Члан 18.
За законито и наменско коришћење средстава распо-

ређених овом одлуком, поред руководиоца директних и ин-
директних корисника буџетских средстава, одговоран је и 
начелник Управе градске општине.

Члан 19.
Корисници буџетских средстава обавезни су да троме-

сечне извештаје о извршењу финансијских планова доставе 
Одељењу за финансије и привреду у року од 10 дана од ис-
тека периода.

Одељење за финансије и привреду обавезно је да редов-
но прати извршење буџета и два пута годишње, односно у 
року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног 
периода, достави извештај председнику градске општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета 
и извршења као и образложење великих одступања.

У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 3. 
овог члана председник градске општине усваја и доставља 
извештај Скупштини општине. 

Члан 20.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим 

наменама финансијским планом прихода и расхода ко-
рисника буџетских средстава а у склопу припадајућих про-
грама и у складу са организационом, економском и функ-
ционалном класификацијом, као и извором финансирања.

Члан 21.
Буџетски корисници могу користити средства распо-

ређена овом одлуком само за намене за које су им финан-
сиским планом та средства одобрена.



28. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 108 – 21

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
извршене искључиво на принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна Трезора.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 
само на основу писаног уговора или другог правног акта. 
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису пошто-
ване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџет-
ском систему.

Члан 22.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима буџета, а у ок-
виру утврђене апропијације.

Ако се у току године приходи смање, расходи буџета из-
вршаваће се по приоритетима и то за обавезе утврђене за-
конским прописима на постојећем нивоу и за минималне 
сталне трошкове који су неопходни за несметано функцио-
нисање корисника буџетских средстава.

Члан 23.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе 

настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих по-
правки и одржавања, материјала, као и по основу капитал-
них издатака измире у року утврђеним законом који регу-
лише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама. 

Корисници буџетских средстава дужни су да одобрена 
средства из буџета користе законито, наменски за изврша-
вање послова и задатака из свог делокруга рада, а према 
распореду средстава из члана 11. одлуке.

Члан 24.
Распоред и коришћење средстава вршиће се на основу 

годишњег финансијског плана директних и индиректних 
корисника буџета. 

Директни и индиректни корисници средстава буџета 
могу да врше плаћања до висине квота које за шестомесечни 
период одреди Одељење за финансије и привреду у складу са 
чланом 53. став 1. Закона о буџетском систему, а сразмерно 
планираним средствима у буџету као и ликвидним могућ-
ностима буџета. 

Члан 25.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријација-

ма у 2017. години, а неизвршене у току те године, преносе се 
и имају статус преузетих обавеза у 2018. години и изврша-
вају се на терет одобрених апропријација.

Члан 26.
У случају да један ниво власти својим актом определи 

наменска трансферна средства, као и у случају уговарања 
донације, чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења ове одлуке, Одељење за финансије и привреду на 
основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извр-
шавање расхода по том основу.

Члан 27.
Председник градске општине Звездара може донети од-

луку о промени износа апропријације у складу са чланом 
61. Закона о буџетском систему, односно може извршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређених 
расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход 
чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода буџета, док се приходи из осталих извора 
могу мењати без ограничења. 

Ако у току године дође до промене околности која не угро-
жава утврђене приоритете унутар буџета, председник општи-
не доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће 

искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се ко-
ристити за намене које нису предвиђене буџетом или за наме-
не за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Члан 28.
У складу са чланом 16. став 1. Закона о изменама и допу-

нама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
број 103/15) предвиђено је постепено увођење родно одго-
ворног буџетирања те је сходно томе ГО Звездара приме-
нила принцип родно одговорног буџетирања определивши 
родно одговорне циљеве и индикаторе. 

Члан 29.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-

калне власти за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. 
годину, које је донео министар надлежан за послове финан-
сија и Упутства за припрему буџета градских општина Гра-
да Београда за 2018. годину са пројекцијом за 2019. и 2020. 
годину које је донео Секретаријат за финансије Градске уп-
раве Града Београда а на основу одредби члана 36а Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
– др. закон 103/15, 99/16 и 113/17), Законом о одређивању 
максималног броја запослених у локалној администрацији 
(„Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 68/15) и Одлуке о мак-
сималном броју запослених на неодређено време у систему 
локалне самоуправе Града Београда за 2015. годину („Служ-
бени лист Града Београда”, број 4/16), број запослених код 
корисника буџета Градске општине Звездара (директни и 
индиректни буџетски корисници) не може прећи максима-
лан број запослених на неодређено и одређено време.

Члан 30.
Укупан број запослених на одређено и неодређено време 

за које су обезбеђена средстава за плате у буџету за 2018. го-
дину је 186, и то:

– изабрана лица на одређено време 11; 
– постављена лица на одређено време 11;
– запослени у органима Управе на неодрђено време 152;
– запослени у органима Управе на одређено време 12.

Члан 31.
У буџетској 2018. години обрачун и исплата плата, бо-

жићних, годишњих и јубиларних награда и других врста 
награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним 
колективним уговорима, за директне и индиректне ко-
риснике средстава буџета градске општине, вршиће се у 
складу са Законом о буџету Републике Србије.

Члан 32.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања 

уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу 
грађевинских радова морају да поступе у складу са Законом 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15). 

Члан 33.
Директи и индиректни корисници буџетских средстава, 

у 2018. години, обрачунату исправку вредности нефинан-
сијске имовине исказују на терет капитала, односно не ис-
казују расход амортизације и употребе средстава за рад. 

Члан 34.
У Одлуци износ од 300.000 динара издвојен је за сталну 

буџетску резерву.
Председник општине одлучује о коришћењу средста-

ва сталне буџетске резерве и на предлог органа управе на-
длежног за финансије, доноси решење о коришћењу сред-
става сталне буџетске резерве за намене у складу са чланом 
70. Закона о буџетском систему.
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Члан 35.
У Одлуци износ од 3.000.000 динара издвојен је за те-

кућу буџетску резерву.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-

ниране сврхе за које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне.

Председник општине одлучује о коришћењу средста-
ва текуће буџетске резерве и на предлог органа управе на-
длежног за финансије, доноси решење о коришћењу сред-
става текуће буџетске резерве у складу са чланом 69. Закона 
о буџетском систему.

Члан 36.
Пренета средства из претходне године у износу од 

150.849.096 динара користиће се у складу са преузетим оба-
везама и према распореду средстава из Одлуке о буџету.

Члан 37.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи 

за трезор – филијала Палилула, Секретаријату за финансије 
Градске управе Града Београда, објавити у „Службеном листу 
Града Београда” и објавити на интернет страници општине.

Члан 38.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2018. године. 

О б р а з л оже њ е

Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2018. годи-
ну, израђена је у складу са одредбама Закона о буџетском сис-
тему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 
103/15, 99/16 и 113/17) који јединствено уређује планирање, 
припрему, доношење и извршење буџета Града и градских 
општина, Упутством за припрему буџета градских општина 
Града Београда за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. 
годину и Одлуком о обиму средстава за вршење послова Гра-
да и градских општина и утврђивању прихода који припадају 
Граду, односно градским општинама у 2018. години. 

На основу члана 28. Закона о буџетском систему, буџет 
се састоји из општег дела, посебног дела и образложења.

I – Општи део Одлуке о буџету Градске општине Звезда-
ра за 2018. годину, исказан у члану 1. одлуке, састоји се од 
укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака 
у износу од 671.923.709 динара, и чине га:

– 460.074.613 динара – укупна буџетска средства Градске 
општине Звездара, и то: 

класичан оквир који износи 454.074.613 динара и 
6.000.000 динара – меморандумске ставке за рефундацију 
расхода (рефундација расхода групе 42 контног плана); 

– 150.849.096 динара – пренета средства из 2017. године;
– донације 61.000.000 динара.
Структура прихода – класичан оквир буџета је:

1. Порез на доходак грађана – зараде  230.500.000 50,77%
2. Порез на зараде од самосталних делатности 4.000.000 0,88%
3. Порез на имовину и земљиште  192.474.613 42,39%
4. Порез на пренос апсолутних права 6.000.000 1,33%
5. Приход од локалних и комуналних такси  7.500.000 1,66%
6. Приходи од продаје добара и услуга 6.000.000 1,33%
7. Административне таксе, мешовити приходи, мандатне 
казне и приходи органа

 7.600.000  1,68% 

УКУПНО: 454.074.613 100,00%

Структура прихода за 2018. годину исказана у члану 5. 
Одлуке о буџету Градске општине Звездара, састоји се од:

– прихода од пореза на доходак грађана – на зараде, који 
се оствари на подручју градске општине дели се између Гра-
да и Градске општине Звездара у односу 92,39 : 7,61;

– прихода од пореза на доходак грађана на приход од са-
мосталних делатности, који се оствари на подручју градске 
општине дели се између Града и Градске општине Звездара 
у односу 98:2;

– прихода од пореза на имовину, који се оствари на 
подручју градске општине, дели се између Града и Градске 
општине Звездара у односу 83:17; 

– прихода од пореза на пренос апсолутних права, који се 
оствари на подручју градске општине дели се између Града 
и Градске општине Звездара у односу 98:2; 

– прихода од локалних комуналних такси, који се ос-
твари на подручју градске општине, дели се између Града и 
Градске општине Звездара у односу 96:4; 

Остали приходи из члана 5. ове одлуке у целини су при-
ходи Градске општине Звездара. 

Планирање масе средстава за плате и броја запослених у 
2018. години у Одлуци о буџету Градске општине Звездара 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-
калне власти за 2018. годину и пројекцијом за 2019. и 2020. 
годину, маса средстава за плате у 2018. години планирана је 
тако да остане на нивоу исплаћених плата у 2017. години, 
а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чла-
ном 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину 
(„Службени гласник РС”, број 99/16). 

Укупна маса средстава за плате умањена је за плате за-
послених у ЈП „Пословни простор Звездара” који нису пре-
узети у органе и службе Управе ГО Звездара, на економским 
класификацијама 411 и 412. Тако планирана маса средстава 
за плате увећана је за 5% на основу члана 27е. тачка 48. став 
11. Закона о буџетском систему.

Средства добијена по основу умањења у складу са од-
редбама Закона о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава, планирана су на 
апропијацији економској класификацији 465 – Остале дота-
ције и трансфери.

У 2018. години не треба планирати обрачун и испла-
ту божићних, годишњих и других врста награда и бонуса 
предвиђених посебним и појединачним колективним угово-
рима, за директне и индиректне кориснике буџетских сред-
става, осим јубиларних награда за запослене. Такође у 2018. 
не могу се исплаћивати запосленима награде и бонуси који 
према међународним критеријумима представљају нестан-
дардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Планирање броја запослених 
Планирање броја запослених утврђено је у члану 4. 

став 1. Закона о начину одређивања максималног броја за-
послених у јавном сектору („Службени гласник РС”,број 
68/15), запослених код корисника буџета Градске општине 
Звездара (директни и индиректни буџетски корисници) не 
може прећи максималан број запослених на неодређено и 
одређено време.

Скупштина Града Београда у складу са чланом 6. Зако-
на својим актом утврђује максималан број запослених за 
све организационе облике и органе градских општина, од-
носно запослене чије се плате односно зараде финансирају 
из буџета. Прописано је да се повећање броја запослених 
на неодређено време врши у складу са прописима којима се 
уређује буџетски систем, односно организациони облици 
ће тражити сагласност за повећање броја запослених преко 
надлежног органа локалне власти и Министарства државне 
управе и локалне самоуправе од Комисије Владе.



28. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 108 – 23

Укупан број запослених на одређено време, због привре-
мено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору 
о делу, уговору о привременим и повременим пословима и 
лица ангажованих по другим основама не може бити већи од 
10% броја запослених на неодређено време (члан 10. став 1.) 

Укупан број запослених у Градској општини Звездара за 
које су обезбеђена средства за исплату плата у 2018. години 
износи 186, и то:

– изабрана лица на одређено време 11; 
– постављена лица на одређено време 11;
– запослени у органима управе на неодрђено време 152;
– запослени у органима Управе на одређено време 12.
У прилогу одлуке налазе се попуњене табеле, планира-

на маса као и број запослених у 2018. години, прописане од 
стране Министарства финансија, и то: 

– табела 1 – Број запослених чије се плате финансирају 
из свих извора на економским класификацијама 411 и 412 у 
2018. години;

– табела 2 – Маса средстава за плате исплаћена у 2017. 
години и планирана у 2018. години; 

– табела 3 – Број запослених чије се плате финансирају 
из буџета са осталих економских класификација у 2018. го-
дини;

– табела 4 – Планирана средства на економској класифи-
кацији 465 у 2018. години;

– табела 5 – Планирана средства на економској класифи-
кацији 414 у 2018. години;

– табела 6 – Планирана средства на економској класифи-
кацији 416 у 2018. години; 

– табела 7 – Преглед броја запослених и средстава за 
плате у 2018. години по звањима и занимањима у органима 
и организацијама локалне власти; 

– табела 8 – Исплаћена средства на економским класи-
фикацијама 413–416 у 2015, 2016. и 2017. години као и пла-
нирана у 2018. години.

Структура укупно планираних расхода и издатака
Расходи за запослене (41) на економској класифика-

цији 411 и 412 су бруто плате изабраних, постављених и 
запослених лица у Градској општини Звездара, у износу од 
209.206.000 динара.

На економским класификацијама 413 до 416 планирана 
су средства за превоз запослених, новогодишње поклоне 
деци запослених, наканаде за боловање до 30 дана, помоћи 
у случају болести и смрти, отпремнине приликом одласка у 
пензију, јубиларне награде у износу од 

14.725.000 динара. 
Коришћење роба и услуга (42), у укупном износу од 

152.400.285 динара.
– 421 – Стални трошкови – трошкови платног промета, 

енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, 
трошкови осигурања и остали трошкови у укупном износу 
од 43.848.000 динара од чега су 32.445.147 динара буџетска 
средства а износ од 11.402.853 динара средства из осталих 
извора;

– 422 – Трошкови службених путовања у износу од 
290.000 динара буџетских средстава и 50.000 динара прене-
тих средстава за превоз матичара ради закључења брака;

– 423 – Услуге по уговору – административне услуге, 
компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања за-
послених, услуге ревизије, услуге штампања билтена, часо-
писа и публикација, услуге информисања јавности и односи 
са јавношћу трошкови репрезентације и протокола, правне 
услуге, административне услуге, повремени и привремени 
послови, уговори о делу и седнице Скупштине и комисија 
и превоз одборника у укупном износу од 44.214.000 динара, 
од чега су 42.214.000 динара буџетска средства, а износ од 
2.000.000 динара средства из осталих извора;

– 424 – Специјализоване услуге – услуге образовања, 
културе и спорта, услуге очувања животне средине и гео-
детске услуге у укупном износу од 8.074.000 динара од чега 
су 5.844.000 динара буџетска средства а износ од 2.230.000 
динара средства из осталих извора; 

– 425 – Текуће поравке и одржавање објекта и опреме у 
укупном износу од 43.330.889 динара, од чега су 16.008.000 
динара буџетска средства, а износ од 27.322.889 динара 
средства из осталих извора;

– 426 – Материјал – канцелариски материјал, материјал 
за образовање и усавршавање запослених, материјал за 
саобраћај, материјал за спорт, материјал за одржавање хи-
гијене, потрошни материјал и резервни делови и ситан ин-
вентар у укупном износу од 12.593.396 динара од чега су 
9.593.396 динара буџетска средства а износ од 3.000.000 ди-
нара средства из осталих извора; 

Отплата камата (44), у укупном износу од 2.600.000 дина-
ра. Буџетска средства су планирана у износу од 2.050.000 ди-
нара, а средства из осталих извора у износу од 550.000 динара;

Донације, дотације и трансфери (46), у укупном износу 
од 134.526.200 динара. Буџетска средства су планирана у из-
носу од 68.726.200 динара, а средства из осталих извора у 
износу од 65.800.000 динара;

Основна средства (51), у укупном износу од 87.059.754 
динара. Буџетска средства су планирана у износу од 
6.574.400 динара, а средства из осталих извора у износу од 
80.485.354 динара;

Права из социјалног осигурња (47), у укупном износу од 
28.811.840 динара. Буџетска средства су планирана у износу 
од 18.803.840 динара, а средства из осталих извора у износу 
од 10.008.000 динара;

Остали расходи (48), у укупном износу од 13.694.630 дина-
ра. Буџетска средства су планирана у износу од 8.894.630 дина-
ра, а средства из осталих извора у износу од 4.800.000 динара;

Отплата главнице (61), у укупном износу од 25.600.000 
динара. Буџетска средства су планирана у износу од 
21.400.000 динара, а средства из осталих извора у износу од 
4.200.000 динара;

Административни трансфери буџета – резерва (49), 
у укупном износу од 3.300.000 динара. Стална резерва је 
планирана у износу од 300.000 динара а текућа у износу од 
3.000.000 динара.

Употреба резерве је дефинисана законом као и случајеви 
у којима се може користити.

У члану 7. Одлуке утврђени су буџетски суфицит, фи-
скални суфицит и рачун финансирања.

1. Укупно планирани приходи 
и примања  521.074.613 динара 
2. Укупно планирани расходи 
и издаци и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 646.323.709 динара
3. Буџетски дефицит (1-2)  -125.249.096 динара
Корекција буџетског дефицита: 
Пренета неутошена средства 
у износу од:  150.849.096 динара
користиће се за: 
– покриће издатака за отплату главнице дуга  25.600.000 

динара 
– остварени суфицит из 2017. године  125.249.096 динара
У члану 8. Одлуке приказани су планирани капитални 

издаци буџетских корисника за 2018., 2019. и 2020. годину.
Капитални пројекти у периоду 2018 – 2020. година 
Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног 

одржавања зграда и грађевинских објеката, инфраструкту-
ре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројект-
ног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање 
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земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају 
улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину 
а у функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се 
поред изградње и капиталног одржавања зграда и грађевин-
ских објеката инфраструктуре сматра и улагање у куповину 
зграда и објеката, као и другу нефинансијску имовину чији 
је век трајања, односно коришћења дужи од једне година, 
независно од тога да ли је капитални пројекат исказан као 
посебан пројекат унутар програма или као издатак у окви-
ру одређене програмске активности у буџету. Капитални 
пројекат може бити заједнички пројекат када се спроводи 
од стране два или више корисника буџетских средстава који 
својим споразумом уређују међусобне односе, односно пра-
ва и обавезе у вези са реализацијом капиталног пројекта. 

Капитално одржавање је одржавање које осигурава одр-
живост резултата, исхода и ефеката капиталних пројеката и 
доприноси продужетку очекиваног употребног века добра 
и повећава његову вредност.

У складу са Законом о буџетском систему капитални 
издаци се исказују за три године у општем делу Одлуке о 
буџету, без обзира на то да ли се капитални пројекти угова-
рају фазно по годинама или корисник преузима обавезе по 
уговору који захтева плаћање у више година. 

У 2018. години за капиталнe пројектe укупно је плани-
рано 111.885.354 динара, од чега износ од 51.885.354 динара 
представља пренета неутрошена средства из претходне го-
дине док се износ од 60.000.000 динара планира као капи-
тални трансфер од Града.

Планирани капитални пројекти у 2018. години:
1. Санација и одржавање сеоских, пољских и других не-

категорисаних путева на територији ГО Звездара, планиран 
је износ од 71.885.354 динара; 

2. Капитално одржавање ЈП СЦ „Олимп – Звездара”, 
планиран је износ од 40.000.000 динара, намењен инвес-
тиционом одржавању постројења на пливалишту, управ-
не зграде, отворених терена и доградњи објекта у делу на-
мењеном фитнес центру. 

У 2019. години за капиталнe пројекатe планирано је 
20.000.000 динара, и то:

1. Санација и одржавање сеоских, пољских и других не-
категорисаних путева на територији ГО Звездара. 

У 2020. години за капиталнe пројекатe планирано је 
20.000.000 динара, и то:

1. Санација и одржавање сеоских, пољских и других не-
категорисаних путева на територији ГО Звездара. 

Програмска информација

Чланом 28. Закона о буџетском систему прописано је да 
се буџет састоји из општег дела, посебног дела и образло-
жења, као и да се финансијски планови састоје из расхода 
и издатака утврђених у складу са економском, функционал-
ном и програмском класификацијом према изворима фи-
нансирања.

Финансијски планови директних и индиректних ко-
рисника буџетских средстава налазе се у прилогу ове одлуке.

Одлука о буџету Градске општине Звездара у члану 9. 
обухвата осам програма са издацима по програмској кла-
сификацији, док је у члану 12. одлуке садржан приказ сред-
става буџета по програмској класификацији са утврђеним 
циљевима и индикаторима, и одговорним лицима за спро-
вођење програма. 

Одговорна лица за програме, програмске активности 
и пројекте у програмској структури буџета утврђена су 
Закључком председника број 020-2-116 од 5. децембра 2017. 
године.

– 0701 Програм 7 – Организација саобраћаја и са-
обраћајна инфраструктура 2002

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење 

саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77, Статут 

ГО Звездара члан 14. став 2, Закон о безбедности саобраћаја 
на путевима и Програм коришћења средстава за финанси-
рање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 
подручју града Београда за 2018. годину

Опис програма: Спровођење радова и активности који 
доприносе бољој развијености саобраћајне инфраструктуре

Општи циљ: Повећање безбедности учесника у са-
обраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор исхода: Број саобраћајних незгода/инциде-
ната у односу на број из претходне године

Извор верификације: Извештај Агенције за безбедност 
саобраћаја РС

У оквиру програма налазе се:
Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржа-

вање саобраћајне инфраструктуре
Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе кроз очување 

и унапређење услова потребних за квалитетнији живот 
грађана

Опис: Одржавање и санација некатегорисаних путева 
на територији ГО Звездара у контексту доприноса развоја 
заједнице и извођење радова који доприносе бољој развије-
ности саобраћајне инфраструктуре

Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних површина
Индикатор исхода: Проценат реализације планираних 

активности
Извор верификације: Записници о увођењу у посао и за-

писници о примопредаји радова и извршених услуга
Пројекат 0701-1001 Безбедност у саобраћају
Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе кроз очување 

и унапређење услова потребних за квалитетнији живот 
грађана

Опис: Спровођење активности на унапређењу безбед-
ности у саобраћају

Циљ: Побољшање услова колективне безбедности свих 
учесника у саобраћају

Индикатор исхода: Проценат реализованих средстава
Извор верификације: Одлука о завршном рачуну
– 2001 Програм 8 – Предшколско васпитање и образо-

вање 
Сектор: Образовање
Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вр-

тићима
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77. и Ста-

тут ГО Звездара члан 14. став 1. тачка 14.
Опис програма: Подршка предшколском образовању и 

васпитању
Општи циљ: Повећање обухвата деце предшколским 

васпитањем и образовањем
Индикатор исхода: Проценат уписане деце у односу на 

број укупно пријављене деце
Извор верификације: Извештај предшколске установе 

Звездара
У оквиру програма налази се:
Пројекат 2001-1001 – Текуће поправке предшколских ус-

танова 
Сврха: Унапређење услова за боравак деце у предшкол-

ским установама
Опис: Трансферисање новчаних средстава предшкол-

ским установама за текуће одржавање чиме би се побољша-
ли услови за боравак деце у вртићима.
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Циљ: Унапређење услова и безбедности за боравак деце 
у предшколским установама на територији ГО Звездара

Индикатор исхода: Износ средстава буџета који се из-
дваја за текуће поправке предшколских установа

Извор верификације: Одлука о буџету и Одлука о за-
вршном рачуну

– 2002 Програм 9 – Основно образовање и васпитање 
Сектор: Образовање
Сврха: Доступност основног образовања свој деци са те-

риторије општине у складу са прописаним стандардима
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77. и Ста-

тут Звездара
Опис програма: Подршка основном образовању и вас-

питању
Општи циљ: Унапређен квалитет основног образовања
Индикатор исхода: Просечан број поена на матурском 

испиту (математика/српски/ општи)
Извор верификације: Извештај ОШ, база података
У оквиру програма налазе се следећи пројекти:
Пројекат 2002-1001 – Исхрана и смештај ученика
Сврха: Унапређење услова за боравак деце у основним 

школама
Опис: Трансферисање новчаних средстава којима би се 

обезбедила исхрана и смештај ученицима ОШ који имају 
сметње у развоју а чиме би се обезбедили бољи услови за 
њихово школовање

Циљ: Повећање доступности и приступачности осно-
вног и средњег образовања деци са сметњама у развоју

Индикатори исхода: 1. Број деце која остварују право на 
бесплатну исхрану у школи

2. Број деце која остварују право на бесплатну исхрану и 
смештај у школи са домом за ученике

Извор верификације: Захтеви и извештаји школа
Пројекат 2002-1002 – Текуће поправке школа 
Сврха: Унапређење услова за боравак деце у основним 

школама
Опис: Трансферисање новчаних средстава школама за 

текуће одржавање чиме би се побољшали услови за боравак 
деце у школским објектима

Циљ: Унапређење услова и безбедности за боравак деце 
у основним школама на територији ГО Звездара

Индикатор исхода: Износ средстава буџета који се из-
дваја за текуће поправке школа

Извор верификације: Одлука о буџету и Одлука о за-
вршном рачуну

Пројекат 2002-1003 – Превоз ученика
Сврха: Унапређење услова за боравак деце у основним 

школама
Опис: Трансферисање новчаних средстава ОШ за превоз 

деце са посебним потребама чиме би се повећала доступ-
ност образовања за сву децу са територије ГО Звездара

Циљ: Повећање доступности и приступачности осно-
вног образовања деци са сметњама у развоју

Индикатор исхода: Број деце за коју се организује превоз
Извор верификације: Извештај школа
Пројекат 2002-1004 – Награде ученицима 
Сврха: Унапређење услова за боравак деце у основним 

школама
Опис: Обезбеђивање награда за ђаке генерације и уче-

нике који су показали изузетан успех у одређеној области 
образовања

Циљ: Унапређење квалитета образовања и васпитања у 
основним школама

Индикатори исхода: 1. Број талентоване деце подржа-
не од стране града/општине у односу на укупан број деце у 
школама.

2. Број деце која су освојила место на републичким 
такмичењима

Извор верификације: Извештај школа
Пројекат 2002-1005 – Превоз ученика на републичка 

такмичења
Сврха: Унапређење условца за боравак деце у основним 

школама
Опис: Трансферисање новчаних средстава за превоз 

ученика на републичка такмичења
Циљ: Подстицање развоја талентованих ученика омо-

гућавањем учешћа на републичким такмичењима финанси-
рањем превоза

Индикатор исхода: Број школа које учествују на репу-
бличким такмичењима која су дефинисана календаром 
такмичења и смотри за основне и средње школе

Извор верификације: Извештај школа
Пројекат 2002-1006 – Безбедност деце 
Сврха: Унапређење услова за боравак деце у основним 

школама
Опис: Трансферисање новчаних средстава по јавном по-

зиву за програме у области безбедности деце/ученика
Циљ: Обезбеђивање услова за развој животних вештина 

код ученика
Индикатори исхода: 1. Број школа које реализују пројекат
2. Број ученика који су укључени у реализацију пројект-

них активности
Извор верификације: Извештај Комисије за избор и 

праћење реализације програма/пројеката и Извештај школа
– 0901 Програм 11 – Социјална и дечја заштита 
Сектор: Социјална заштита
Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и 

помоћи најугроженијем становништву општине
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77. и Ста-

тут ГО Звездара члан 14.
Опис програма: Подршка јачању социјалне заштите на 

територији ГО Звездара
Општи циљ: Повећање доступности права и услуга со-

цијалне заштите
Индикатор исхода: Број грађана/ки корисника мера ма-

теријалне или друге врсте подршке 
Извор верификације: Годишњи извештаји о спроведе-

ним активностима у области социјалне бриге
У оквиру програма налазе се:
Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи
Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и 

помоћи најугроженијем становништву општине
Опис: Пружање једнократних и других облика помоћи 

најугроженијем становништву општине
Циљ: Унапређење заштите сиромашних
Индикатор исхода: 1. Број грађана – корисника других 

мера материјалне подршке
2. Број жена у односу на укупан број грађана – корисни-

ка других мера материјалне подршке
Извор верификације: Годишњи извештаји о спроведе-

ним активностима у области социјалне бриге
Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у 

заједници
Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и 

помоћи најугроженијем становништву општине
Опис: Развој социјалних и других услуга у заједници са 

фокусом на старија лица и особе са инвалидитетом
Циљ: 1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и 

других услуга у заједници
Индикатори исхода: 1. Број удружења/хуманитарних ор-

ганизација које добијају средства из буџета града/општине.
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Циљ: 2. Унапређење доступности и ефикасности днев-
них услуга у заједници за стара лица

Индикатори исхода: 1. Број програма које реализују ове 
организације

Извор верификације: Јавно спроведен конкурс и Спора-
зуми о сарадњи општине са удружењима

Програмска активност 0901-0004 – Саветодавно-тера-
пијске и социјално-едукативне услуге

Сврха: Унапређење положаја најугроженије категорије 
становништва

Опис: Обезбеђивање волонтерске подршке у свакоднев-
ном функционисању најугроженијем становништву у кућ-
ним условима, просторијама Волонтерског сервиса и путем 
телефона, као и спровођење активности на обезбеђивању 
других врста саветодавно-терапијских и социјално-едука-
тивних услуга

Циљ: Подршка развоју мрежеуслуга социјалне заштите 
предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о со-
цијалној заштити

Индикатори исхода: 1. Број корисника услуга у заједни-
ци у односу на укупан број грађана

2. Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-
едукативних услуга у заједници

Извор верификације: Евиденција Волонтерског сервиса 
Звездара и Одсека за социјалну заштиту

Програмска активност 0901-0008 – Подршка особама са 
инвалидитетом

Сврха: Социјала инклузија и помоћ особама са инвали-
дитетом

Опис: Услуге пружања подршке особама са инвалидитетом
Циљ: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије 

и одрасле са инвалидитетом
Индикатори исхода: 1. Број услуга
2. Број корисника услуга
Извор верификације: Евиденција Одсека за социјалну 

заштиту
Пројекат 0901-1003 Реализација ЛАПЗ 
Сврха: Смањење незапослености на територији ГО Звез-

дара
Опис: Унапређење запошљавања на територији ГО Звез-

дара
Циљ: Унапређење међусекторске сарадње у области за-

пошљавања и повећање броја запослених
Индикатори исхода: 1. Број организованих стручних 

скупова
2. Број запослених жена у односу на укупан број за-

послених
Извор верификације: Евиденција о реализованим ску-

повима и евиденција о броју запослених
– 1201 Програм 13 – Развој културе и информисање
Сектор: Култура, комуникације и медији
Сврха: Очување, унапређење и представљање културно-

историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције 
и стваралаштва у локалној заједници и остваривање права 
грађана на информисање и унапређење јавног информи-
сања

Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77. и Ста-
тут ГО Звездара

Опис програма: Подршка развоју културе на територији 
ГО Звездара

Општи циљ: Подстицање развоја културе
Индикатор исхода: Број посетилаца програма који 

доприносе остваривању општих интереса у култури који су 
одржани

Извор верификације: Извештаји УК, Удружења грађана.

У оквиру програма налазе се:
Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва
Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног 

културног наслеђа, добара и баштине
Опис: Подршка развоју културе на територији ГО Звездара
Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде
Индикатор исхода: Број програма и пројеката подржа-

них од стране града/општине
Извор верификације: Извештај о раду Одељења
Пројекат 1201-1001 – Позориште Звездариште 
Сврха: Очување и унапређење и представљање локалног 

културног наслеђа, добара и баштине
Опис: Међународни такмичарски фестивал који пред-

ставља најбоља сценска остварења у позоришној продук-
цији за децу и младе

Циљ: 1. Развој културних потреба и навика код деце 
предшколског и школског узраста на територији ГО Звездара

2. Повећање доступности културних садржаја што 
већем броју деце

3. Стварање услова за стварање интеркултуралног дија-
лога у земљи и региону

Индикатори исхода: 
– за први циљ: 1. Број одржаних представа
2. Број деце која су посетила фестивал;
– за други циљ: Број деце из посебно осетљивих 

друштвених група која су посетила фестивал;
– за трећи циљ: 1. Број градова и земаља које учествују 

на фестивалу
2. Број градова и земаља пријављених за учешће на 

фестивалу
Извори верификације: Извештај о реализацији фестива-

ла и број продатих и подељених улазница (за утврђене ин-
дикаторе у оквиру првог циља);

Број бесплатних улазница за децу из осетљивих група, 
Извештај о реализацији (за утврђени индикатор у оквиру 
другог циља);

Програм фестивала, евиденција пријављених позориш-
них остварења и Извештај селектора (за утврђене индика-
торе у оквиру трећег циља);

Пројекат 1201-1002 Звездаријада
Сврха: Очување и унапређење и представљање локалног 

културног наслеђа, добара и баштине
Опис: Реализација едукативних радионица из области 

културе, такмичења, изложби и презентација стваралаштва 
младих

Циљ: Развој различитих знања и вештина код младих за 
њихово активно учешће у различитим програмима из обла-
сти културе

Индикатори исхода: 1. Број едукативних програма
2. Број младих укључених у реализацију програма
Извори верификације: Извештај о реализацији актив-

ности у оквиру Звездаријаде, извештаји школа и спискови 
са похађања радионица

– 1301 Програм 14 – Развој спорта и омладине
Сектор: Спорт и омладина
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка 

пројектима везаним за развојем спорта; обезбеђивање ус-
лова за развој и спровођење омладинске политике;

Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77. и Ста-
тут ГО Звездара

Опис програма: Подршка јачању спорта на територији 
ГО Звездара

Општи циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом 
свих грађана и грађанки града/општине

Индикатор исхода: Број спортских организација преко 
којих се остварује јавни интерес у области спорта

Извор верификације: Годишњи извештај финансирања
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У оквиру програма налазе се:
Програмска активност 1301-0001 – Подршка локалним 

спортским организацијама, удружењима и савезима 
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројек-

тима у вези са развојем омладине и спорта
Опис: Дотације спортским организацијама
Циљ: Унапређење подршке локалним спортским орга-

низацијама преко којих се остварује јавни интерес у обла-
сти спорта

Индикатори исхода: 1. Број посебних програма спорт-
ских организација финансираних од стране града/општине

2. Број годишњих програма спортских организација фи-
нансираних од стране града/општине

Извор верификације: Извештаји спортских организа-
ција

Програмска активност 1301-0002 – Подршка предшкол-
ском и школском спорту

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка 
пројектима у вези са развојем омладине и спорта

Опис: Манифестације у области спорта и подршка ома-
совљавању физичке културе

Циљ: 1. Унапређење предшколског и школског спорта
Индикатори исхода: Број објеката који је доступан за 

коришћење предшколском, школском спорту
Циљ: 2. Повећање учешћа девојчица у спортским актив-

ностима
Индикатори исхода: Број девојчица укључен у спортске 

активности у односу на укупан број школске деце
Извор верификације: Годишњи извештај о раду
Програмска активност 1301-0004 Функционисање ло-

калних спортских установа 
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројек-

тима у вези са развојем омладине и спорта
Опис: Спорт и омладина
Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области 

спорта
Индикатори исхода: Број програма које реализују уста-

нове из области спорта
Извор верификације: Извештај спортског центра
Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладин-

ске политике (Канцеларија за младе)
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројек-

тима у вези са развојем омладине и спорта
Опис: Повезивање младих са образовним и културним 

институцијама у циљу бољег образовања и развоја младих 
на територији ГО Звездара

Циљ: Подршка активном укључивању младих у разли-
чите друштвене активности

Индикатори исхода: Број младих корисника услуга мера 
омладинске политике

Извор верификације: Извештај о раду Канцеларије за 
младе

– 0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
Сектор: Опште услуге јавне управе
Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање 

и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо упра-
вљање финансијама и администрирање изворних прихода 
локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу 
из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним 
дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање по-
следица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тр-
жишту у случају ванредних ситуација.

Правни основ: Статут Града Београда члан 74. и 77. Ста-
тут ГО Звездара

Опис програма: Одрживо функционисање општине у 
складу са надлежностима

У оквиру програма налазе се:
Програмска активност 0602-0001 – Функционисање ло-

калне самоуправе и градских општина 
Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање 

и заштита права грађана и јавног интереса
Опис: Подршка функционисању Управе ГО Звездара
Циљ: Функционисање управе
Индикатор исхода: Проценат решених предмета у ка-

лендарској години (у законском року, ван законског рока)
Извор верификације: Извештај Службе за управљање 

документима и Процедура управљања циљевима (ИСО 
9001:2008)

Програмска активност 0602-0002 – Функционисање 
месних заједница

Сврха: Обезбеђење бољих услова за живот и оствари-
вање права грађана на територији месне заједнице

Опис: Непосредна комуникација са грађанима у циљу 
бржег и лакшег превазилажења проблема које имају ста-
новници са територије месне заједнице

Циљ: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса ло-
калног становништва деловањем месних заједница

Индикатор исхода: Број електронских пријава грађана 
и иницијатива /предлога месних заједница према граду/
општини у вези са питањима од интереса за локално ста-
новништво

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Службе
Програмска активност 0602-0003 – Сервисирање јавног 

дуга
Сврха: Обезбеђивање бољих услова за грађане Звездаре 

кроз подршку инвестиционим улагањима на територији ГО 
Звездара

Опис: Сервисирање обавеза које настају из задуживања 
за финансирање инвестиција и управљање јавним дугом

Циљ: Одржавање финансијске стабилности града/општи-
не и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Индикатор исхода: Учешће издатака за сервисирање ду-
гова у текућим приходима < 15%

Извор верификације: План отплате кредита
Програмска активност 0602-0004 – Општинско правоб-

ранилаштво 
Сврха: Заштита имовинско правних интереса Управе ГО 

Звездара
Опис: Подршка функционисању Управе ГО Звездара 

кроз заштиту имовинско правних интереса општине и да-
вање сагласности или мишљења на акта општинске управе

Циљ: Заштита имовинских права и интереса града/
општине

Индикатор исхода: Број правних мишљења која су дата 
органима града/општине, стручним службама и другим 
правним лицима чија имовинска и друга права заступа

Извор верификације: Укупан број предмета према еви-
денцији „М” и „ЈП” 

Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски по-
слови ( рушење ) 

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање 
и заштита права грађана и јавног интереса

Опис: Обављање поверених послова комуналне и грађе-
винске инспекције

Циљ: Квалитетно обављање инспекцијских послова
Индикатор исхода: Број решених предмета грађана у од-

носу на број примљених предмета
Извор верификације: Интерна електронска евиденција 

ГО Звездара
Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва 
Сврха: Покривање недовољно планираних средстава.
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Опис: Део планираних прихода који се не распоређује 
унапред

Програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска ре-
зерва 

Сврха: Покривање трошкова уклањања последица услед 
ванредних околности

Опис: Део планираних прихода који се не распоређује 
унапред

Пројекат 0602-1005 Инфраструктурни и садржајни раз-
вој заједнице 

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе кроз очување 
и унапређење услова потребних за квалитетнији живот 
грађана

Опис: Спровођење активности у контексту доприноса 
развоја заједнице кроз инфраструктурне и јавне садржаје

Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних и јавних 
садржаја и површина

Индикатор исхода: Проценат реализације планираних 
активности

Извор верификације: Записници о увођењу у посао и за-
писници о примопредаји радова и извршених услуга

Пројекат 0602-1006 Изградња дечијег игралишта 
Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе кроз очување 

и унапређење услова потребних за квалитетнији живот 
грађана

Опис: Изградња дечијег игралишта на адреси Устаничка 
244б

Циљ: Изградња новог дечијег игралишта
Индикатор исхода: Проценат реализације планираних 

активности на изградњи игралишта
Извор верификације: Записници о увођењу у посао и за-

писници о примопредаји радова и извршених услуга
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоу-

праве
Сектор: Политички систем
Сврха: Обављање основних функција изборних органа 

локалне самоуправе
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Опис програма: Унапређење услова за живот грађана 

кроз политичко деловање
Општи циљ: Ефикасно и ефективно функционисање ор-

гана политичког система локалне самоуправе
У оквиру програма налазе се:
Пограмска активност 2101–0001 – Функционисање Скуп-

штине
Сврха: Обезбеђивање услова за остваривање права 

грађана доношењем општих и појединачних аката
Опис: Стара се о интересима и потребама грађана 

општине Звездара кроз општа акта која доноси и усваја на 
својим седницама

Циљ: Функционисање локалне скупштине
Индикатори исхода: Број седница скупштине
Извори верификације: Усвојени записници са седница СО
Пограмска активност 2101-0002 – Функционисање из-

вршних органа – Председник 
Сврха: Обезбеђивање услова за рад општинских орга-

на и остваривање права грађана који се обраћају Градској 
општини Звездара

Опис: Подршка функционисању Управе ГО Звездара вр-
шењем надзора над радом Управе

Циљ: Функционисање извршних органа
Индикатори исхода: Број иницијатива/број представки 

упућених органима ради побољшања живота грађана Звез-
даре

Извори верификације: Евиденција по попису аката
Пограмска активност 2101-0002 – Функционисање из-

вршних органа – Веће 

Сврха: Обезбеђивање услова за остваривање права 
грађана на лакши и бржи начин у општини

Опис: Подршка функционисању Управе ГО Звездара вр-
шењем надзора над радом Управе

Циљ: Функционисање извршних органа
Индикатори исхода: Број седница извршних органа
Извори верификације: Записници са одржаних седница
Пројекат 2101-1001 – Дан општине
Сврха: Обележавање Дана општине Звездара
Опис: Прослава дана општине Звездара, 16. октобар, дан 

ослобођења Звездаре од фашизма у Другом светском рату 
која обухвата пригодан културно-уметнички програм и до-
делу јубиларних награда запосленима у Управи ГО Звездара

Циљ: Пригодно обележавање датума значајног за општи-
ну и грађане општине Звездара

Индикатори исхода: 1. Број гостију
2. Број медија који је пратио и објавио вест о прослави 

дана општине Звездара
Извори верификације: Послате позивнице и Извештај 

Службе за скупштинске послове
Пројекат 2101-1002 – Општинска слава 
Сврха: Прослава славе Сретење Господње
Опис: Обележавање општинске славе Сретење Гос-

подње, верски обред, пригодно послужење за присутне зва-
нице, додела захвалница и плакета и додела хуманитарне 
помоћи деци без родитељског старања из средстава Задуж-
бине Шеговић

Циљ: Пригодно обележавање верског празника
Индикатори исхода: 1. Број гостију
2. Број медија који је пратио и објавио вест о прослави 

славе Сретење Господње
Извори верификације: Послате позивнице и Извештај 

Службе за скупштинске послове

ПРОЦЕЊЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

Процењена пренета средства неутрошена у 2017. години 
износе 150.849.096 динара и распоређена су за следеће на-
мене: 

– Програмска активност 0602-0004, Општинско право-
бранилаштво, на функцији 330 Судови, економска класи-
фикација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, 
износ од 3.000.000 динара намењен је исплати накнаде за 
одузето пољопривредно земљиште;

– Програмска активност 0602-0001, Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, на функцији 
130 Опште услуге, економска класификација 421 – Стални 
трошкови износ од 4.052.853 динара намењен је покрићу 
преузетих обавеза из претходне године;

– Програмска активност 0602-0001, Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 
Опште услуге, економска класификација 422 – Трошкови 
путовања износ од 50.000 динара намењен је покрићу трош-
кова изласка матичара на терен ради закључења брака;

– Програмска активност 0602-0001, Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 
Опште услуге, економска класификација 423 – Услуге по 
уговору износ од 2.000.000 динара намењен је покрићу пре-
узетих обавеза из претходне године;

– Програмска активност 0602-0001, Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 
Опште услуге, економска класификација 426 – Материјал, 
износ од 3.000.000 динара намењен је покрићу трошкова по 
основу уговорних обавеза из претходне године;
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– Програмска активност 0602-0001, Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 
Опште услуге, економска класификација 463 – Трансфе-
ри осталим нивоима власти, износ од 4.300.000 динара на-
мењен је за учешће у пројектима ГО Звездара и покрићу 
дела трошкова ЈП „Пословни простор – у ликвидацији”;

– Програмска активност 0602-0001, Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 
Опште услуге, економска класификација 512 – Машине и 
опрема, износ од 5.600.000 динара намењен је за набавку на-
мештаја и компјутерске опреме за потребе Управе ГО Звез-
дара;

– Програмска активност 0602-0003, Сервисирање јавног 
дуга, на функцији 170 Трансакције јавног дуга, економска 
класификација 441 – Отплата домаћих камата износ од 
550.000 динара и економска класификација 611 – Отплата 
главнице за кредите домаћим пословним банкама износ од 
4.200.000 динара; 

– Програмска активност 0602-0006, Инспекцијски по-
слови, на функцији 620 Развој заједнице, економска класи-
фикација 424 – Специјализоване услуге, износ од 2.230.000 
динара; 

– средства у износу од 300.000 динара добијена су по 
Решењу Секретаријата за инспекцијске послове бр. Х-01-
401.2-3/2016-5510036649 од 6. децембра 2016. године, за 
трошкове извршења решења комуналних инспектора; 

– средства у износу од 1.930.000 динара трансферисана 
су за за принудно извршење решења грађевинске инспек-
ције бр. 354-67/2016 од 13. априла 2017. године којима је 
наложено уклањање бесправно изведених грађевинских ра-
дова у Ул. кладовска бр. 17 и Закључка о дозволи извршења 
бр. 354-67/2016 од 4. маја 2017. године;

– Пројекат 0602-1005, Инфраструктурни и садржајни 
развој заједнице, на функцији 620 Развој заједнице, еко-
номска класификација 421 – Стални трошкови, износ од 
3.850.000 динара намењен је за услуге одржавања комунал-
ног реда на јавним површинама посебно насељеног места 
(Мали Мокри Луг); економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање, износ од 23.447.147 динара намењен 
је за инвестиционо одржавање јавних зелених површина 
– дечијих игралишта на територији ГО Звездара и замену 
фасадне столарије на одељењима геријатрије и гинеколо-
гије и акушерства на објекту КБЦ „Звездара”; економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, износ 
од 3.000.000 динара намењен је изради пројектне докумен-
тације;

– Пројекат 0602-1006, Изградња дечијег игралишта, на 
функцији 620 Развој заједнице, економска класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање, износ од 3.875.742 ди-
нара добијен је Уговором о финансирању пројекта између 
НИС а.д. Нови Сад, Града Београда и ГО Звездара намењен 
је за релизацију Пројекта „Изградња дечијег игралишта у 
Устаничкој бр. 244б”;

– Програмска активност 0701-0002, Управљање и одр-
жавање саобраћајне инфраструктуре, на функцији 451 – 
Друмски саобраћај, економска класификација 511 – Зграде 
и грађевински објекти, износ од 51.885.354 динара намењен 
је за санацију и одржавање сеоских, пољских и других нека-
тегорисаних путева на територији ГО Звездара; 

– Програмска активност 0901-0001, Једнократне помоћи 
и други облици помоћи, на функцији 090 Социјална зашти-
та некласификована на другом месту, економска класифи-
кација 472 – Накнаде за социјалну заштиту, износ од 8.000 
динара преостао је од донације компаније „Дунав осигу-
рање” за набавку пакета хране социјално угроженом стано-
вништву на територији ГО Звездара;

– Програмска активност 0901-0003, Дневне услуге у 
заједници, на функији 090 Социјална заштита некласи-
фикована на другом месту, економска класификација 472 
– Накнаде за социјалну заштиту, износ од 10.000.000 дина-
ра намењен је за услугу психосоцијалне подршке старијим 
лицима и услугу активације старих лица са територије ГО 
Звездара;

– Програмска активност 1301-0005, Спровођење омла-
динске политике, на функцији 950 Образовање које није 
дефинисано нивоом, економска класификација 481 – Дота-
ције невладиним организацијама, износ од 800.000 динара 
добијен је Уговором о реализацији Пројекта „Оснажи пре-
дузетнички дух – покрени посао и запосли се”, бр. 401-2-71 
закљученим са Министарством омладине и спорта;

– Пројекат 2002-1002, Текуће поправке школа, на функ-
цији 912 Основно образовање, економска класификација 
463 – Текући трансфери, износ од 18.000.000 динара на-
мењен је за текуће поправке и одржавање школа;

– Пројекат 2002-1003, Превоз ученика, на функцији 
912 Основно образовање, економска класификација 463 – 
Трансфери осталим нивоима власти, износ од 3.500.000 ди-
нара намењен је за покриће трошкова превоза деце са по-
себним потребама ОШ „Бошко Буха” и њихових пратилаца; 

– Програмска активност 0602-0002, Функционисање 
месних заједница, на функцији 160 Опште јавне услуге нек-
ласификоване на другом месту, економска класификација 
421 – Стални трошкови, износ од 3.500.000 динара намењен 
је за покриће сталних трошкова месних заједница.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-47, 28. децембра 2017. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 28. децембра 2017. године на основу члана 19. став 
1. тачка 11. и тачка 25. Статута Градске општине Звездара 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 
13/13, 36/13, 41/13 – исправка, 40/15 и 132/16), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА У 

ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
У Одлуци о заштитнику грађана у Градској општини 

Звездара („Службени лист Града Београда”, број 8/17) врше 
се измена у члану 57, број „2018” замењује се бројем „2019”. 

Члан 2.
У осталом делу Одлука о заштитнику грађана у Градској 

општини Звездара остаје неизмењена.

Члан 3.
Овa одлука ступа на снагу наредног дана од дана доно-

шења, а објавиће се „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-48, 28. децембра 2017. године

Председник
Александар Ерор, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 28. децембра 2017. године, на основу члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 и 101/16), члана 76. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16), 200. став 1. тач. 10. и 
11. и чланом 525. Закона о привредним друштвима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15), 
и члана 19. став 1. тачка 13 Статута Градске општине Звез-
дара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 
15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 40/15 и 132/16), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ 

ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА”

Члан 1.
У Одлуци о покретању поступка ликвидације Јавног 

предузећа „Пословни простор Звездара” („Службени лист 
Града Београда”, број 107/16) врши се измена у члану 4, став 
2 тако што се речи „Милош Стоилковић” замењују речима 
„Вера Бојовић”. 

Члан 2.
У осталом делу Одлука о покретању поступка ликвида-

ције Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” остаје 
неизмењена. 

Члан 3.
Овa одлука ступа на снагу наредног дана од дана доно-

шења, а објавиће се „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-52, 28. децембра 2017. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 28. децембра 2017. године, на основу члана 19. и чла-
на 41. Статута Градске општине Звездара („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 
– исправка, 40/15 и 132/16) и чл. 25. и 28. Пословника Град-
ске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 
47/08, 52/09, 15/10, 39/12, 28/15 и 8/17), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗ-

ДАРА

Бира се за члана Већа Градске општине Звездара Милош 
Стојилковић – на сталном раду.

Чланови Већа градске општине се бирају на време од че-
тири године.

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-53, 28. децембра 2017. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 28. децембра 2017. године, на основу члана 19. Статута 
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, 
бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 40/15 и 132/16) и 
члана 3. Одлуке о оснивању Дечјег позоришног фестива-
ла на Звездари под називом „Позориште Звездариште” 
(„Службени лист Града Београда”, број 10/03), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ДЕЧЈЕГ ПОЗОРИШНОГ 

ФЕСТИВАЛА „ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ“

У Савет Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звез-
дариште” на период од две године, именују се:

за председника: Милош Игњатовић, председник Градске 
општине Звездара

за чланове:
– Оливера Викторовић Ђурашковић, глумица и профе-

сор глуме;
– Татјана Петернек Алексић, новинарка;
– Љиљана Маринковић, директорка Издавачке куће „Кре-

ативни центар”;
– Весна Петровић Урошевић, психолог, начелница Одељења 

за друштвене делатности Градске општине Звездара.
Задатак Савета је да:
– именује селектора фестивала, чланове стручног жи-

рија за доделу награда на фестивалу, програмски одбор и 
организациони одбор фестивала, 

– утврди програм и износ средстава потребних за реа-
лизацију програма, 

– одреди место, време и трајање фестивала, 
– поднесе извештај о одржаном фестивалу,
– обавља и друге послове везане за одржавање фестивала.
Стручне и административне послове за потребе Савета 

обављаће Одељење за друштвене делатности.
Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-51, 28. децембра 2017. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштинa Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 28. децембра 2017. године, на основу члана 59. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 59. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног пре-
дузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени 
лист Града Београда”, број 94/16) и члана 19. Статута Град-
ске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 , 40/15 и 132/16), до-
нела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕН-
ТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА” ЗА 2018. ГОДИНУ СА ОЧЕ-
КИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПО-

СЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ 

Даје се сагласност на План и програм пословања Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2018. го-
дину са очекиваним остварењем Плана и Програма посло-
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вања у 2017. години, који је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, број 684-2 
од 29. новембра 2017. године.

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

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-49, 28. децембра 2017. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 28. децембра 2017. године, на основу чл. 22. и 69. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16), члана 65. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Служ-
бени лист Града Београда”, број 94/16), члана 56 Статута ЈП 
СЦ „Олимп – Звездара” („Службени лист Града Београда”, 
број 107/16) и члана 19. Статута Градске општине Звезда-
ра („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 
13/13, 36/13, 41/13, 40/15 и132/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ЦЕНАМА УСЛУГА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ СПОРТ-

СКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” o измена-
ма и допунама Одлуке о ценама услуга у Јавном предузећу 
Спортски центар „Олимп – Звездара”, број 078-3 од 23. феб-
руара 2016. године, број 306-3 од 20. јуна 2016. године, број 
502-2 од 10. септембра 2016. године и 262-4 од 21. априла 
2017. године.

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

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-50, 28. децембра 2017. године

Председник
Александар Ерор, ср.

ЗЕМУН

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 28. децембра 2017. године, на основу члана 46. став 1. 
тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-

КА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. Утврђује се да је Маринку Узелцу, одборнику Скупшти-
не Градске општине Земун изабраном на изборима одржа-
ним 24. априла 2016. године са изборне листе Доста је било 
– Саша Радуловић, престао мандат одборника пре истека 
времена на које је изабран, подношењем оставке. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-1144/2017-IV/43, 28. децембра 2017. године

Председник 
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 28. децембра 2017. године, на основу члана 43. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. 
став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута Градске општине 
Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 43/13 – пре-
чишћен текст), донела је 

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2018. ГО-

ДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи 

и издаци буџета Градске општине Земун (у даљем тексту: 
Општина) за 2018. годину, његово извршавање, права и 
обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет Градске општине Земун за 2018. годину (у даљем 
тексту: Буџет) састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварени по основу 
продаје нефинансијске имовине (класа 7+8)

 692.857.021,00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) 692.857.021,00
– буџетска средства 692.257.021,00 692.257.021,00
– донације и трансфери 600.000,00 600.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинан-
сијске имовине (класа 4+5)

963.078.928,63

2.2. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)  904.717.406,63
– текући буџетски расходи  904.117.406,63
– донације и трансфери 600.000,00 
2.3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (класа 5)

58.361.522,00

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ 270.221.907,63
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ   270.221.907,63
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних година 270.221.907,63
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 270.221.907,63

Рачун финансирања исказује се у следећим износима: 

ОПИС ИЗНОС
Нето финансирање 270.221.907,63
Примања од продаје финансијске имовине 
Пренета средства из ранијих година 270.221.907,63
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 

Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефици-

та у износу од 270.221.907,63 динара из члана 1. ове одлуке, 
планирано је да се обезбеде из нераспоређеног вишка при-
хода из ранијих година у износу од 270.221.907,63 динара.
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Члан 3.
Планирани капитални издаци за 2018. годину, у укупном износу од 58.361.522,00 динара, исказују се у следећем прегледу:



28. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 108 – 33



Број 108 – 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. децембар 2017.

Члан 4.
Укупни приходи и примања буџета планирају се у сле-

дећим износима, и то:

Опис
Економ-

ска класи-
фикација

Буџет 
2018. године

1 2 3

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7 692.857.021,00

A-TЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 692.857.021,00

1. Порези 71 684.457.021,00

1.1. Порез на зараде 711 386.400.000,00

1.2. Порез на приходе од самосталних делатности 711 4.600.000,00

1.3. Порез на имовину 713 260.357.021,00

1.4. Порез на наслеђе и поклон по решењу пореске 
управе

713 2.300.000,00

1.5. Порез на пренос апсолутних права на непокретнос-
ти, по решењу пореске управе

713 12.200.000,00

6.6. Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716) 
– ЛКТ

714+716 18.600.000,00

2. Донације и трансфери 73 600.000,00

2.1. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Града 
– за Одсека за за лична стања грађана, вођење матичних 
књига и изборна права

733 600.000,00

3. Други приходи 74 7.800.000,00

3.1. Општинске административне таксе 742 2.500.000,00

3.2. Приходи које својом делатношћу остваре органи 742 1.300.000,00

3.3. Приходи од новчаних казни 743 200.000,00

3.4. Приходи од мандатних казни 743 600.000,00

3.5. Остали приходи у корист нивоа општине 745 3.200.000,00

П II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТ-
ХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15)

3 270.221.907,63

III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II) 7+3 963.078.928,63

Члан 5.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, 

утврђени су и распоређени у следећим износима:

Опис
Економ-

ска класи-
фикација

Буџет 
2018. године

1 2 3

I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 904.717.406,63

 1. Расходи за запослене 41 259.013.850,00

 1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима 411 206.255.700,00

 1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 37.068.150,00

 1.3. Накнаде у натури 413 600.000,00

 1.4. Социјална давања запосленима 414 5.220.000,00

 1.5. Накнаде трошкова за запослене 415 9.270.000,00

 1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи 416 600.000,00

 2. Коришћење роба и услуга 42 408.185.212,23

 2.1. Стални трошкови 421 46.500.626,60

 2.2. Трошкови путовања 422 2.660.000,00

 2.3. Услуге по уговору 423 87.175.945,67

 2.4. Специјализоване услуге 424 43.360.000,00

 2.5. Текуће поправке и одржавање 425 214.259.639,96

 2.6. Материјал 426 14.229.000,00

 3.Трансфери осталим нивоима власти 46 109.104.344,40

 3.1. Трансфери осталим нивоима власти 463 40.301.344,40

 3.2. Остале дотације и трансфери 465 68.803.000,00

 4. Социјална заштита из буџета 47 52.294.000,00

 4.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 52.294.000,00

 5. Остали расходи 48 57.320.000,00

1 2 3

 5.1. Дотације невладиним организацијама 481 39.700.000,00

 5.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 2.620.000,00

 5.3. Новчане казне и пенали по решењу судова 483 5.000.000,00

 5.4. Накнада штете за повреде или штету нанету од стра-
не државних органа

485 10.000.000,00

 6.Средства резерве 49 18.800.000,00

 6.1. Стална резерва 499 300.000,00

 6.2. Текућа резерва 499 18.500.000,00

II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 58.361.522,00

 1. Основна средства 51 58.361.522,00

 1.1. Зграде и грађевински објекти 511 34.760.000,00

 1.2. Машине и опрема 512 22.301.522,00

 1.3. Нематеријална имовина 515 1.300.000,00

УКУПНО 4+5 963.078.928,63

Члан 6.
Расходи и издаци буџета, по функционалној класифика-

цији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функ-
циje Функционална класификација Укупна јавна 

средства
Структу-

ра %

1 2 3 4

070 Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту

26.294.000,00 2,73

111 Извршни и законодавни органи 39.895.650,00 4,14

112 Финансијски и фискални послови 18.800.000,00 1,95

130 Опште услуге 455.498.776,60 47,30

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту

10.513.267,67 1,09

330 Судови 26.486.750,00 2,75

360 Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту

300.000,00 0,03

473 Туризам 48.100.000,00 4,99

560 Заштита животне средине некласификована на 
другом месту

10.000.000,00 1,04

620 Развој заједнице 110.074.140,01 11,43

810 Услуге рекреације и спорта 74.811.999,95 7,77

820 Услуге културе 14.700.000,00 1,53

950 Образовање које није дефинисано нивоом 3.700.000,00 0,38

960 Помоћне услуге образовању 123.904.344,40 12,87

Укупно 963.078.928,63 100,00

Члан 7.
Укупна средства за јавну потрошњу утврђена у члану 4. 

ове одлуке повећавају се за износ средстава која се пренесу 
из буџета Града Општини за финасирање надлежности. 

Обим средстава за јавну потрошњу утврђен у члану 4. 
ове одлуке повећава се за износ средстава које Општина ос-
твари по основу донација и трансфера.

Члан 8 .
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

18.500.000,00 динара. 
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у оби-

му од 1,92% укупних прихода и примања од продаје нефи-
нансијске имовине за буџетску годину.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу 
300.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве опредељена су у оби-
му од 0,03% укупних прихода и примања од продаје нефи-
нансијске имовине за буџетску годину.
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II. ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 9.
Укупна средства буџета утврђена су у износу од 963.078.928,63 динара, а обухватају средства на подрачуну извршења 

буџета и средства на подрачунима за посебне намене, на подрачунима индиректног корисника буџета, који се воде у окви-
ру Консолидованог рачуна трезора Градске општине Земун.

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– приходи из буџета у износу од  692.257.021,00 динар – извор финансирања 01;
– трансфери од других нивоа власти у износу од 600.000,00 динара – извор финансирања 07;
– процењен нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 270.221.907,63 динара – извор финансирања 13.
Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функци-

оналној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:
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Члан 10.
Носилац раздела из члана 9. ове одлуке је директни буџет-

ски корисник средстава буџета Градске општине Земун.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.
Образложење буџета садржи образложење општег дела 

буџета и програмске информације.

III – 1 Образложење општег дела буџета

Члан 12.
Општи део буџета обухвата:
– рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијс-

ке имовине, буџетски дефицит, приказани у члану 1. ове од-
луке;

– укупни фискални дефицит, приказан у члану 1. ове од-
луке;

– рачун финансирања и извори за финансирање дефи-
цита, приказани у члану 1. ове одлуке;

– преглед планираних капиталних издатака буџетских 
корисника за текућу и наредне две буџетске године, прика-
зани у члану 3. ове одлуке;

– сталну и текућу буџетску резерву, приказане у члану 8. 
ове одлуке.

III – 2 Програмске информације

Члан 13.
Програмске информације садрже описе програма, про-

грамских активности и пројеката корисника буџетских 
средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном 
периоду спровођењем програма, програмских активности 
и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања 
наведених циљева. 

Члан 14.
Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 9. 

став 3. ове одлуке, врши се по програмима, програмским 
активностима и пројектима, и то: 

Раздео 1 – Скупштина 
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоу-

праве 

– Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање 
Скупштине распоређене су апропријације у укупном изно-
су 12.567.650,00 динара за трошкове редовног рада изабра-
них и постављених лица у Скупштини и финансирање ре-
довног рада политичких субјеката.

– Пројекат 2101-1001: Дан општине и општинска сла-
ва – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од 
1.090.000,00 динара за трошкове обележавања значајних да-
тума за Општину

– Пројекат 2101-1002: Међународна и међуопштин-
ска сарадња, распоређене су апропријације у износу од 
1.700.000,00 динара за унапређење међународне и међу-
општинске сарадње са збратимљеним градовима.

Раздео 2 – Председник општине, веће
– 2101 – Програм 16 – Политички систем локалне само-

управе
– Програмска активност 2101-0002: Функционисање 

извршних органа распоређене су апропријације у укупном 
износу од 24.538.000,00 динара за трошкове редовног рада 
Председника и Већа.

Раздео 3 –Управа
Глава 3.1 –Управа
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина распоређене су 
апропријације у укупном износу 302.694.477,00 динара за 
трошкове редовног рада Управе. 

– Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски по-
слови распоређене су апропријације у укупном износу 
46.195.000,00 динара за финансирање редовног рада кому-
налне и грађевинске инспекције.

– Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска 
резерва распоређене су апропријације у укупном износу 
18.500.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.

– Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска 
резерва распоређене су апропријације у укупном износу 
300.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.

– Пројекат 0602-1002: Обележавање верских празника – 
Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у 
износу од 1.055.000,00 динара за покриће трошкова обеле-
жавања верских празника.

– Пројекат 0602-1003: Награда „Полицајац и ватро-
гасац месеца” распоређене су апропријације у износу од 
300.000,00 динара за доделу месечне награде најбољем по-
лицајцу и ватрогасцу месеца.
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– Пројекат 0602-1004: Финансирање рада Одсека за лич-
на стања грађана, вођење матичних књига и изборна права 
распоређене су апропријације у износу од 700.000,00 динара 
за трошкове рада матичара.

– Пројекат 0602-1006 : Ванредне ситуације распоређене 
су апропријације у износу од 3.000.000,00 динара за преду-
зимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним 
ситуацијама .

– Пројекат 0602-1007: Изградња и одржавање објеката 
на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су 
апропријације у износу од 38.400.000,00 динара за извођење 
радова на објектима на којима ГО Земун има право ко-
ришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката.

– Пројекат 0602-1008: Набавка и одржавање опреме и 
набавка нематеријалне имовине распоређене су апроприја-
ције у износу од 50.484.000,00 динара за куповину и одржа-
вање опреме потребне за функционисање органа. 

– Пројекат 0602-1010: Одржавање сеоских, пољских 
и других некатегорисаних путева и путних прелаза на 
железници распоређене су апропријације у износу од 
102.142.141,00 динара за текуће поправке.

– Пројекат 0602-1012: Најлепши божићни излог и 
најлепша цветна алеја распоређене су апропријације у из-
носу од 200.000,00 динара за трошкове организације мани-
фестација за избор најлепшег божићног излога и најлепше 
цветне алеје. 

– Пројекат 0602-1013: Лето на Лиду распоређене су ап-
ропријације у износу од 13.900.000,00 динара за трошкове 
организације манифестација и коришћење летње плаже 
Лидо у летњем периоду.

– Пројекат 0602-1014: Канцеларија за локални и еко-
номски развој распоређене су апропријације у износу од 
4.329.700,00 динара за активности Канцеларије за ЛЕР у 
циљу обезбеђивања стимулативног оквира за пословање.

– Пројекат 0602-1016: Развој заједнице распоређене су 
апропријације у износу од 7.932.000,00 динара за побољ-
шање услова живота и рада у Градској општини Земун, 
унапређењем и развојем капацитета од непосредног инте-
реса за грађане Градске општине Земун у складу са законом, 
Статутом Града, другим прописима Града и Статутом ГО 
Земун.

– Пројекат 0602-1017: Заштита животне средине распо-
ређене су апропријације у износу од 10.000.000,00 динара за 
предузимање мера за заштиту и унапређење животне сре-
дине ГО Земун у складу са Статутом Града, другим пропи-
сима Града и Статутом ГО Земун.

– 0901 Програм 11: Социјална и дечија заштита
– Програмска активност 0901-0001: Једнократне новчане 

помоћи и други облици помоћи распоређене су апроприја-
ције у укупном износу од 10.050.000,00 динара за помоћ по-
себно осетљивим социјалним групама и за суфинансирање 
пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и ос-
тале помоћи социјално угроженом становништву.

– Пројекат 0901-1001: Пројекти по конкурсу у области 
социјалне заштите распоређена је апропријација у износу 
од 12.000.000,00 динара за финансирање програма и проје-
ката удружења из области социјалне заштите.

– Пројекат 0901-1004: Фонд „Мале Милице Ракић из Батај-
нице” распоређена је апропријација у износу од 4.000.000,00 
динара за финансирање и подстицање развоја различитих об-
лика самопомоћи и солидарности у заједници.

– Пројекат 0901-1005: Новогодишња честитка прворође-
ној девојчици и прворођеном дечаку распоређена је апро-
пријација у износу од 244.000,00 динара за финансирање и 
подршку породици са децом и подстицање рађања.

– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
– Пројекат 1201-1001: Сталне манифестације распоређе-

на је апропријација у укупном износу од 6.200.000,00 дина-
ра за трошкове одржавања сталних манифестација од зна-
чаја за општину Земун.

– Пројекат 1201-1002: Пројекти по конкурсу у обла-
сти културе распоређена је апропријација у износу од 
8.500.000,00 динара за финансирање програма и пројеката 
из области културе.

– Пројекат 1201-1003: Информисање распоређене су 
апропријације у износу од 8.440.600,00 динара за финанси-
рање јавног обавештавања о питањима од значаја за живот 
и рад грађана.

– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине
– Програмска активност 1301-0002: Подршка предш-

колском и школском спорту распоређене су апропријације 
у укупном износу 3.000.000,00 динара за финансирање раз-
воја предшколског и школског спорта. 

– Програмска активност 1301-0005: Спровођење омла-
динске политике распоређене су апропријације у укупном 
износу 2.840.268,00 динара за финансирање активности 
којима се побољшава положај младих у Земуну. 

– Пројекат 1301-1001: Учешће у изградњи, опремању и 
одржавању спортских објеката распоређена је апроприја-
ција у износу од 66.964.500,00 динара за изградњу, опре-
мање и одржавање спортских објеката у циљу побољшања 
услова за бављење спортом.

– Пројекат 1301-1002: Пројекти по конкурсу у об-
ласти спорта распоређена је апропријација у износу од 
4.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката 
из области спорта.

– Пројекат 1301-1004: Пројекат бесплатна школа пли-
вања распоређена је апропријација у износу од 847.500,00 
динара за финансирање бесплатне обуке пливања за децу 
Земуна.

– 1502 Програм 4: Развој туризма
– Пројекат 1502 – 1001: Промоција туризма распоређене 

су апропријације у укупном износу 34.200.000,00 динара за 
унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће на 
сајмовима и организовање програма у летњем периоду.

– 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање
– Пројекат 2002-1001: Смештај и исхрана деце и ученика 

са сметњама у развоју распоређена је апропријација у укуп-
ном износу 17.000.000,00 динара за смештај и исхрану деце 
и ученика са сметњама у развоју у школама.

– Пројекат 2002-1002: Одржавање (осим капиталног) ос-
новних школа распоређене су апропријације у износу од 
53.801.345,00 динара за текуће поправке у основним школама.

– Пројекат 2002-1003: Превоз деце и њихових пратила-
ца ради похађања предшколског програма на удаљености 
већој од 2 km и ученика ОШ на удаљености већој од 4км од 
седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира на 
удаљеност места становања од школе, распоређена је ап-
ропријација у износу од 27.500.000,00 динара за трошкове 
превоза деце и ученика и њихових пратилаца.

– Пројекат 2002-1004: Награђивање ученика распоређе-
не су апропријације у износу од 2.500.000,00 динара за на-
граде ученицима који су освојили награде на републичким 
и међународним такмичењима и носиоцима диплома „Вук 
Караџић”.

– Пројекат 2002-1005: Превоз ученика на републичка и 
међународна такмичења распоређене су апропријације у 
износу од 2.500.000,00 динара за трошкове превоза ученика. 

– Пројекат 2002-1006: Заштита и безбедност деце распо-
ређене су апропријације у износу од 10.103.000,00 динара за 
текуће поправке и одржавање видео надзора у основним и 
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средњим школама на територији Општине и веза са МУП-
ом, као и за безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у 
сарадњи са Саветом Градске општине Земун за безбедност 
саобраћаја на путевима.

– Пројекат 2002-1007: Светосавско звонце распоређене 
су апропријације у износу од 1.200.000,00 динара за набавку 
часописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ које се ко-
ристи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ.

– Пројекат 2002-1008: Одржавање (осим капиталног) 
дечјих вртића распоређене су апропријације у износу од 
13.000.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ 
„ДР. Сима Милошевић“

Глава 3.2 –Месне заједнице
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

– Програмска активност 0602-0002: Функционисање 
месних заједница распоређене су апропријације у укупном 
износу 7.673.000,00 динара за трошкове редовног рада мес-
них заједница. 

– Раздео 4 – Општинско правобранилаштво
– 0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0004 – Општинско пра-

вобранилаштво распоређене су апропријације у укупном 
износу 26.486.750,00 динара, од чега за редовне трошкове 
рада Општинског правобранилаштва у оквиру заступања 
права и интереса општине износ 11.486.750,00 динара, а за 
процењену вредност изгубљених судских спорова у 2018. 
години износ 15.000.000,00 динара.

Члан 15.
Циљеви који се желе постићи коришћењем средстава буџета опредељених за спровођење програма, програмских ак-

тивности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, су:

ПРОГРАМ / Програмска 
активност и пројекат ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вредност
 у базној 

2016. 
години 

Очекивана 
вредност 

у 2017. 
години

Циљана 
вредност 

у 2018. 
години

Циљана 
вредност 

2019. 
години

Циљана 
вредност 

2020. 
години

Извор 01 Остали 
извори

Сви 
извори

Шифра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1502 Програм 4: РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА
              14.200.000 20.000.000 34.200.000

1.Усвојеност и ис-
пуњење циљева дефи-
нисаних у релевантној 
стратегији која се 
односи на туризам

1. Усвојен Програм раз-
воја туризма на локалу

1 1 1 1 1

2. Повећање 
препознатљивости 
туристичке понуде 
града/општине на 
циљаним тржиштима

1. Број сајмова на 
којима је општина 
учествовала

1 1 1 1 1

1001 Пројекат: Промоција 
туризма

              14.200.000 20.000.000 34.200.000

Туристчки центар 
Земун

1. Адекватна про-
моција туристичке 
понуде општине

1. Број догађаја / сајмова 4 4 4 4 4
2. Број пропагандног 
материјала

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

2002 Програм 9: ОСНОВ-
НО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

              100.200.000 27.404.345 127.604.345

1. Потпуни обухват 
основним образо-
вањем и васпитањем 

1. Обухват деце ос-
новним образовањем 
( расположиво према 
полу)

 13.000  13.660  13.700  13.700  13.700 

1001 Пројекат: Смештај 
и исхрана деце и 
ученика са сметњама 
у развоју

              17.000.000 0 17.000.000

Управа 1. Повећање 
доступности и 
приступачности 
основног образовања 
кроз обезбеђење 
адекватног смештаја 
и услова за децу са 
посебним потребама

1. Број објекатака/шко-
ла за децу са посебним 
потребама

13 9 11 11 11

1002 Пројекат: Одржавање 
( осим капиталног) 
основних школа

              44.000.000 9.801.345 53.801.345

Управа 1.Побољшање услова 
за боравак деце у 
школским устано-
вама

1. Проценат буџета за 
текуће поправке школа

2,73 3,12 5,59 5,59 5,59 

1003 Пројекат: Превоз деце 
и њихових пратилаца 
ради похађања предш-
колског програма на 
удаљености већој од 
2км и ученика ОШ на 
удаљености већој од 
4км од седишта школе 
и децe са сметњама 
у развоју без обзира 
на удаљеност места 
становања од школе

              27.500.000 0 27.500.000
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Управа 1. Превести децу и 

ученике од куће до 
школе и назад

1. Број линија 6 6 6 6 6
2. Број корисника 547 600 800 800 800

1004 Пројекат: Награђи-
вање ученика

              2.500.000 0 2.500.000

Управа 1. Подстицај деце 
за постизање што 
бољих резултата

1. Број награђених уче-
ника носилаца дипломе 
„Вук Караџић“

160 200 300 300 300

2. Број награђених уче-
ника који су освојили 
награде на републич-
ким и међународним 
такмичењима

31 60 208 208 208

1005 Пројекат: Превоз 
ученика на републич-
ка и међународна 
такмичења

              2.500.000 0 2.500.000

  Управа 1. Подстицај деце за 
унапређење знања 
и нивоа постигнућа 
ученика

1. Број плаћених 
трошкова превоза у 
односу на број поднетих 
захтева школа за превоз 
ученика

100% 100% 100% 100% 100%      

1006 Пројекат: Заштита и 
безбедност деце

              2.500.000 7.603.000 10.103.000

Управа 1. Повећање безбед-
ности деце у и за 
време остваривања 
образовно васпитног 
рада

1. Број објеката у које је 
уведен видео надзор и 
одржавање конектив-
ности видео надзора

12 20 20 20 20      

2. Едукација 
и унапређење 
безбедности деце у 
саобраћају

1. Број школа у којима је 
спроведена едукација

18 18 16 16 16

1007 Пројекат: Светосав-
ско звонце

              1.200.000 0 1.200.000

Управа 1. Очување традици-
оналних вредности и 
историјског наслеђа 
језика, писма и 
идентитета српског 
народа

1. Број школа којима се 
часопис испоручује у 
односу на укупан број 
школа на територији 
општине

16 16 16 16 16

1008 Пројекат: Одржавање 
( осим капиталног ) 
дечјих вртића

              3.000.000 10.000.000 13.000.000

  Управа 1. Побољшање 
услова боравка деце 
у предшколским 
установама

1. Проценат буџета за 
текуће поправке

1,10 1,70 1,35 1,35 1,35      

0901 Програм 11: СО-
ЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА

              18.044.000 8.250.000 26.294.000

1. Повећање доступ-
ности права и услуга 
социјалне заштите

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

200 200 250 230 200

0001 Програмска актив-
ност : Јекнократне 
помћи и други обли-
ци помоћи

              1.800.000 8.250.000 10.050.000

Управа 1. Унапеђење зашти-
те сиромашних

1. Број корисника једно-
кратне новчане помоћи 
у односу на укупан број 
грађана

0,04% 0,05% 0,025% 0,025% 0,025%

2. Број корисница једно-
кратне новчане помоћи 
у односу на укупан број 
грађана

0,025% 0,025% 0,025%

1. Број грађана – ко-
рисника других мера 
материјалне подршке 
(нпр. набавка огрева и 
сл.) у односу на укупан 
број грађана

0,015% 0,015% 0,015%

2. Број грађанки – 
корисница других мера 
материјалне подршке 
(нпр. набавка огрева и 
сл.) у односу на укупан 
број грађана

0,03% 0,03% 0,015% 0,015% 0,015%
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1001 Пројекат : Пројекти 

по конкурсу у области 
социјалне заштите

              12.000.000   12.000.000

Управа 1. Побољшање 
социјално економ-
ских услова живота 
грађана

Број јавних конкурса 
у односу на претходни 
период

1 1 1 1 1  

1004 Пројекат : Фонд 
„Мале Милице Ракић 
из Батајнице”

              4.000.000   4.000.000

1. Помоћ посебно 
осетљивим групама у 
заједници

1. Број корисника  2000  2000  2000 

1005 Пројекат : Ново-
годишња честитка 
прворођеној девој-
чици и прворођеном 
дечаку

              244.000   244.000

    1. Подстицање 
рађања уручењем но-
вогодишње новчане 
честитке мајци прво-
рођене девојчице и 
прворођеног дечака

1. Број уручених 
честитки

    2 2 2      

1201 Програм 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ И ИНФО-
РМИСАЊА

              20.700.000 2.440.600 23.140.600

Управа 1.Подстицање раз-
воја културе 

1. Број грађана у граду/
општини у односу на 
укупан број установа 
културе

0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

2. Укупан број посети-
лаца на свим културним 
догађајима који су 
одржани

12.000,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00

3. Укупан број чланова 
удружења грађана из 
области културе

1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

1001 Проjeкат: Сталне 
манифестације 

              6.200.000 0 6.200.000

Управа 1. Промоција кул-
турног идентитета 
Земуна

1. Број одржаних сталних 
манифестација од значаја 
за општину Земун

6 6 8 8 8

2. Број натписа у 
медијима

15 20 20 20 20

1002 Пројекат : Пројекти 
по конкурсу у обла-
сти културе

              8.500.000   8.500.000

Управа 1. Подстицање раз-
воју културе

1. Број објављених 
конкурса ГО Земун

1 1 1 1 1

1003 Пројекат : Информи-
сање

              6.000.000 2.440.600 8.440.600

Управа 1. Унапређење јавног 
информисања од 
локалног значаја

1. Постојање интернет 
стране општине, број 
посета интернет стране 
и редовно обезбеђи-
вање информација на 
интернет страни

800.000,00 800.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 

2. Број издатих билтена 
општине (штампани и 
електронски)

5 5 3 3 3

3. Број конференција 
за штампу и других ин-
формативних скупова

120 120 120 120 120

2. Остваривање 
јавног интереса у об-
ласти информисања

1. Број примерака 
локалних штампаних 
медија који доприносе 
остваривању општег 
интереса у области 
јавног информисања

 36.000,00  36.000,00  36.000,00 

1301 Програм 14: РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛА-
ДИНЕ

              45.050.000 32.602.268 77.652.268

Управа 1. Обезбеђење услова 
за бављење спортом 
свих грађана и грађан-
ки града/општине

1. Број спортских орга-
низација преко којих се 
остварује јавни интерес 
у области спорта

20 20 20 20 20

2. Број спроведених ак-
ција, програма и проје-
ката који подржавају 
активно и рекреативно 
бављење спортом

25 25 25 25 25
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  2. Активно партнер-

ство субјеката омла-
динске политике у 
развоју омладинске 
политике и спро-
вођењу омладинских 
активности, као и у 
развоју и спро-
вођењу локалних 
политика које се 
тичу младих

1. % укључених младих 
у омладинске програме 
/ пројекте у односу на 
укупан број младих у 
локалној заједници

5,35% 5,35% 6,00% 6,20% 6,50%      

0002 Програмска ак-
тивност: Подршка 
предшколском и 
школском спорту

              3.000.000   3.000.000

Управа 1. Унапређење 
предшколског и 
школског спорта 

1. Број програма којима 
се реализују активности 
школског спорта 

1 1 1 1 1

2.Проценат деце која 
су укључена у школска 
такмичења у односу на 
укупан број деце

19,03% 20,30% 20,00% 20,00% 20,00%

  3. Број деце укључен у 
спортске активности у 
односу на укупан број 
школске деце

2600 2773 2800 2800 2800      

0005 Програмска актив-
ност : Спровођење 
омладинске политике

              1.450.000 1.390.268 2.840.268

Управа 1. Подршка активном 
укључивању младих 
у различите друш-
твене активности

1. Број младих корисни-
ка услуга мера омладин-
ске политике

1.200,00 1.500,00 1.650,00 1.800,00 2.000,00

  2. Број младих жена 
корисника услуга

520,00 750,00 800,00 900,00 1.000,00      

1001 Пројекат: Учешће у 
изградњи, опремању 
и одржавању спорт-
ских објеката

          36.000.000 30.964.500 66.964.500

  Стварање услова 
за развој спортско 
рекреативних актив-
ности

1. Број постојећих 
објеката

53 6 25 12 10

1002 Пројекат: Пројекти по 
конкурсу у области 
спорта

              4.000.000 0 4.000.000

Управа 1. Подстицање 
развоја спорта и 
рекреације

1. Број објављених јав-
них конкурса ГО Земун

1 1 1 1 1

1004 Пројекат: Бесплатна 
школа пливања

              600.000 247.500 847.500

    1. Побољшање 
услова за бављење 
спортом деце

1. Број деце укључене 
у бесплатну обуку 
пливања

100 100 100 110 120      

0602 Програм 15: ОПШТЕ 
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

              454.777.371 179.514.697 634.292.068

1. Одрживо управно 
и финансијско функ-
ционисање града/
општине у складу 
са надлежностима и 
пословима локалне 
самоуправе

1. Број донетих аката 
органа и служби града/
општине

116 116 500 500 500

0001 Програмска актив-
ност: Функциони-
сање локалне само-
управе и градских 
општина

              290.647.621 12.046.856 302.694.477

Управа ГО Земун 1. Функционисање 
управе

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

 2.600  2.600  12.000  12.000  12.000      

0002 Програмска актив-
ност: Функционисање 
месних заједница

              7.673.000   7.673.000
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Управа-Месне зајед-
нице

1. Обезбеђено задо-
вољавање потреба 
и инереса локалног 
становништва 
деловањем месних 
заједница

1.Проценат буџета 
града/општине који 
се користе за трош-
кове и планове рада/ 
програме месних 
заједница

1 1 0,80 1 1    

2.Степен остварења 
финансијских планова 
месних заједница

100 100 100 100 100

3.Степен остварења 
планова рада/ програма 
месних заједница

100 100 100 100 100    

0004 Програмска актив-
ност Општинско 
правобранилаштво

              26.486.750   26.486.750

 Општинско правоб-
ранилаштво

1. Заштита имовин-
ских права и интере-
са града/општине 

1. Број решених 
предмета у односу на 
укупан број предмета на 
годишњем нивоу

694 800 700 700 700

2. Број правних 
мишљења која су дата 
органима града/општи-
не , стручним службама 
и другим правним 
лицима чија имовинска 
и друга права заступа

105 50 60 70 75

0006 Програмска актив-
ност: Инспекцијски 
послови

              45.015.000 1.180.000 46.195.000

Управа 1. Квалитетно оба-
вљање инспекци-
јских послова

1. Број решених 
предмета грађана у од-
носу на број примљених 
предмета

3853/4013 4000/4300 3990/4200 4100/4400 4150/4450

0009 Програмска актив-
ност: Текућа буџетска 
резерва

              18.500.000   18.500.000

Управа
0010 Програмска актив-

ност: Стална буџетска 
резерва

              300.000   300.000

Управа
1002 Пројекат: Обеле-

жавање верских 
празника Бадњи дан и 
Богојављење

              1.055.000   1.055.000

Управа 1. Неговање 
традиционалних 
вредности и очување 
духовне културе 
наслеђа

1. Број позваних грађа-
на на свечани обред 
налагања бадњака

266 360 380 400 410

2. Број пријављених 
пливача за Богојављен-
ски крст

100 100 140 150 150

3. Број пријављених 
пливачица за Богоја-
вљенски крст

4 6 8

1003 Пројекат: Награда 
„Полицајац и ватро-
гасац месеца”

              300.000   300.000

Управа 1. Награђивање 
најбољих радника у 
државним органима

1. Додела награде нај-
бољем полицајцу

12 12 12 12 12

2. Додела награде нај-
бољем ватрогасцу

12 12 12 12 12

1004 Пројекат: Финанси-
рање рада Одсека за 
лична стања грађана, 
вођење матичних 
књига и изборна 
права

              100.000 600.000 700.000

Управа 1. Задовољавање 
потреба грађана 
из области личних 
стања грађана

1. Број издатих извода 
из МКР

39.000 3.600 3.600 3.600 3.600

2. Број издатих извода 
из МКВ

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

3. Број издатих извода 
из МКУ

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

1006 Пројекат: Ванредне 
ситуације

                3.000.000 3.000.000

Управа 1. Последице ван-
редних ситуација 
сведених на најмању 
меру

1. Проценат буџета за 
отклањање последица

1,53 0,38 0,31 0,50 0,70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1007 Пројекат: Изградња и 

одржавање објеката 
на којима ГО има 
право коришћења

              13.000.000 25.400.000 38.400.000

Управа 1. Очување вреднос-
ти објеката

1. Проценат буџета за 
изградњу и одржавање 
објеката

3,72 2,96 3,99 4,20 4,50 

1008 Пројекат: Набавка и 
одржавање опреме и 
набавка нематеријал-
не имовине

              23.400.000 27.084.000 50.484.000

Управа 1. Побољшање 
услова рада органа 
ГО Земун

1. Проценат буџета за 
одржавање и набавку 
опреме и нематеријалне 
имовине

0,86 2,54 5,24 2,54 2,54

1010 Пројекат: Одржавање 
сеоских, пољских и 
других некатегориса-
них путева и одржа-
вање путних прелаза 
на железници

              900.000 101.242.141 102.142.141

Управа 1. Уређени сеоски, 
пољски и други нека-
тегорисани путеви

1. Број км урешђених 
путева

13,80 15 20 10 10

1012 Пројекат: Најлепши 
Божићни излог и 
најлепша цветна алеја

              200.000   200.000

  Управа 1. Подизање свести 
грађана о заштити 
животне средине и 
побољшању услова 
живљења

1. Број пријављених 
учесника за најлепши 
Божићни излог

50 50 50 50 50      

  2. Број пријављених 
учесника за најлепшу 
цветну алеју

50 50 50 50 50      

1013 Пројекат: Лето на 
Лиду

              13.300.000 600.000 13.900.000

Управа 1.Стварање услова 
за коришћење 
плаже Лидо у летњем 
периоду

1. Проценат буџета који 
се издваја за текуће 
поправке

1,00 1,07 1,44 1,44 1,44  

1014 Пројекат: Канцела-
рија за локални и 
економски развој

              3.500.000 829.700 4.329.700

Управа 1.Унапређење квали-
тета живота грађана 
Земуна и оживља-
вање активности 
привредних субје-
ката који послују на 
територији градске
општине Земун, ин-
ституција из области 
културе и уметности 
и спортских органи-
зација.

1.Број издатих персона-
лизованих картица

20.000 10.000 10.000 5.000 5.000      

  2. Број привредних 
субјеката институција 
у области културе и 
уметности и спортских 
организација

50 300 50 50 50      

1016 Пројекат: Развој 
заједнице

              400.000 7.532.000 7.932.000

  Управа 1.Побољшање услова 
живота и рада у ГО 
Земун

1. Проценат буџета 
за улагање у развој 
заједнице

  1,08 0,82 0,90 1,00      

1017 Пројекат: Заштита 
животне средине

              10.000.000   10.000.000

  Управа 1.Заштита животне 
средине

1. Проценат буџета 
за улагање у заштиту 
животне средине

  0,75 1,04 1,10 1,15      

2101 Програм 16: ПОЛИ-
ТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУ-
ПРАВЕ

              39.285.650 610.000 39.895.650

    1.Ефикасно и 
ефективно функ-
ционисање органа 
политичког система 
локалне самоуправе

1. Број донетих аката 
органа и служби града/
општине

116 117 118 120 125      

0001 Програмска актив-
ност: Функционисање 
скупштине

              12.567.650   12.567.650

Скупштина ГО Земун 1. Функционисање 
локалне скупштине

1. Број седница 
скупштине

24 35 10 10 10

2. Број усвојених аката 156 180 70 70 70      
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0002 Програмска актив-

ност: Функционисање 
извршних органа

              24.538.000   24.538.000

Председник и Веће 
ГО Земун

1. Функционисање 
извршних органа

1. Број седница изврш-
них органа

41 33 40 45 50      

2. Број усвојених аката 176 156 180 180 180      
1001 Пројекат: Дан општи-

не и општинска слава 
Крстовдан

              480.000 610.000 1.090.000

Скупштина 1. Очување исто-
ријског наслеђа и 
традиционалих 
верских вредности

1. Заједничка литургија 
и литија са грађанима

1 1 1 1 1

2. Учешће већег броја 
грађана Земуна

700 800 800 800 800      

2. Промоција 
научног и културног 
стваралаштва и при-
вредног и друштве-
ног развоја

1. Додела јавних при-
знања

8 8

1002 Пројекат: Међународ-
на и међуопштинска 
сарадња 

              1.700.000   1.700.000

Скупштина 1. Унапређење са-
радње са збратимље-
ним градовима
ради стварања бољег 
пословног окружења 
у општини

1. Број манифестација у 
којима учествује ГО 

2 10 10 10 10

  2. Број учесника 20 150 150 150 150      

  УКУПНО 
ПРОГРАМИ

              692.257.021 270.821.910 963.078.931

IV. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 16.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету ло-

калне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. 
годину, које је донео министар надлежан за послове фи-
нансија на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 
– др. закона, 103/15, 99/16 и 113/17) и Законом о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном секто-
ру („Службени гласник РС”, бр. 68/15 и 81/16 – одлука УС), 
број запослених код корисника буџета Градске општине 
Земун не може прећи максималан број запослених на не-
одређено и одређено време, и то:

– 224 запослена на неодређено време;
– 22 запослена на одређено време.

Члан 17.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују 

у складу са законом и другим прописима независно од из-
носа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и 
примања. 

Члан 18.
За извршавање ове одлуке одговоран је председник 

општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Председник општине је одговоран за спровођење фи-

скалне политике и управљање јавном имовином, приходи-
ма и примањима и расходима и издацима на начин који је у 
складу са Законом о буџетском систему. 

Члан 19.
Руководилац директног, односно индиректног корисни-

ка буџетских средстава, одговоран је за преузимање оба-
веза и њихову верификацију, издавање захтева за плаћање 
које треба извршити из средстава органа којим руководи и 
издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Руководилац директног, односно индиректног корисни-
ка буџетских средстава, одговоран је за закониту, наменску, 
економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Руководилац директног, односно индиректног корисни-
ка буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења 
из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно 
индиректном кориснику буџетских средстава. 

Члан 20.
Ова одлука се извршава реализацијом појединачних 

финансијских планова, у којима корисници буџета распо-
ређују и по ближим наменама исказују средства из буџета, 
користећи шести ниво економске класификације, организа-
циону, програмску, функционалну и класификацију по из-
ворима финансирања.

Одељење за финансије и буџет је обавезно да наредног 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке, обавести директ-
не кориснике о додељеним апропријацијама.

Директни корисник који је, у буџетском смислу одго-
воран за индиректне кориснике, обавезан је да најкасније 
у року од седам дана од дана добијања обавештења о до-
дељеним апропријацијама, изврши расподелу средстава 
индиректним корисницима у оквиру својих одобрених ап-
ропријација и о томе их обавести, по добијеној сагласности 
Одељења за финансије и буџет.

Надлежни орган индиректног корисника доноси фи-
нансијски план, на који сагласност даје директни корисник, 
који је у буџетском смислу, одговоран за њега.

Финансисјки план директног корисника, који садржи и 
финансијске планове индиректних корисника за које је од-
говоран у буџетском смислу, доноси старешина који руко-
води директним корисником, најкасније у року од 15 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Руководилац директног корисника, за свој раздео у По-
себном делу ове одлуке, доноси финансијски план расхода 
и издатака најкасније у року од 15 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

На финансијски план директног корисника сагласност 
даје Веће Градске општине Земун, по претходно прибавље-
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ном мишљењу Одељења за финансије и буџет Управе Град-
ске општине Земун. 

Финансијски план директног корисника мења се исто-
времено са променама апропријација утврђених чланом 9. 
ове одлуке у складу са законом. 

Измене финансијског плана, у складу са ставом 8. овог чла-
на и у свим другим случајевима измена у распореду и износу 
средстава у складу са законом, директни корисник је обавезан 
да достави Одељењу за финансије и буџет, најкасније следећег 
дана од извршене измене, да би се обезбедио континуитет у 
извршавању финансијског плана, односно буџета.

Директном кориснику неће се извршавати апроприја-
ције за расходе и издатке у његовом разделу, укључујући и 
оне за индиректног корисника, док Одељењу за финансије 
и буџет не достави финансијски план, у року и на начин 
предвиђен овом одлуком.

Директном кориснику који не поступи у складу са од-
редбом става 5. овог члана, обуставиће се извршавање ап-
ропријација одобрених овом одлуком у његовом разделу, 
док Одељењу за финансије и буџет не достави измењен фи-
нансијски план.

Директном кориснику који не поступи у складу са од-
редбом става 9. овог члана, обуставиће се извршавање ап-
ропријација одобрених овом одлуком и његовом разделу, 
док Одељењу за финансије и буџет не достави измењен фи-
нансијски план.

Члан 21.
Одељење за финансије и буџет доноси тромесечне пла-

нове извршења буџета, у којима утврђује тромесечне квоте 
за потрошњу, имајући у виду средства планирана у буџету 
за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и пот-
ребе корисника буџета, према плану из члана 9. ове одлуке.

Директни и индиректни корисници средстава буџета 
могу да врше плаћања до висине квота одређених на начин 
из става 1. овог члана.

Директном кориснику, у случају непоштовања одобре-
них квота, неће се извршавати расходи и издаци, нити ће се 
одобрити преузимање обавеза изнад износа одобрене кво-
те, док Одељењу за финансије и буџет не достави по пропи-
саној процедури захтев за промену квота. 

Члан 22.
Директни корисник буџетских средстава уз одобрење 

Одељења за финансије и буџет може да изврши преусмера-
вање апропријација одобрених на име одређеног расхода 
или издатка који се финансира из општих прихода буџета, 
у износу утврђеном у складу са чланом 61. Закона о буџет-
ском систему, за расход чији се износ умањује. 

Апропријације одобрене из осталих извора финанси-
рања могу се мењати без ограничења. 

Члан 23.
Промене апропријација у смислу члана 5. ст. 5–6. Закона 

о буџетском систему, одобрава председник општине, у слу-
чајевима недобијања акта на основу ког је извршен намен-
ски трансфер или донација у корист буџета Општине. 

Одлуку о промени апропријација у току године, у свим 
случајевима предвиђеним чланом 61. ст. 1–5. Закона о 
буџетском систему, као и одлуку о преносу у текућу буџет-
ску резерву износа апропријације који није могуће иско-
ристити доноси председник општине.

Члан 24.
У случају да се буџету Градске општине Земун из дру-

гог буџета (Републике или Града), актом определе наменска 

трансферна средства, укључујући и наменска трансферна 
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, 
као и у случају уговарања донације чији износи нису мог-
ли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење 
за финансије и буџет на основу тог акта, према члану 5. За-
кона о буџетском систему, повећава обим буџета и отвара 
одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том 
основу. 

Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и 
примања чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења буџета, подноси захтев Одељењу за финансије и 
буџет за отварање, односно повећање одговарајуће апро-
пријације за извршавање расхода и издатака из свих извора 
финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.

Члан 25.
Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне 

буџетске резерве, на предлог Одељења за финансије и буџет, 
доноси председник општине, у складу са чл. 69. и 70. Закона 
о буџетском систему.

Одобрена средства по овом основу представљају по-
већање апропријације директних корисника за одређене 
намене и исказују се на конту за чију намену су средства ус-
мерена.

Члан 26.
Расходи и издаци индиректног корисника, Месне зајед-

нице у укупном износу од 7.673.000,00 динара, распоређе-
ни су у Посебном делу Одлуке о буџету, члан 9. Раздео 3. 
Управа, глава 3.2 – Функционисање месних заједница, Про-
грам 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту и извршавају се преко 
рачуна директног корисника, Управе Градске општине Зе-
мун, у складу са Одлуком о буџету и финансијским плано-
вима месних заједница као индиректног корисника.

Месне заједнице, као индиректни корисници буџетских 
средстава, који своје финансијско пословање не обављају 
преко сопственог рачуна, у складу са чланом 12. Уредбе о 
буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 
125/03 и 12/06), воде само помоћне књиге и евиденције.

Члан 27.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва могу да преузимају обавезе на терет буџета само до изно-
са апропријације утврђене овом одлуком. 

Обавезе преузете у износу већем од износа апроприја-
ције одобрене овом одлуком које су у супротности са зако-
ном или другим прописом, не могу да се извршавају на те-
рет буџета Општине.

Изузетно, само у случају уговарања капиталних расхо-
да који захтевају реализацију и плаћање у више година, ди-
ректни и индиректни корисници буџета могу, уз сагласност 
Већа Градске општине Земун а на предлог Одељења за фи-
нансије и буџет, да преузму обавезу која укупним износом 
премашује апропријацију у буџету, а највише до износа ис-
казаних у плану капиталних издатака, с тим да обавеза која 
се односи на текућу буџетску годину буде мања или једнака 
апропријацији одобреној овом одлуком за ту намену.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре 
покретања поступка јавне набавке за преузимање обаве-
за по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност 
Одељења за финансије и буџет. 
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Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним 
апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2017. 
године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих 
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација 
овом одлуком.

Приликом преузимања обавеза, корисници буџета 
дужни су да Одељење за финансије и буџет обавесте о на-
мери преузимања обавезе, а након потписивања угово-
ра или другог правног акта којим се преузима обавеза, о 
преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима 
плаћања, као и о свакој промени која се тиче износа, рокова 
и услова плаћања.

Пре најављивања нових обавеза на начин прописан ста-
вом 6. овог члана, корисници буџета морају да пријаве пре-
узете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.

Корисници средстава буџета преузете обавезе на те-
рет буџета извршавају у роковима утврђеним Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 
113/17).

Члан 28.
Уговори о набавци добара и финансијске имовине, пру-

жању услуга и извођењу радова, које закључују директни и 
индиректни корисници буџетских средстава, морају бити 
додељени у складу са прописима који уређују јавне набавке. 

Средства за уговоре о набавци добара и финансијске 
имовине, пружању услуга и извођењу радова, које закљу-
чују директни и индиректни корисници буџетских средста-
ва, који се односе на две буџетске године, обезбедиће се из 
прихода и примања буџета Општине за те буџетске године. 

Члан 29.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 

извршене искључиво на принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, од-
носно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 30.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 

само на основу уговора или другог правног акта, који мора 
бити у писаној форми, осим ако законом није друкчије про-
писано.

Члан 31.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима и примањима 
буџета.

Уколико се приходи и примања буџета у току године у 
дужем периоду не остварују у планираном износу, расходи 
и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: за 
обавезе утврђене законским прописима на постојећем ни-
воу и за минималне сталне трошкове који обезбеђују нес-
метано функционисање органа општине, односно корисни-
ка буџетских средстава.

Уколико корисник буџета у извршавању расхода и из-
датака поступи супротно одредбама ове одлуке, Веће, на 
предлог председника општине, доноси одлуку о обустави 
извршења одговарајуће апропријације утврђене овом одлу-
ком том буџетском кориснику.

Председник општине може обуставити привремено из-
вршење појединих расхода и издатака буџета, у случају да 
се расходи и издаци повећају или приходи и примања буџе-
та смање. 

Члан 32.
Корисник буџетских средстава, који одређен расход и 

издатак извршава из других извора прихода и примања, 
који нису општи приход буџета – извор 01, обавезе може 
да преузима само до нивоа остварења тих прихода или 
примања, уколико је ниво остварених прихода и примања 
мањи од одобрених апропријација. 

Уколико корисници из става 1. овог члана не остваре до-
датне приходе и примања из других извора у планираном 
износу, апропријације за расходе и издатке одобрене из тих 
средстава неће се извршавати на терет општих прихода 
буџета.

Члан 33.
Обавезе по основу правоснажних судских одлука извр-

шаваће се у износима који су доспели на плаћање у складу 
са судским решењима, на терет апропријације директног 
корисника буџета који је стварни дужник.

Уколико индиректни корисник својом делатношћу иза-
зове судски спор, извршење правоснажних судских одлука 
и судских поравнања спроводи се на терет његових апро-
пријација, а преко апропријације која је намењена за ову 
врсту расхода.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова, 
који се односе на директне кориснике, извршаваће се на 
основу правоснажних и извршних судских одлука које тим 
корисницима достави Општинско правобранилаштво, као 
законски заступник Општине и њених органа пред судови-
ма и другим надлежним органима.

Корисник буџетских средстава код кога у току године 
дође до умањења одобрених апропријација због извршења 
принудне наплате, за износ умањења предузеће одгова-
рајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако 
што ће предложити умањење обавезе, односно продужење 
уговореног рока за плаћање или отказати уговор, односно 
предложити измену прописа који је основ за настанак и 
плаћање обавезе.

Члан 34.
Директни и индиректни корисници средстава буџета 

могу да користе средства распоређена овом одлуком само за 
намене, односно програмске активноси и пројекте одређене 
буџетом, за које су им, по њиховим захтевима, та средства 
одобрена, односно пренета и то за сваку појединачну наме-
ну највише до износа утврђеног у Посебном делу буџета.

Корисницима средстава буџета који одређени расход 
или издатак извршавају из средстава буџета и из додатних 
прихода, преносиће се средства из буџета, након што за ре-
ализацију одређених расхода или издатака утроше средства 
која су остварили из других извора финансирања.

Члан 35.
Корисници буџета одговорни су да се расходи и издаци, 

засновани на рачуноводственој документацији, извршавају 
у складу са правним основом.

Уколико се накнадно утврди да за извршење одређеног 
плаћања није постојао правни основ, корисници буџета су 
обавезни да изврше повраћај средстава у буџет.

Члан 36.
Средства распоређена за финансирање расхода и изда-

така, односно програма, програмских активности и проје-
ката корисника буџета, преносе се на основу њиховог за-
хтева и у складу са утврђеним износом апропријација и 
одобреним квотама. 
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Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доста-
ве комплетну документацију за плаћање на основу које је 
утврђена обавеза корисника буџетских средстава. 

Члан 37.
Корисници буџетских средстава су дужни да, на захтев 

Одељења за финансије и буџет ставе на увид финансијс-
ку документацију, као и да достављају извештаје о оства-
рењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака у 
одређеном временском периоду. 

Члан 38. 
У буџетској 2018. години, обрачун и исплата плата ко-

рисника буџетских средстава Општине, као и обрачун и ис-
плата божићних, годишњих и јубиларних награда и других 
врста награда и бонуса предвиђених посебним и поједи-
начним колективним уговорима, за директне и индиректне 
кориснике средстава буџета Општине, вршиће се у складу 
са Законом о буџетском систему и Законом о буџету Репу-
блике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 
113/17). Исплата плата запослених у органима Града и орга-
нима градских општина вршиће се према јединственим еле-
ментима примењеним ради уједначавања јавне потрошње 
на нивоу Града у оквиру консолидованих средстава пропи-
саних на нивоу Републике.

У случају исплата зарада супротно елементима из ст. 
1. и 2. овог члана, обуставиће се пренос средстава утврђен 
Одлуком града о обиму средстава на основу акта градона-
челника града.

Члан 39. 
Накнаде за рад председника и чланова комисија и дру-

гих сталних и привремених радних тела у јавном сектору не 
могу се повећавати у 2018. години.

Надлежни органи и корисници јавних средстава су дуж-
ни да преиспитају потребу постојања и висину накнада из 
става 1. овог члана, ради смањења издатака по том основу, 
и у том циљу иницирају измене прописа, општих и других 
аката којима је уређено питање плаћања ових накнада.

Директни и индиректни корисници средстава буџета 
Општине могу формирати комисије и друга стална и при-
времена радна тела, искључиво у складу са посебним за-
коном, односно другим прописом, а чији задатак не може 
бити обављање текућих и послова из делокруга рада ко-
рисника буџетских средстава. 

Члан 40. 
Планирање и извршавање средстава за обрачун и испла-

ту плата корисника средстава буџета у 2018. години врши 
се у складу са чл. 40. Закона о буџету Републике Србије за 
2018. годину („Службени. гласник РС”, број 113/17).

Уколико се овом одлуком не планирају и не изврша-
вају укупна средства за обрачун и исплату плата на начин 
утврђен у чл. 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. 
годину, министар надлежан за послове финансија може 
привремено обуставити пренос трансферних средстава из 
буџета Републике Србије, односно припадајућег дела поре-
за на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина 
средстава за плате не усклади са ограничењима из ст. 1, 2, 3. 
и 4. овог члана.

Министар надлежан за послове финансија ближе 
уређује начин и садржај извештавања о планираним и из-
вршеним средствима за исплату плата из ст. 1, 2, 3. и 4. чла-
на 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину.

Члан 41.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва у 2018. години обрачунату исправку вредности нефи-
нансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 42.
У циљу усаглашавања утврђеног обима средстава за 

потрошњу Општине и притицања прихода прописаних Од-
луком о обиму средстава за вршење послова Града и град-
ских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, 
односно градским општинама у 2018. години, градоначел-
ник града, у складу са чланом 17. Одлуке Града о обиму 
средстава, може у току године одредити и друге проценте 
којима се распоређују приходи, а до одређеног нивоа пот-
рошње.

Усклађивање средстава из става 1. овог члана у случају 
потребе вршиће се и преко рачуна буџета Града, путем по-
зајмица.

Уколико се у току године стекну објективни услови (из-
мена законских прописа, смањење броја запослених, про-
мена надлежности и друго) за промену утврђеног обима 
средстава из члана 4. наведене одлуке, градоначелник града 
може у току године одредити и друге износе оквира за пот-
рошњу.

Члан 43.
У случају да се не обезбеди текућа ликвидност на начин 

утврђен чланом 42. ове одлуке, за финансирање дефицита 
текуће ликвидности који може да настане услед неуравно-
тежености кретања у приходима и расходима буџета, пред-
седник градске општине може да се задужи у складу са чла-
ном 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 
61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).

Члан 44.
Одлуку о капиталном задуживању доноси Скупшти-

на Градске општине Земун, по претходно прибављеном 
мишљењу Министарства финансија Републике Србије и 
градоначелника града Београда. 

Општина се може задужити у земљи и иностранству, 
односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и 
страној валути. 

Члан 45.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је 

оснивач Општина, дужни су да најкасније до 30. новембра 
текуће буџетске године, део од најмање 50% добити по за-
вршном рачуну за 2017. годину, уплате у буџет Општине. 

Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са 
ставом 1. овог члана. 

Члан 46.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун ГО 

Земун – Извршење буџета, до 31. децембра 2018. године, сва 
средства која нису утрошена за финансирање расхода и из-
датака у 2018. години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2018. 
годину. 

Члан 47.
Директни и индиректни корисници буџета локалне 

власти, који користе пословни простор и покретне ствари 
којима управљају други корисници јавних средстава, нами-
рују само трошкове по том основу.
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Уколико плаћање трошкова није могуће извршити на 
основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним 
средствима врши плаћање, а затим директни, односно ин-
директни корисник из става 1. овог члана врши одгова-
рајућу рефундацију насталих расхода.

Члан 48.
Други корисници који користе пословни простор и 

покретне ствари којима управљају директни и индиректни 
корисници буџета, плаћају трошкове закупа и настале сталне 
трошкове и трошкове текућег и инвестиционог одржавања, у 
складу са прописаним критеријумима који се уговоре.

Члан 49.
Новчана средства буџета Општине и директних и ин-

директних корисника средстава буџета, као и других ко-
рисника јавних средстава који су укључени у консолидо-
вани рачун трезора, воде се и депонују на консолидованом 
рачуну Трезора Општине. 

Члан 50.
Одељење за финансије и буџет обавезно је да редовно 

прати извршење буџета и најмање два пута годишње, од-
носно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и девето-
месечног периода, информише Веће Градске општине Земун. 

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

Члан 51. 
Градска општина Земун је у складу са чланом 19. Одлуке о 

обиму средстава за вршење послова Града и градских општи-
на и утврђивању прихода који припадају Граду, односно 
градским општинама у 2018. години, у обавези да доставља 
Секретаријату за финансије Градске управе Града Београда 
редовне месечне извештаје о оствареним приходима и при-
мањима и извршеним расходима и издацима за 2018. годину.

Члан 52.
Уколико у току реализације средстава предвиђених 

овом одлуком дође до измена у Правилнику о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем, Одељење за финансије Управе Градске општине Зе-
мун извршиће одговарајуће измене ове одлуке.

Члан 53. 
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Уп-

рави за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе 
Града Београда.

Члан 54. 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Ову одлуку са образложењем објавити на интернет-

страници Градске општине Земун. 

Члан 55.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Служ-

беном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 
2018. године.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-1132/2017-IV/43, 28. децембра 2017. године 

Председник 
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 28. децембра 2017. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 и 54/11) и члана 16. тачка 18. Статута Градске општи-
не Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 43/13 – пре-
чишћен текст), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске 
општине Земун („Службени лист Града Београда, бр. 59/16 
и 31/17), врши се следећа измена:

а) Разрешава се дужности у сталном саставу Изборне 
комисије Градске општине Земун:

– Александра Крстић, заменик члана на предлог СРС.
б) Именује се у Изборну комисију Градске општине Зе-

мун у сталном саставу: 
за заменика члана:
– Славко Илић, на предлог СРС.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-1139/2017-IV/43, 28. децембра 2017. године 

Председник 
Ненад Врањевац, ср.
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ЗВЕЗДАРА
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Одлука о потврђивању мандата одборницима 

Скупштине Градске општине Звездара  – – – – – – –  2
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фестивала „Позориште звездариште”  – – – – – – –  30

Решење о давању сагласности на План и про-
грам пословања Јавног предузећа Спортски центар 
„Олимп – Звездара” за 2018. годину са очекиваним 
остварењем Плана и програма пословања у 2017. 
години – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  30

Решење о давању сагласности на Одлуку Над-
зорног одбора о изменама и допунама Одлуке о це-
нама услуга у Јавном предузећу Спортски центар 
„Олимп – Звездара”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  31

ЗЕМУН
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника Скупштине Градске општине Земун  – – – – –  31
Одлука о буџету Градске општине Земун за 2018. 

годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  31
Решење о измени Решења о именовању Изборне 

комисије Градске општине Земун  – – – – – – – – – –  58
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