
Градоначелник града Београда 23. маја 2017. године, на 
основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), члана 24. та-
чка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 52. 
тачка 9. Статута Града Београда („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – Одлука УС), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУ-
ТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВА ПРОДАЈНЕ ГАЛЕРИЈЕ „БЕОГРАД”

I. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова Продајне галерије ‚Бе-
оград” који је донео директор 15. маја 2017. године.

II. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1. до 
6. – са једним извршиоцем, што чини укупно шест послова 
са шест извршилаца, финансирају из буџета Града Београда. 

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”. 

Градоначелник Града Београда
Број 110-3282/17-Г, 23. маја 2017. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16 и 2/17), в.д. заменика начелни-
ка Градске управе  секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА 22. ОКТОБРА, 
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, КАПЕТАНА РАДИЋА ПЕТРОВИЋА И 

СТАРЦА ВУЈАДИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације Блока између 

улица 22. октобра, Николе Тесле, Капетана Радића Петро-
вића и Старца Вујадина, градска општина Земун (у даљем 
тексту: план детаљне регулације).

Израда плана детаљне регулације поверава се преду-
зећу „Пројектура” доо, Београд, Живојина Жујовића 24 (на 
основу Уговора бр. 11/17 од 9. марта 2017. године закључе-
ног између предузећа „Пројектура” д.о.о. и предузећа AGZ 
„REAL ESTATE” ДОО БЕОГРАД), које је дужно да Нацрт 
плана изради у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-
диће предузеће „AGZ REAL ESTATE” ДОО БЕОГРАД, са се-
диштем у Земуну, 22. октобра број 7.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Земун, Блок из-
међу улица 22. октобра, Николе Тесле, Капетана Радића 
Петровића и Старца Вујадина, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око око 2,3 ha.

У оквиру намене простора Плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узи-
мајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је 
да План детаљне регулације не представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката предвиђених прописи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину 
у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).

Ово решење објављује се у „Службеном листу Града Бе-
ограда” и представља саставни део документације плана.

O б р а з л оже њ е

Изради Плана детаљне регулације приступиће се на 
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Блока 
између улица 22. октобра, Николе Тесле, Капетана Радића 
Петровића и Старца Вујадина, Градска општина Земун.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Земун, Блок из-
међу улица 22. октобра, Николе Тесле, Капетана Радића 
Петровића и Старца Вујадина, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око око 2,3 ha

Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу 
„Пројектура” доо, Београд, Живојина Жујовића 24, (на ос-
нову Уговора бр. 11/17 од 9. марта 2017. године, закљученог 
између предузећа „Пројектура” д.о.о. и предузећа „AGZ 
REAL ESTATE” ДОО БЕОГРАД), које је дужно да Нацрт 
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плана изради у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће предузеће „AGZ REAL ESTATE” ДОО БЕОГРАД, са се-
диштем у Земуну, 22. октобра број 7.

У оквиру намене простора предметног плана нису пла-
нирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
24/2017-V-04 од 20. марта 2017. године), утврдио је да план 
детаљне регулације не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-10/17 од 27. априла 2017. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секрета-

ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-
роде Србије, ЈКП Београдски водовод и канализацијa, ЈКП 
„Зеленилo – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-42/2017-V–04 oд 11. маја 2017. године) доставили су 
мишљења у којима наводе да се може донети Решење о не-
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана

ЈКП „Зеленило – Београд”, Завод за заштиту природе Ср-
бије, ЈКП Београдски водовод и канализација и Институт за 
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” нису доставили 
тражено мишљење у законском року, па се у складу са одред-
бама Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да 
су сагласни са Предлогом решења о неприступању стратеш-
кој процени утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, в.д. заменика начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-10/17, 22. маја 2017. године.

в.д. заменика начелника градске управе
секретар секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА

Скупштина Градске општине Палилула на 8. седници 
одржаној 26. маја 2017. године, на основу чл. 77–79. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 
99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и члана 25. Статута Градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 16/10 и 35/13), донела је 

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ПАЛИЛУЛА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупно остварени текући приходи и примања, извр-

шени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета 
Градске општине Палилула за 2016. годину износе:

(у хиљадама динара)

1. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства 809.280
2. Укупно извршени текући расходи и издаци 711.520
3. Разлика укупних примања и укупних издатака (I – II) 97.760

Члан 2.
У билансу стања на дан 31. децембра 2016. године (обра-

зац 1) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу 
од по 4.668.478 хиљада динара.

Члан 3. 
У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 

31. децембра 2016. године (образац 2) утврђени су:
(у хиљадама динара)

Опис Износ
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу 
продаје нефинансијске имовине

674.937

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине

700.180

3. Мањак прихода – буџетски дефицит (редни број 2 – редни број 1) 
-некориговани

25.243

4. Кориговани вишак прихода и примања – буџетски суфицит 
 а) Увећан за укључивање:
 – дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који
 је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;
 – дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку 
 нефинансијске имовине;
 – дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за 
 покриће расхода и издатака текуће године;
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из 
 кредита;
 б) Умањен за укључивање издатака:
 – утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинан-
 сијске имовине за отплату обавеза по кредитима;
 – утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинан- 
 сијске имовине за набавку финансијске имовине;

 97.760

 134.254

89

 11.340
 

Члан 4.
Кориговани вишак прихода – буџетски суфицит из чла-

на 3. ове одлуке у износу од 97.760.191 динар, преноси се у 
наредну годину и састоји се из: 

(у динарима)

1. дела вишка прихода – буџетског суфицита 91.396.506
2. дела коригованог вишка прихода из осталих извора 6.363.685

Буџетски суфицит у износу од 91.396.506 динара распо-
ређује се за следеће намене: 

неутрошени, наменски нето приход од закупа, у изно-
су од 5.514.490 динара динара преноси се у наредну годину 
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и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о 
буџету за 2017. годину;

остварени вишак прихода из извора финансирања 
прихода буџета Градске општине Палилула у износу од 
85.882.016 динара дели се на два дела:

– износ од 60.174.176 динара, који се као нераспоређени 
вишак прихода преноси у наредну 

 годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни 
Одлуке о буџету за 2017. годину,

– износ 25.707.840 динара преноси се у наредну годину и 
распоређује за следеће намене:

(у динарима)

Редни
број Намена Износ

1.
Политичке странке – финансирање редовног рада из ранијих 
година 31.637

2. Услуге мобилног телефона за одборнике 27.000

3. Исхрана и смештај ученика са сметњама у развоју 656.228

4.
Текуће одржавање основних школа на територији ГО Пали-
лула 579.294

5. Превоз ученика основних школа на територији ГО Палилула 445.280

6. Електронски дневник – услуге одржавања софтвера 116.400

7. Накнаде инвалидима за услуге вођења електронског дневника 800.000

8. Пружање подршке особама са инвалидитетом 124.200

9. Акција „Палилулски мајстор” 114.754

10.
Средства за економску подршку избеглим и расељеним лици-
ма – пренето од Комесаријата за избеглице 1.180.000

11. Остале услуге штампања 187.476

12. Медијско праћење и извештавање о активностима Општине 487.400

13.
Стални трошкови (енергије, комуникација итд.) – Управа и 
Месне заједнице 1.530.862

14.
Услуге по уговору (медијација, одржавање софтвера, 
чишћење, обезбеђење итд.) – Управа 2.645.676

15. Материјали за саобраћај – Управа 177.160

16. Рачунарска опрема – Управа 509.604

17.
Текуће одржавање прозивно – редоследног система – ОУП 
Палилула 55.000

18. Акција „Пливајмо заједно” – закуп базена 702.686

19. СПЦ „Радивој Кораћ” – капитално одржавање 1.740.440

20. Подршка раду канцеларије за младе – Локални акциони план 412.000

21. Канцеларија за младе – услуге комуникација 3.390

22. Санација пружних прелаза 825.680

23. Постављање надстрешница на стајалишта ГСП-а 7.922.641

24. Уређење атарских путева – ПДВ за асфалтну масу 279.300

25. Израда процене угрожености од елементарних непогода 415.000

26. Трошкови чишћења снега 1.934.512

27. Пројекат уређења шеталишта у Борчи 594.720

28. Акција „Улице отвореног срца” 500.000

29. Штампа гласила „Палилула” 709.500

УКУПНО 25.707.840

Вишак прихода из осталих извора у износу од 6.363.685 
динара распоређује се за следеће намене: 

Средства неутрошена из буџета Града опредељена за 
исте намене:

(у динарима)
Редни
број Намена

Износ

1.
Рушење бесправно подигнутих објеката на територији 
општине 1.037.614

2.
Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији 
општине 550.000

3. Унапређење безбедности саобраћаја 3.000.000

4.
Подршка раду канцеларије за младе – пројекат „Бирам да се 
активирам” 134.000
УКУПНО 4.721.614

Средства неутрошена из буџета Републике опредељена 
за исте намене:

(у динарима)

Редни
број Намена Износ

1. Средства за економску подршку избеглим и расељеним лицима 
– пренето од Комесаријата за избеглице 900.000

УКУПНО 900.000

Неутрошена примања од отплате датих кредита са уга-
шеног рачуна стамбеног фонда, распоређују се за следеће 
намене:

(у динарима)

Редни
број Намена Износ

1. Отплата главнице по основу уговора са Уникредит банком 3.495
УКУПНО 3.495

Текући нераспоређени вишак прихода из сопствених 
извора индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада 
Дивљан” у износу од 738.576 динара преноси се у наред-
ну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни 
Одлуке о буџету за 2017. годину, за намене предвиђене пот-
ребама овог буџетског корисника.

Члан 5.
Неангажована средства пренетог вишка прихода из ра-

нијих година у укупном износу од 26.014.387 динара, пре-
носе се у наредну годину и састоје се из:

(у динарима)

1. дела неангажованог вишка прихода – буџетског суфицита 18.105.456
2. дела неангажованог вишка прихода из осталих извора 7.908.931

Буџетски неангажовани суфицит у износу од 18.105.456 
динара распоређује се за следеће намене:

Неутрошени, наменски нето приход од закупа из ра-
нијих година:

Редни
број Намена Износ

1. Текуће поправке и одржавање опреме и зграде општине 260.469
УКУПНО 260.469

Остатак вишка прихода из ранијих година из извора 
финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у 
износу од 17.844.987 динара дели се на два дела:

– износ од 3.753.201 динар, који се као нераспоређени 
вишак прихода преноси у наредну годину и биће распо-
ређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2017. 
годину, 

– износ 14.091.786 динара преноси се у наредну годину и 
распоређује за следеће намене:

(у динарима)

Редни
број Намена Износ

1. Стални трошкови (интернет) – Управа 148.560

2. ЦЗК „Влада Дивљан” – инсталација прикључка за грејање 537.542

3. Уређење улаза на територији општине 2.817.939

4. Изградња Дома културе у Борчи – пројектна документација 1.967.508

5. Уређење некатегорисаних путева – пројектна документација 2.979.120

6. Санацију пружних прелаза 239.105

7. Акцију „Пливај и уживај” – закуп базена 116.000

8. Постављање надстрешница на стајалишта ГСП-а 331.289

9. Трошкови чишћења снега 877.820

10. Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи 3.876.903

11. Резервисана средства за покриће из ранијих година 200.000

УКУПНО 14.091.786
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Вишак прихода из осталих извора у износу од 7.908.931 
динар распоређује се за следеће намене:

Део вишка прихода чине средства дестинирана из Буџета 
Града из ранијих година која се опредељују за исте намене:

(у динарима)

Редни
број Намена Износ

1.
Рушење бесправно подигнутих објеката на територији 
општине 19.970

2.
Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији 
општине 35.014

3. Дренажа канала у Крњачи 12.382
4. Уређење атарских путева 1.757.647
5. ЦЗК „Влада Дивљан” – електронска опрема за позориште 4.000
6. Отпремнине приликом одласка у пензију 44.734

УКУПНО 1.873.747

Средства неутрошена из буџета Републике, из ранијих 
година опредељена за исте намене:

(у динарима)

Редни
број Намена Износ

1.
Пројекат „Рециклажа није бламажа” – пренето од Фонда за 
заштиту животне средине 1.840

2.

Геодетске услуге – Катастарске општине Овча, Борча, Па-
динска Скела – за потребе нове саобраћајнице према мосту 
Земун–Борча 
– пренето од Министарства за заштиту животне средине 
просторно планирање 156.000

3. ЦЗК „Влада Дивљан” – инсталација прикључка за грејање 1.158.799

4.
Накнада штете за повреде или штету услед елементарних 
непогода – поплава 924.000
УКУПНО 2.240.639

Текући нераспоређени вишак прихода из ранијих годи-
на, из сопствених извора индиректног буџетског корисника 
ЦЗК „Влада Дивљан” у износу од 3.794.545 динара преноси 
се у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени 
и допуни Одлуке о буџету за 2017. годину, за намене пред-
виђене потребама овог буџетског корисника.

Члан 6.
У извештају о капиталним издацима и финансирању у 

периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (обра-
зац 3) утврђени су укупна примања у износу од 114 хиљаде 
динара, укупни издаци у износу од 66.904 хиљада динара и 
мањак примања у износу од 99.956 хиљада динара. 

Члан 7.
У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јану-

ара до 31. децембра 2016. године (образац 4) утврђени су 
укупни новчани приливи у износу од 675.026 хиљада дина-

ра, укупни новчани одливи у износу од 711.520 хиљада ди-
нара и салдо готовине на крају године у износу од 123.914 
хиљаде динара. 

Члан 8.
У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара 

до 31. децембра 2016. године (образац 5), утврђена је укуп-
на негативна разлика у износу од 36.494 хиљада динара, из-
међу укупних прихода и примања у износу од 675.026 хиља-
де динара и укупних расхода и издатака од 711.520 хиљада 
динара по нивоима финансирања из Републике, Града – 
Општине, донација и осталих извора.

Члан 9.
Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 

2016. годину, садржи:
1. Биланс стања;
2. Биланс прихода и расхода;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима 
4. Извештај о новчаним токовима;
5. Извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказ-

ује разлику између одобрених средстава и извршења;
6. Образложење великих одступања између одобрених 

средстава и извршења;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, до-

маћим и иностраним и извршеним отплатама кредита, 
усаглашених са информацијама садржаним у извештајима 
о новчаним токовима;

8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне 
буџетске резерве;

9. Детаљан извештај о реализацији средстава програма 
и пројеката који се финансирају из буџета, а односе се на – 
трошење наменских јавних прихода.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за 
2016. годину не садржи извештај екстерне ревизије.

Члан 10.
Планирани и остварени текући приходи и примања по 

изворима, као и планирани и извршени текући расходи и 
издаци буџета у 2016. години, по наменама и корисницима, 
исказани су у табеларним прегледима и образложењу извр-
шења буџета за 2016. годину, који су саставни део ове Од-
луке.

Члан 11.
Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Па-

лилула за 2016. годину, доставити Граду Београду најкас-
није до 15. јуна 2017. године.

Члан 12.

Укупни буџетски суфицит, и укупни фискални суфицит буџета утврђени су у следећим износима, и то:
(у хиљ. дин)

Ред.
број ОПИС Економска класи-

фикација

Буџетска средства Додатна средства Укупна средства (4 +5)
Плани-

рано Извршено Планирано Извршено Плани-
рано

Изврше-
но %

1 2 3 4 5 6
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 3+7+8+9 653.069 650.691 182.029 158.590 835.098 809.281 96,9
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 653.069 650.691 23.865 24.336 676.934 675.027 99,7
1. Текући приходи 7 653.069 650.691 23.661 24.132 676.730 674.823 99,7
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 - - 114 114 114 114 100,0
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9 - - 90 90 90 90 100,0

3.1. Примања од продаје финансијске имовине 92 - - 90 90 90 90 100,0
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 - - 158.164 134.254 158.164 134.254 84,9
IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 653.069 559.662 182.029 151.858 835.098 711.520 85,2
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Ред.
број ОПИС Економска класи-

фикација

Буџетска средства Додатна средства Укупна средства (4 +5)
Плани-

рано Извршено Планирано Извршено Плани-
рано

Изврше-
но %

4. Текући расходи 4 603.216 515.994 118.814 95.570 722.030 611.564 84,7
5. Издаци за нефинансијску имовину 5 38.493 32.367 63.175 56.249 101.668 88.616 87,2

6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имови-
не 6 11.360 11.301 40 39 11.400 11.340 99,5

6.1. Набавка финансијске имовине 62 - - - - - - -

V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДА-
ЦИ (I-IV) 

(3+7+8+9)-
(4+5+6) - 91.029 - 6.732 - 97.761 -

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 11.360 102.330 -158.214 -127.573 -146.854 -25.243 17,2

VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-
6.1)) (7+8)-(4+5)+(92-62) 11.360 102.330 -158.124 -127.483 -146.764 -25.153 17,1

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефи-
нансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 
25.243 хиљада динара (некориговани).

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у 
циљу спровођења јавних политика, или набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 25.153 хиљада динара.

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу буџета Градске општине Палилула за период јануар – децембар 2016. године

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
Економска
 класифи-

кација
Врста прихода 

Буџетска средства Други извори Укупна средства

Планирано Остварено Планирано Остварено Планирано Остварено %

 321
 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 
 2015 ГОДИНЕ - - 158.163.879 134.253.878 158.163.879 134.253.878 84,9

   Свега 3 : - - 158.163.879 134.253.878 158.163.879 134.253.878 84,9
 7  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

 71  Порези
 711  Порез на зараде 301.279.740 317.203.952 - - 301.279.740 317.203.952 105,3

 711
 Порез на приходе од самосталних 
 Делатности 8.362.000 7.899.442 - - 8.362.000 7.899.442 94,5

 711

 Порези на доходак, добит и 
 капиталне добитке
 (од пољопривреде и шумарства) - 49.932 - - - 49.932 -

 711
 Порези на доходак и капиталну добит 
 (на земљиште) 20.000 2.161 - - 20.000 2.161 10,8

 711  Самодоприноси - 51.763 - - - 51.763 -
 713  Порез на имовину (од непокретности) 266.797.162 247.319.122 - - 266.797.162 247.319.122 92,7
 713 Порез на имовину (на апсолутна права) 4.937.815 6.001.975 - - 4.937.815 6.001.975 121,6

 714
Порези на добра и услуге
(комуналне таксе) 4.000.000 3.226.075 - - 4.000.000 3.226.075 80,7

 716 Други порези (комуналне таксе) 3.000.000 3.011.885 - - 3.000.000 3.011.885 100,4
  Свега 71 : 588.396.717 584.766.307 - - 588.396.717 584.766.307 99,4

 73  Донације и трансфери
 732  Донације од међународних организација - - - - - - -

 733
 Други текући трансфери од Републике 
 у корист нивоа општина - - 1.223.997 1.223.996 1.223.997 1.223.996 100,0

 733
 Текући наменски трансфери од 
 републике у корист нивоа општина - - 900.000 900.000 900.000 900.000 100,0

 733
 Текући трансфери градова у корист 
 нивоа општина - - 5.289.600 5.289.600 5.289.600 5.289.600 100,0

 733
 Капитални трансфери градова у корист 
 нивоа општина - - - - - - -

   Свега 73 : - - 7.413.597 7.413.596 7.413.597 7.413.596 100,0
 74  Други приходи

 741
 Приходи од камата на средства буџета 
 Општине 500.000 - - - 500.000 - -

 741  Приходи од имовине (комуналне таксе) 1.183.087 1.333.483 - - 1.183.087 1.333.483 112,7

 742
 Приходи од продаје добара и услуга у 
 корист нивоа општина 25.900.000 24.925.658 5.100.000 16.348.439 31.000.000 41.274.097 133,1

 742
 Приход од давања у закуп објеката 
 Општине (са ПДВ-ом) 26.389.071 28.374.938 - - 26.389.071 28.374.938 107,5

 742  Општинске административне таксе 3.000.000 2.373.477 - - 3.000.000 2.373.477 79,1

 742
 Приходи од делатности општинских 
 органа и организација 1.000.000 457.330 - - 1.000.000 457.330 45,7
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Економска
 класифи-

кација
Врста прихода 

Буџетска средства Други извори Укупна средства

Планирано Остварено Планирано Остварено Планирано Остварено %

 743
 Приходи од новчаних казни у корист 
 нивоа општина 300.000 28.000 - - 300.000 28.000 9,3

 743

 Приходи од новчаних казни за 
 прекршаје по прекршајном налогу и 
 казни изречених у управном поступку
 у корист нивоа општина 200.000 285.000 - - 200.000 285.000 142,5

 744
 Текући добровољни трансфери од 
 правних лица - - 180.000 2.500 180.000 2.500 1,4

 745
 Остали приходи у корист нивоа 
 Општина 6.200.000 8.146.581 10.600.000 - 16.800.000 8.146.581 48,5

   Свега 74 : 64.672.158 65.924.467 15.880.000 16.350.939 80.552.158 82.275.406 102,1

 77
 Меморандумске ставке за рефундацију 
 расхода

 772
 Меморандумске ставке из претходне 
 године - - 367.349 367.349 367.349 367.349 100,0

   Свега 77 : - - 367.349 367.349 367.349 367.349 100,0
   Свега 7 : 653.068.875 650.690.774 23.660.946 24.131.884 676.729.821 674.822.658 99,7

 812
 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
 ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - - 114.500 114.500 114.500 114.500 100,0

 911
 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ
 ЗАДУЖИВАЊА - - - - - - -

 921
 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - - 90.000 89.716 90.000 89.716 99,7

   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 653.068.875 650.690.774 182.029.325 158.589.978 835.098.200 809.280.752 96,9

ИЗДАЦИ - Општи део 
Економска
класифи-

кација
Опис

Из буџета Из других извора Укупно

Планирано Извршено Планирано Извршено Планирано Извршено %

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
41 Издаци за запослене

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 196.207.334 181.720.429 - - 196.207.334 181.720.429 92,6
412 Социјални доприноси на терет послодавца 35.533.703 32.272.634 - - 35.533.703 32.272.634 90,8
413 Накнаде у натури 4.846.000 4.615.311 616.000 593.604 5.462.000 5.208.915 95,4
414 Социјална давања 8.014.942 3.698.189 1.714.659 - 9.729.601 3.698.189 38,0
415 Накнаде трошкова за запослене 3.868.000 3.351.220 100.000 92.848 3.968.000 3.444.068 86,8

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.539.425 2.490.526 - - 2.539.425 2.490.526 98,1
Свега 41 : 251.009.404 228.148.309 2.430.659 686.452 253.440.063 228.834.761 90,3

42 Коришћење роба и услуга
421 Стални трошкови 47.411.317 36.725.300 13.520.287 7.399.574 60.931.604 44.124.874 72,4
422 Трошкови путовања 3.832.700 3.063.711 1.045.600 1.045.570 4.878.300 4.109.281 84,2
423 Услуге по уговору 98.741.488 84.801.964 11.201.411 10.677.234 109.942.899 95.479.198 86,8
424 Специјализоване услуге 36.529.738 28.862.947 12.796.430 9.976.067 49.326.168 38.839.014 78,7

425 Текуће поправке и одржавање 32.596.856 18.644.954 48.987.970 42.894.585 81.584.826 61.539.539 75,4
426 М а т е р и ј а л 15.199.122 12.528.160 2.474.596 1.664.187 17.673.718 14.192.347 80,3

Свега 42 : 234.311.221 184.627.036 90.026.294 73.657.217 324.337.515 258.284.253 79,6
43 Амортизација и употреба средстава за рад

431 Амортизација некретнина и опреме - - - - - - -
Свега 43 : - - - - - - -

44
Отплата камата и пратећи трошкови задужи-
вања

441 Отплата домаћих камата 1.320.000 1.253.134 - - 1.320.000 1.253.134 94,9
444 Пратећи трошкови задуживања 5.000 - - - 5.000 - -

Свега 44 : 1.325.000 1.253.134 - - 1.325.000 1.253.134 94,6
46 Донације, дотације и трансфери

463 Трансфери осталим нивоима власти 8.000.000 5.940.325 - - 8.000.000 5.940.325 74,3
465 Остале дотације и трансфери 24.452.041 21.014.967 250.000 250.000 24.702.041 21.264.967 86,1

Свега 46 : 32.452.041 26.955.292 250.000 250.000 32.702.041 27.205.292 83,2
47 Социјално осигурање и социјална заштита

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 23.158.086 18.443.994 15.385.738 14.432.589 38.543.824 32.876.583 85,3
Свега 47 : 23.158.086 18.443.994 15.385.738 14.432.589 38.543.824 32.876.583 85,3

48 Остали расходи
481 Дотације невладиним организацијама 20.607.024 19.793.069 5.649.999 3.049.999 26.257.023 22.843.068 87,0
482 Порези, обавезне таксе и казне 38.914.329 36.303.416 3.927.323 3.293.726 42.841.652 39.597.142 92,4
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 600.000 409.887 220.000 200.000 820.000 609.887 74,4

484
Накнада за штету насталу од елементарних 
непогода - - 924.000 - 924.000 - -
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Економска
класифи-

кација
Опис

Из буџета Из других извора Укупно
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485
Накнада за штету насталу од стране државних 
органа 120.000 60.000 - - 120.000 60.000 50,0
Свега 48 : 60.241.353 56.566.372 10.721.322 6.543.725 70.962.675 63.110.097 88,9

49 Средства резерве
499 Средства резерве (стална и текућа) 718.686 - - - 718.686 - -

Свега 49 : 718.686 - - - 718.686 - -
Свега 4 : 603.215.791 515.994.137 118.814.013 95.569.983 722.029.804 611.564.120 84,7

5
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

51 Основна средства
511 Зграде и грађевински објекти 20.948.100 16.120.760 24.950.444 18.102.787 45.898.544 34.223.547 74,6
512 Машине и опрема 12.112.432 10.814.422 38.225.420 38.146.726 50.337.852 48.961.148 97,3
513 Остале некретнине и опрема - - - - - - -
515 Нематеријална имовина - - - - - - -

Свега 51 : 33.060.532 26.935.182 63.175.864 56.249.513 96.236.396 83.184.695 86,4
54 Природна имовина

541 Земљиште 5.432.000 5.431.484 - - 5.432.000 5.431.484 100,0
Свега 54 : 5.432.000 5.431.484 - - 5.432.000 5.431.484 100,0
Свега 5 : 38.492.532 32.366.666 63.175.864 56.249.513 101.668.396 88.616.179 87,2

6
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НА-
БАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

61 Отплата главнице
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 11.360.552 11.300.813 39.448 39.448 11.400.000 11.340.261 99,5

Свега 61 : 11.360.552 11.300.813 39.448 39.448 11.400.000 11.340.261 99,5
62 Набавка финансијске имовине

621 Набавка домаће финансијске имовине - - - - - - -
Свега 62 : - - - - - - -
Свега 6 : 11.360.552 11.300.813 39.448 39.448 11.400.000 11.340.261 99,5
УКУПНИ РАСХОДИ: 653.068.875 559.661.616 182.029.325 151.858.944 835.098.200 711.520.560 85,2

ИЗДАЦИ - Посебни део

Раз-
део

Гла-
ва

Програм-
ска класи-
фикација

Функ-
ција

Еко-
номска 
класи-
фика-
ција

Опис

Из буџета Из других извора Укупно

Планирано Извршено Планирано Извршено Планирано Извршено %

I СКУПШТИНА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

0602 ПРОГРАМ 15: Локална самоу-
права

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

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Функционисање локалне самоу-
праве и градских општина

411 Плате, додаци и накнаде запосле-
них (зараде) 3.507.708 3.389.112 - - 3.507.708 3.389.112 96,6

412 Социјални доприноси
на терет послодавца 613.811 592.951 - - 613.811 592.951 96,6

413 Накнаде у натури - - - - - - -
414 Социјална давања запосленима - - - - - - -
415  Накнаде трошкова за запослене 58.000 57.226 - - 58.000 57.226 98,7

416 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 381.000 332.278 - - 381.000 332.278 87,2

421 Стални трошкови 589.020 342.341 - - 589.020 342.341 58,1
423 Услуге по уговору 2.684.000 2.256.006 - - 2.684.000 2.256.006 84,1
465 Остале дотације и трансфери 492.292 425.617 - - 492.292 425.617 86,5

481 Дотације невладиним организа-
цијама
 - дотације политичким странкама 617.816 586.170 - - 617.816 586.170 94,9
Извори финансирања за програм-
ску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 8.943.647 7.981.701 - - 8.943.647 7.981.701 89,2
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0602-0001: 8.943.647 7.981.701 - - 8.943.647 7.981.701 89,2
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Функ-
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ција
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Из буџета Из других извора Укупно

Планирано Извршено Планирано Извршено Планирано Извршено %

Извори финансирања за функцију 
110:

01 Приходи из буџета 8.943.647 7.981.701 - - 8.943.647 7.981.701 89,2
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за функцију 110: 8.943.647 7.981.701 - - 8.943.647 7.981.701 89,2

160  Опште јавне услуге које нису 
 класификоване на другом месту

0602-1007  ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних 
избора

416  Награде запосленима и остали
 посебни расходи 1.101.425 1.101.424 - - 1.101.425 1.101.424 100,0

421  Стални трошкови 2.926 2.926 - - 2.926 2.926 100,0
422  Трошкови путовања 10.000 10.000 - - 10.000 10.000 100,0
423  Услуге по уговору 4.508.873 4.508.792 - - 4.508.873 4.508.792 100,0
426  Материјал 21.000 21.000 - - 21.000 21.000 100,0

463  Трансфери осталим
 нивоима власти - - - - - - -

481  Дотације невладиним 
 организацијама 389.208 389.207 - - 389.208 389.207 100,0

 Извори финансирања за
 пројекат 0602-1007:

01  Приходи из буџета 6.033.432 6.033.349 - - 6.033.432 6.033.349 100,0

13  Приходи из претходних година - - - - - - -

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - - - - - -

 Укупно за пројекат 0602-1007: 6.033.432 6.033.349 - - 6.033.432 6.033.349 100,0
 Извори финансирања
 за функцију 160:

01  Приходи из буџета 6.033.432 6.033.349 - - 6.033.432 6.033.349 100,0
13  Приходи из претходних година - - - - - - -

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - - - - - -

 Укупно за функцију 160: 6.033.432 6.033.349 - - 6.033.432 6.033.349 100,0
Извори финансирања за програм 
15:

01 Приходи из буџета 14.977.079 14.015.050 - - 14.977.079 14.015.050 93,6
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програм 15: 14.977.079 14.015.050 - - 14.977.079 14.015.050 93,6
Извори финансирања за раздео I :

01 Приходи из буџета 14.977.079 14.015.050 - - 14.977.079 14.015.050 93,6
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за раздео I : 14.977.079 14.015.050 - - 14.977.079 14.015.050 93,6

II ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

0602 ПРОГРАМ 15: Локална самоу-
права

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

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Функционисање локалне самоу-
праве и градских општина

411 Плате, додаци и накнаде запосле-
них (зараде) 21.453.851 21.453.783 - - 21.453.851 21.453.783 100,0

412 Социјални доприноси
на терет послодавца 3.649.150 3.649.130 - - 3.649.150 3.649.130 100,0

413 Накнаде у натури 76.000 73.185 - - 76.000 73.185 96,3
415  Накнаде трошкова за запослене 266.720 251.502 - - 266.720 251.502 94,3
423 Услуге по уговору 239.000 238.825 - - 239.000 238.825 99,9
465 Остале дотације и трансфери 2.505.442 2.505.441 - - 2.505.442 2.505.441 100,0

Извори финансирања за програм-
ску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 28.190.163 28.171.866 - - 28.190.163 28.171.866 99,9
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
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Укупно за програмску
активност 0602-0001: 28.190.163 28.171.866 - - 28.190.163 28.171.866 99,9

Извори финансирања за функцију 
110:

01 Приходи из буџета 28.190.163 28.171.866 - - 28.190.163 28.171.866 99,9
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

Укупно за функцију 110: 28.190.163 28.171.866 - - 28.190.163 28.171.866 99,9
Извори финансирања за програм 
15:

01 Приходи из буџета 28.190.163 28.171.866 - - 28.190.163 28.171.866 99,9
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

Укупно за програм 15: 28.190.163 28.171.866 - - 28.190.163 28.171.866 99,9
Извори финансирања за раздео 
II :

01 Приходи из буџета 28.190.163 28.171.866 - - 28.190.163 28.171.866 99,9
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

Укупно за раздео II : 28.190.163 28.171.866 - - 28.190.163 28.171.866 99,9

III ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ

0602 ПРОГРАМ 15: Локална самоу-
права

330 Судови

0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Општинско правобранилаштво 

411 Плате, додаци и накнаде запосле-
них (зараде) 8.359.726 8.011.566 - - 8.359.726 8.011.566 95,8

412 Социјални доприноси
на терет послодавца 1.509.528 1.434.070 - - 1.509.528 1.434.070 95,0

413 Накнаде у натури 190.000 182.820 - - 190.000 182.820 96,2
414 Социјална давања запосленима 128.214 63.214 - - 128.214 63.214 49,3
415  Накнаде трошкова за запослене 80.000 55.032 - - 80.000 55.032 68,8

416  Награде запосленима и остали
 посебни расходи 201.000 200.942 - - 201.000 200.942 100,0

422 Трошкови путовања 115.000 - - - 115.000 - -
423 Услуге по уговору 1.120.000 81.640 - - 1.120.000 81.640 7,3
426 Материјал 415.534 367.389 - - 415.534 367.389 88,4
465 Остале дотације и трансфери 1.136.060 881.222 - - 1.136.060 881.222 77,6
482 Порези, обавезне таксе и казне 100.000 59.790 - - 100.000 59.790 59,8

483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 600.000 409.887 - - 600.000 409.887 68,3

Извори финансирања за програм-
ску активност 0602-0004:

01 Приходи из буџета 13.955.062 11.747.572 - - 13.955.062 11.747.572 84,2
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0602-0004: 13.955.062 11.747.572 - - 13.955.062 11.747.572 84,2

Извори финансирања за функцију 
330:

01 Приходи из буџета 13.955.062 11.747.572 - - 13.955.062 11.747.572 84,2
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

Укупно за функцију 330: 13.955.062 11.747.572 - - 13.955.062 11.747.572 84,2
Извори финансирања за програм 
15:

01 Приходи из буџета 13.955.062 11.747.572 - - 13.955.062 11.747.572 84,2
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

Укупно за програм 15: 13.955.062 11.747.572 - - 13.955.062 11.747.572 84,2
Извори финансирања за раздео 
III :

01 Приходи из буџета 13.955.062 11.747.572 - - 13.955.062 11.747.572 84,2
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

Укупно за раздео III : 13.955.062 11.747.572 - - 13.955.062 11.747.572 84,2
IV УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

0901 ПРОГРАМ 11: Социјална
и дечја заштита

070 Социјална помоћ угроженом
становништву

0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Социјалне помоћи
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472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета 600.000 390.836 1.223.997 1.223.996 1.823.997 1.614.832 88,5

Извори финансирања за програм-
ску активност 0901-0001:

01 Приходи из буџета 600.000 390.836 - - 600.000 390.836 65,1
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - 1.223.997 1.223.996 1.223.997 1.223.996 100,0

Укупно за програмску
активност 0901-0001: 600.000 390.836 1.223.997 1.223.996 1.823.997 1.614.832 88,5

0901-0003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Подршка социо-хуманитарним 
организацијама

481 Дотације невладиним организа-
цијама 6.350.000 6.350.000 - - 6.350.000 6.350.000 100,0

Извори финансирања за програм-
ску активност 0901-0003:

01 Приходи из буџета 6.350.000 6.350.000 - - 6.350.000 6.350.000 100,0
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0901-0003: 6.350.000 6.350.000 - - 6.350.000 6.350.000 100,0

0901-0004
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Саветодавно-терапијске и со-
цијално-едукативне услуге

423 Услуге по уговору - - 7.100 - 7.100 - -

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета 1.510.000 1.327.950 117.000 117.000 1.627.000 1.444.950 88,8

Извори финансирања за програм-
ску активност 0901-0004:

01 Приходи из буџета 1.510.000 1.327.950 - - 1.510.000 1.327.950 87,9
13 Приходи из претходних година - - 124.100 117.000 124.100 117.000 94,3

Укупно за програмску
активност 0901-0004: 1.510.000 1.327.950 124.100 117.000 1.634.100 1.444.950 88,4

0901-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Активности Црвеног крста

481 Дотације невладиним организа-
цијама 500.000 500.000 - - 500.000 500.000 100,0

Извори финансирања за програм-
ску активност 0901-0005:

01 Приходи из буџета 500.000 500.000 - - 500.000 500.000 100,0
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0901-0005: 500.000 500.000 - - 500.000 500.000 100,0

0901-1001 ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски 
мајстор

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета 1.540.286 1.424.928 192.050 192.050 1.732.336 1.616.978 93,3

Извори финансирања за
пројекат 0901-1001:

01 Приходи из буџета 1.540.286 1.424.928 - - 1.540.286 1.424.928 92,5
13 Приходи из претходних година - - 192.050 192.050 192.050 192.050 100,0

Укупно за пројекат 0901-1001: 1.540.286 1.424.928 192.050 192.050 1.732.336 1.616.978 93,3

0901-1002 ПРОЈЕКАТ: Акција „Стигле су 
нам роде”

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета - - 5.388.000 5.387.243 5.388.000 5.387.243 100,0

Извори финансирања за
пројекат 0901-1002:

01 Приходи из буџета - - - - - - -
13 Приходи из претходних година - - 5.388.000 5.387.243 5.388.000 5.387.243 100,0

Укупно за пројекат 0901-1002: - - 5.388.000 5.387.243 5.388.000 5.387.243 100,0

0901-1003  ПРОЈЕКАТ: „Помоћ старијим 
лицима и инвалидима”

423 Услуге по уговору - - - - - - -
424 Специјализоване услуге 1.660.000 1.660.000 - - 1.660.000 1.660.000 100,0
512 Машине и опрема 600.000 594.000 - - 600.000 594.000 99,0

Извори финансирања за
пројекат 0901-1003:

01 Приходи из буџета 2.260.000 2.254.000 - - 2.260.000 2.254.000 99,7
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13 Приходи из претходних година - - - - - - -
Укупно за пројекат 0901-1003: 2.260.000 2.254.000 - - 2.260.000 2.254.000 99,7

0901-1005 ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети 
за избегла лица

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета 550.000 - 2.644.890 2.644.323 3.194.890 2.644.323 82,8

Извори финансирања за
пројекат 0901-1005:

01 Приходи из буџета 550.000 - - - 550.000 - -
13 Приходи из претходних година - - 2.644.890 2.644.323 2.644.890 2.644.323 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 0901-1005: 550.000 - 2.644.890 2.644.323 3.194.890 2.644.323 82,8

0901-1006 ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети 
за интерно расељена лица

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета 330.000 - 938.849 938.721 1.268.849 938.721 74,0

Извори финансирања за
пројекат 0901-1006:

01 Приходи из буџета 330.000 - - - 330.000 - -
13 Приходи из претходних година - - 938.849 938.721 938.849 938.721 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 0901-1006: 330.000 - 938.849 938.721 1.268.849 938.721 74,0

0901-1008 ПРОЈЕКАТ: Економско оснажи-
вање избеглица

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета 200.000 - 1.591.013 1.545.569 1.791.013 1.545.569 86,3

Извори финансирања за
пројекат 0901-1008:

01 Приходи из буџета 200.000 - - - 200.000 - -
13 Приходи из претходних година - - 1.591.013 1.545.569 1.591.013 1.545.569 97,1
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 0901-1008: 200.000 - 1.591.013 1.545.569 1.791.013 1.545.569 86,3

0901-1009 ПРОЈЕКАТ: Економско оснажи-
вање интерно расељених лица

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета 100.000 - 900.000 - 1.000.000 - -

Извори финансирања за
пројекат 0901-1009:

01 Приходи из буџета 100.000 - - - 100.000 - -
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - 900.000 - 900.000 - -

Укупно за пројекат 0901-1009: 100.000 - 900.000 - 1.000.000 - -

0901-1013 ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а 
контејнерског насеља у Крњачи

421 Стални трошкови - - 3.876.903 - 3.876.903 - -
Извори финансирања за
пројекат 0901-1013:

01 Приходи из буџета - - - - - - -
13 Приходи из претходних година - - 3.876.903 - 3.876.903 - -

Укупно за пројекат 0901-1013: - - 3.876.903 - 3.876.903 - -

0901-1014 ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети 
пензионера

422 Трошкови путовања 2.306.000 2.261.508 - - 2.306.000 2.261.508 98,1
Извори финансирања за
пројекат 0901-1014:

01 Приходи из буџета 2.306.000 2.261.508 - - 2.306.000 2.261.508 98,1
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

Укупно за пројекат 0901-1014: 2.306.000 2.261.508 - - 2.306.000 2.261.508 98,1
Извори финансирања за функцију 
070:

01 Приходи из буџета 16.246.286 14.509.222 - - 16.246.286 14.509.222 89,3
13 Приходи из претходних година - - 14.755.805 10.824.906 14.755.805 10.824.906 73,4
07 Донације од осталих нивоа власти - - 2.123.997 1.223.996 2.123.997 1.223.996 57,6

08 Донације од невладиних
организација и појединаца - - - - - - -

Укупно за функцију 070: 16.246.286 14.509.222 16.879.802 12.048.902 33.126.088 26.558.124 80,2
Извори финансирања за програм 
11:
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01 Приходи из буџета 16.246.286 14.509.222 - - 16.246.286 14.509.222 89,3
13 Приходи из претходних година - - 14.755.805 10.824.906 14.755.805 10.824.906 73,4
07 Донације од осталих нивоа власти - - 2.123.997 1.223.996 2.123.997 1.223.996 57,6

08 Донације од невладиних
организација и појединаца - - - - - - -

Укупно за програм 11: 16.246.286 14.509.222 16.879.802 12.048.902 33.126.088 26.558.124 80,2

0602 ПРОГРАМ 15: Локална самоу-
права

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

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Функционисање локалне самоу-
праве и градских општина

421 Стални трошкови - - - - - - -
422 Трошкови путовања 350.000 165.130 390.000 389.970 740.000 555.100 75,0
423 Услуге по уговору 5.716.500 5.149.288 30.188 - 5.746.688 5.149.288 89,6
424 Специјализоване услуге 15.665 15.664 - - 15.665 15.664 100,0
426 Материјал 727.000 697.830 14.675 14.675 741.675 712.505 96,1
444  Пратећи трошкови задуживања - - - - - - -

463 Трансфери осталим
нивоима власти - - - - - - -

465 Остале дотације и трансфери - - - - - - -

481 Дотације невладиним организа-
цијама - - - - - - -

482 Порези, обавезне таксе и казне 2.000 - - - 2.000 - -

484 Накнада за штету насталу услед 
елементарних непогода - - - - - - -

499 Средства резерве - - - - - - -
 - стална резерва 600.000 - - - 600.000 - -
 - текућа резерва 118.686 - - - 118.686 - -
Извори финансирања за програм-
ску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 7.529.851 6.027.912 - - 7.529.851 6.027.912 80,1
13 Приходи из претходних година - - 434.863 404.645 434.863 404.645 93,1
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

08 Донације од невладиних
организација и појединаца - - - - - - -

15 Неутрошена средства донација
из претходних година - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0602-0001: 7.529.851 6.027.912 434.863 404.645 7.964.714 6.432.557 80,8

0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског 
праћења

423 Услуге по уговору 4.672.000 3.461.600 204.996 204.996 4.876.996 3.666.596 75,2
Извори финансирања за
пројекат 0602-1001:

01 Приходи из буџета 4.672.000 3.461.600 - - 4.672.000 3.461.600 74,1
13 Приходи из претходних година - - 204.996 204.996 204.996 204.996 100,0

Укупно за пројекат 0602-1001: 4.672.000 3.461.600 204.996 204.996 4.876.996 3.666.596 75,2

0602-1004 ПРОЈЕКАТ: Општинска слава
и Дан општине

423 Услуге по уговору 150.400 150.400 - - 150.400 150.400 100,0
Извори финансирања за
пројекат 0602-1004:

01 Приходи из буџета 150.400 150.400 - - 150.400 150.400 100,0
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

Укупно за пројекат 0602-1004: 150.400 150.400 - - 150.400 150.400 100,0
Извори финансирања за функцију 
110:

01 Приходи из буџета 12.352.251 9.639.912 - - 12.352.251 9.639.912 78,0
13 Приходи из претходних година - - 639.859 609.641 639.859 609.641 95,3
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

08 Донације од невладиних
организација и појединаца - - - - - - -

15 Неутрошена средства донација
из претходних година - - - - - - -

Укупно за функцију 110: 12.352.251 9.639.912 639.859 609.641 12.992.110 10.249.553 78,9
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130 Опште услуге

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Функционисање локалне самоу-
праве и градских општина

411 Плате, додаци и накнаде запосле-
них (зараде) 140.422.049 127.071.677 - - 140.422.049 127.071.677 90,5

412 Социјални доприноси
на терет послодавца 25.430.214 22.706.718 - - 25.430.214 22.706.718 89,3

413 Накнаде у натури 4.530.000 4.310.034 - - 4.530.000 4.310.034 95,1
414 Социјална давања запосленима 5.186.728 1.680.176 1.634.659 - 6.821.387 1.680.176 24,6

415  Накнаде трошкова за запослене 3.013.280 2.574.873 - - 3.013.280 2.574.873 85,5

416 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 856.000 855.882 - - 856.000 855.882 100,0

421 Стални трошкови 26.391.878 19.554.835 4.266.174 2.220.631 30.658.052 21.775.466 71,0
422 Трошкови путовања 453.000 209.873 - - 453.000 209.873 46,3
423 Услуге по уговору 45.116.286 39.416.185 2.244.661 2.244.660 47.360.947 41.660.845 88,0
424 Специјализоване услуге 972.400 796.985 - - 972.400 796.985 82,0
425 Текуће поправке и одржавање 6.733.191 4.553.051 559.560 299.242 7.292.751 4.852.293 66,5
426 Материјал 11.907.200 9.790.559 158.921 158.920 12.066.121 9.949.479 82,5
465 Остале дотације и трансфери 17.828.247 14.777.940 - - 17.828.247 14.777.940 82,9

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета - - - - - - -

481 Дотације невладиним организа-
цијама - - - - - - -

482 Порези, обавезне таксе и казне 3.226.790 1.785.066 - - 3.226.790 1.785.066 55,3

483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова - - - - - - -

484 Накнада за штету насталу услед 
елементарних непогода - - - - - - -

485 Накнада за штету насталу од
стране државних органа 120.000 60.000 - - 120.000 60.000 50,0

511 Зграде и грађевински објекти 10.411.000 10.392.458 - - 10.411.000 10.392.458 99,8
512 Машине и опрема 3.868.632 3.055.531 718.500 711.044 4.587.132 3.766.575 82,1
513 Остале некретнине и опрема - - - - - - -
515 Нематеријална имовина - - - - - - -

Извори финансирања за програм-
ску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 306.466.895 263.591.843 - - 306.466.895 263.591.843 86,0
13 Приходи из претходних година - - 9.100.626 5.519.997 9.100.626 5.519.997 60,7
07 Донације од осталих нивоа власти - - 367.349 - 367.349 - -

08 Донације од невладиних
организација и појединаца - - - - - - -

09
Примања од продаје
нефинансијске имовине
организација и појединаца

- - 114.500 114.500 114.500 114.500 100,0

12 Примања од отплате датих креди-
та и продаје финансијске имовине - - - - - - -

15 Неутрошена средства донација
из претходних година - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0602-0001: 306.466.895 263.591.843 9.582.475 5.634.497 316.049.370 269.226.340 85,2

0602-1002 ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања 
грађана и вођење матичних књига

421 Стални трошкови - - - - - - -
422 Трошкови путовања - - 555.600 555.600 555.600 555.600 100,0
423 Услуге по уговору - - 10.250 10.250 10.250 10.250 100,0
425 Текуће поправке и одржавање - - - - - - -
426 Материјал - - - - - - -

463 Трансфери осталим
нивоима власти - - - - - - -

512 Машине и опрема - - - - - - -
Извори финансирања за
пројекат 0602-1002:

01 Приходи из буџета - - - - - - -
13 Приходи из претходних година - - 10.250 10.250 10.250 10.250 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - 555.600 555.600 555.600 555.600 100,0

Укупно за пројекат 0602-1002: - - 565.850 565.850 565.850 565.850 100,0
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Извори финансирања за функцију 
130:

01 Приходи из буџета 306.466.895 263.591.843 - - 306.466.895 263.591.843 86,0
13 Приходи из претходних година - - 9.110.876 5.530.247 9.110.876 5.530.247 60,7
07 Донације од осталих нивоа власти - - 922.949 555.600 922.949 555.600 60,2

08 Донације од невладиних
организација и појединаца - - - - - - -

09
Примања од продаје
нефинансијске имовине
организација и појединаца

- - 114.500 114.500 114.500 114.500 100,0

12 Примања од отплате датих креди-
та и продаје финансијске имовине - - - - - - -

15 Неутрошена средства донација
из претходних година - - - - - - -

Укупно за функцију 130: 306.466.895 263.591.843 10.148.325 6.200.347 316.615.220 269.792.190 85,2

360 Јавни ред и мир некласификован
на другом месту

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Функционисање локалне самоу-
праве и градских општина

416 Награде запосленима и остали 
посебни расходи - - - - - - -

423 Услуге по уговору 350.000 - - - 350.000 - -
425 Текуће поправке и одржавање 55.000 - - - 55.000 - -

463 Трансфери осталим
нивоима власти - - - - - - -

465 Остале дотације и трансфери - - - - - - -

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета - - - - - - -

Извори финансирања за програм-
ску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 405.000 - - - 405.000 - -
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0602-0001: 405.000 - - - 405.000 - -

Извори финансирања за функцију 
360:

01 Приходи из буџета 405.000 - - - 405.000 - -
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за функцију 360: 405.000 - - - 405.000 - -
170 Трансакције јавног дуга

0602-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Управљање јавним дугом

441 Отплате домаћих камата 1.320.000 1.253.134 - - 1.320.000 1.253.134 94,9
444 Пратећи трошкови задуживања 5.000 - - - 5.000 - -

611 Отплата главнице домаћим 
кредиторима 11.360.552 11.300.813 39.448 39.448 11.400.000 11.340.261 99,5

Извори финансирања за програм-
ску активност 0602-0003:

01 Приходи из буџета 12.685.552 12.553.947 - - 12.685.552 12.553.947 99,0
13 Приходи из претходних година - - 39.448 39.448 39.448 39.448 100,0

12 Примања од отплате датих креди-
та и продаје финансијске имовине - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0602-0003: 12.685.552 12.553.947 39.448 39.448 12.725.000 12.593.395 99,0

Извори финансирања за функцију 
170:

01 Приходи из буџета 12.685.552 12.553.947 - - 12.685.552 12.553.947 99,0
13 Приходи из претходних година - - 39.448 39.448 39.448 39.448 100,0

12 Примања од отплате датих креди-
та и продаје финансијске имовине - - - - - - -

Укупно за функцију 170: 12.685.552 12.553.947 39.448 39.448 12.725.000 12.593.395 99,0
830 Услуге емитовања и издаваштва

0602-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Информисање

421 Стални трошкови - - - - - - -
423 Услуге по уговору - - - - - - -
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 - гласило „Палилула” 5.700.000 3.195.078 90.000 90.000 5.790.000 3.285.078 56,7
Извори финансирања за програм-
ску активност 0602-0006:

01 Приходи из буџета 5.700.000 3.195.078 - - 5.700.000 3.195.078 56,1
13 Приходи из претходних година - - 90.000 90.000 90.000 90.000 100,0

08 Донације од невладиних
организација и појединаца - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0602-0006: 5.700.000 3.195.078 90.000 90.000 5.790.000 3.285.078 56,7

Извори финансирања за функцију 
830:

01 Приходи из буџета 5.700.000 3.195.078 - - 5.700.000 3.195.078 56,1
13 Приходи из претходних година - - 90.000 90.000 90.000 90.000 100,0

08 Донације од невладиних
организација и појединаца - - - - - - -

Укупно за функцију 830: 5.700.000 3.195.078 90.000 90.000 5.790.000 3.285.078 56,7

150 Опште јавне услуге -
истраживање и развој

0602-0007 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Канцеларија за младе

421 Стални трошкови 110.000 61.324 12.731 12.731 122.731 74.055 60,3
422 Трошкови путовања - - - - - - -
423 Услуге по уговору 504.000 - 134.000 - 638.000 - -
426 Материјал 140.000 89.223 - - 140.000 89.223 63,7

465 Остале дотације и трансфери - - - - - - -

481 Дотације невладиним организа-
цијама 1.200.000 1.200.000 - - 1.200.000 1.200.000 100,0

512 Машине и опрема - - - - - - -
Извори финансирања за програм-
ску активност 0602-0007:

01 Приходи из буџета 1.954.000 1.350.547 - - 1.954.000 1.350.547 69,1
13 Приходи из претходних година - - 12.731 12.731 12.731 12.731 100,0

06 Донације од међународних орга-
низација - - - - - - -

07 Донације од осталих нивоа власти - - 134.000 - 134.000 - -
Укупно за програмску
активност 0602-0007: 1.954.000 1.350.547 146.731 12.731 2.100.731 1.363.278 64,9

0602-1006 ПРОЈЕКАТ: Студијска посета 
најбољих Палилулских студената

424 Специјализоване услуге 3.269.953 3.269.698 - - 3.269.953 3.269.698 100,0
Извори финансирања за
пројекат 0602-1006:

01 Приходи из буџета 3.269.953 3.269.698 - - 3.269.953 3.269.698 100,0
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

Укупно за пројекат 0602-1006: 3.269.953 3.269.698 - - 3.269.953 3.269.698 100,0
Извори финансирања за функцију 
150:

01 Приходи из буџета 5.223.953 4.620.245 - - 5.223.953 4.620.245 88,4
13 Приходи из претходних година - - 12.731 12.731 12.731 12.731 100,0

06 Донације од међународних орга-
низација - - - - - - -

07 Донације од осталих нивоа власти - - 134.000 - 134.000 - -
Укупно за функцију 150: 5.223.953 4.620.245 146.731 12.731 5.370.684 4.632.976 86,3
Извори финансирања за програм 
15:

01 Приходи из буџета 342.833.651 293.601.025 - - 342.833.651 293.601.025 85,6
13 Приходи из претходних година - - 9.892.914 6.282.067 9.892.914 6.282.067 63,5
07 Донације од осталих нивоа власти - - 1.056.949 555.600 1.056.949 555.600 52,6

08 Донације од невладиних
организација и појединаца - - - - - - -

09
Примања од продаје
нефинансијске имовине
организација и појединаца

- - 114.500 114.500 114.500 114.500 100,0

12 Примања од отплате датих креди-
та и продаје финансијске имовине - - - - - - -

15 Неутрошена средства донација
из претходних година - - - - - - -

Укупно за програм 15: 342.833.651 293.601.025 11.064.363 6.952.167 353.898.014 300.553.192 84,9
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0101 ПРОГРАМ 5: Развој пољопри-
вреде

421 Пољопривреда

0101-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Рурални развој

422 Трошкови путовања 25.000 - - - 25.000 - -
424 Специјализоване услуге 54.000 54.000 500.000 499.560 554.000 553.560 99,9
425 Текуће поправке и одржавање - - 10.153.704 8.407.137 10.153.704 8.407.137 82,8
426 Материјал 279.300 - 266.000 255.360 545.300 255.360 46,8

Извори финансирања за програм-
ску активност 0101-0003:

01 Приходи из буџета 358.300 54.000 - - 358.300 54.000 15,1
13 Приходи из претходних година - - 10.919.704 9.162.057 10.919.704 9.162.057 83,9
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0101-0003: 358.300 54.000 10.919.704 9.162.057 11.278.004 9.216.057 81,7

Извори финансирања за функцију 
421:

01 Приходи из буџета 358.300 54.000 - - 358.300 54.000 15,1
13 Приходи из претходних година - - 10.919.704 9.162.057 10.919.704 9.162.057 83,9
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за функцију 421: 358.300 54.000 10.919.704 9.162.057 11.278.004 9.216.057 81,7
Извори финансирања за програм 
5:

01 Приходи из буџета 358.300 54.000 - - 358.300 54.000 15,1
13 Приходи из претходних година - - 10.919.704 9.162.057 10.919.704 9.162.057 83,9
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програм 5: 358.300 54.000 10.919.704 9.162.057 11.278.004 9.216.057 81,7

0701 ПРОГРАМ 7: Путна инфраструк-
тура

450 Саобраћај

0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Одржавање путева

425 Текуће поправке и одржавање 2.155.000 - 1.139.931 900.825 3.294.931 900.825 27,3
511 Зграде и грађевински објекти - - 3.000.000 - 3.000.000 - -

Извори финансирања за програм-
ску активност 0701-0002:

01 Приходи из буџета 2.155.000 - - - 2.155.000 - -
13 Приходи из претходних година - - 4.139.931 900.825 4.139.931 900.825 21,8
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0701-0002: 2.155.000 - 4.139.931 900.825 6.294.931 900.825 14,3

0701-1001 ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешни-
ца на стајалиштима ГСП-а

425  Текуће поправке и одржавање 8.037.061 - 16.049.939 15.718.650 24.087.000 15.718.650 65,3
Извори финансирања за
пројекат 0701-1001:

01 Приходи из буџета 8.037.061 - - - 8.037.061 - -
13 Приходи из претходних година - - 16.049.939 15.718.650 16.049.939 15.718.650 97,9

Укупно за пројекат 0701-1001: 8.037.061 - 16.049.939 15.718.650 24.087.000 15.718.650 65,3

0701-1002 ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбед-
ности саобраћаја

423 Услуге по уговору - - - - - - -
426 Материјал - - 500.000 - 500.000 - -

463 Трансфери осталим
нивоима власти - - - - - - -

481 Дотације невладиним организа-
цијама - - 5.499.999 2.999.999 5.499.999 2.999.999 54,5

Извори финансирања за
пројекат 0701-1002:

01 Приходи из буџета - - - - - - -
13 Приходи из претходних година - - 2.999.999 2.999.999 2.999.999 2.999.999 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - 3.000.000 - 3.000.000 - -

Укупно за пројекат 0701-1002: - - 5.999.999 2.999.999 5.999.999 2.999.999 50,0
Извори финансирања за функцију 
450:
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01 Приходи из буџета 10.192.061 - - - 10.192.061 - -
13 Приходи из претходних година - - 23.189.869 19.619.474 23.189.869 19.619.474 84,6
07 Донације од осталих нивоа власти - - 3.000.000 - 3.000.000 - -

Укупно за функцију 450: 10.192.061 - 26.189.869 19.619.474 36.381.930 19.619.474 53,9
Извори финансирања за програм 
7:

01 Приходи из буџета 10.192.061 - - - 10.192.061 - -
13 Приходи из претходних година - - 23.189.869 19.619.474 23.189.869 19.619.474 84,6
07 Донације од осталих нивоа власти - - 3.000.000 - 3.000.000 - -

Укупно за програм 7: 10.192.061 - 26.189.869 19.619.474 36.381.930 19.619.474 53,9

0401 ПРОГРАМ 6: Заштита животне 
средине

560
Заштита животне
средине некласификована
на другом месту

0401-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Управљање заштитом животне 
средине и природних вредности

421 Стални трошкови - - - - - - -
422 Трошкови путовања - - - - - - -
423 Услуге по уговору - - - - - - -
424 Специјализоване услуге 500.000 - 920 - 500.920 - -
425 Текуће поправке и одржавање - - 410.000 408.960 410.000 408.960 99,7
426 Материјал 260.340 260.340 - - 260.340 260.340 100,0

463 Трансфери осталим
нивоима власти - - - - - - -

465 Остале дотације и трансфери - - - - - - -

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета - - - - - - -

481 Дотације невладиним организа-
цијама - - - - - - -

482 Порези, обавезне таксе и казне - - - - - - -

484 Накнада за штету насталу услед
елементарних непогода - - 924.000 - 924.000 - -

512 Машине и опрема - - 920 - 920 - -
541 Земљиште - - - - - - -

Извори финансирања за програм-
ску активност 0401-0001:

01 Приходи из буџета 760.340 260.340 - - 760.340 260.340 34,2
13 Приходи из претходних година - - 1.335.840 408.960 1.335.840 408.960 30,6
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0401-0001: 760.340 260.340 1.335.840 408.960 2.096.180 669.300 31,9

0401-1002 ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала у 
Крњачи

424 Специјализоване услуге 600.000 598.983 1.474.382 1.461.061 2.074.382 2.060.044 99,3
Извори финансирања за
пројекат 0401-1002:

01 Приходи из буџета 600.000 598.983 - - 600.000 598.983 99,8
13 Приходи из претходних година - - 1.474.382 1.461.061 1.474.382 1.461.061 99,1

Укупно за пројекат 0401-1002: 600.000 598.983 1.474.382 1.461.061 2.074.382 2.060.044 99,3
0401-1003 ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега

424 Специјализоване услуге 3.104.000 829.540 1.466.130 588.310 4.570.130 1.417.850 31,0
Извори финансирања за
пројекат 0401-1003:

01 Приходи из буџета 3.104.000 829.540 - - 3.104.000 829.540 26,7
13 Приходи из претходних година - - 1.466.130 588.310 1.466.130 588.310 40,1

Укупно за пројекат 0401-1003: 3.104.000 829.540 1.466.130 588.310 4.570.130 1.417.850 31,0
Извори финансирања за функцију 
560:

01 Приходи из буџета 4.464.340 1.688.863 - - 4.464.340 1.688.863 37,8
13 Приходи из претходних година - - 4.276.352 2.458.331 4.276.352 2.458.331 57,5
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за функцију 560: 4.464.340 1.688.863 4.276.352 2.458.331 8.740.692 4.147.194 47,4
Извори финансирања за програм 
6:

01 Приходи из буџета 4.464.340 1.688.863 - - 4.464.340 1.688.863 37,8
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13 Приходи из претходних година - - 4.276.352 2.458.331 4.276.352 2.458.331 57,5
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програм 6: 4.464.340 1.688.863 4.276.352 2.458.331 8.740.692 4.147.194 47,4

1101 ПРОГРАМ 1: Локални развој и 
просторно планирање

620 Развој заједнице

1101-1001 ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање 
бесправно подигнутих објеката

424 Специјализоване услуге - - 2.912.799 1.114.201 2.912.799 1.114.201 38,3
Извори финансирања за
пројекат 1101-1001:

01 Приходи из буџета - - - - - - -
13 Приходи из претходних година - - 1.312.799 1.101.815 1.312.799 1.101.815 83,9
07 Донације од осталих нивоа власти - - 1.600.000 12.386 1.600.000 12.386 0,8

Укупно за пројекат 1101-1001: - - 2.912.799 1.114.201 2.912.799 1.114.201 38,3
1101-1002 ПРОЈЕКАТ: Микролокације

423 Услуге по уговору - - 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 100,0
Извори финансирања за
пројекат 1101-1002:

01 Приходи из буџета - - - - - - -
13 Приходи из претходних година - - 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 1101-1002: - - 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 100,0

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

423 Услуге по уговору - - - - - - -
424 Специјализоване услуге - - 2.500.000 2.495.916 2.500.000 2.495.916 99,8
425 Текуће поправке и одржавање 5.885.000 5.884.071 733.000 732.849 6.618.000 6.616.920 100,0
512 Машине и опрема 5.481.000 5.480.431 - - 5.481.000 5.480.431 100,0

Извори финансирања за
пројекат 1101-1004:

01 Приходи из буџета 11.366.000 11.364.502 - - 11.366.000 11.364.502 100,0
13 Приходи из претходних година - - 3.233.000 3.228.765 3.233.000 3.228.765 99,9
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 1101-1004: 11.366.000 11.364.502 3.233.000 3.228.765 14.599.000 14.593.267 100,0
1101-1005 ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова

541 Земљиште 5.432.000 5.431.484 - - 5.432.000 5.431.484 100,0
Извори финансирања за
пројекат 1101-1005:

01 Приходи из буџета 5.432.000 5.431.484 - - 5.432.000 5.431.484 100,0
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 1101-1005: 5.432.000 5.431.484 - - 5.432.000 5.431.484 100,0

1101-1006 ПРОЈЕКАТ: Пијаца у Падинској 
Скели

425 Текуће поправке и одржавање - - 30.417 30.416 30.417 30.416 100,0
511 Зграде и грађевински објекти - - 583.334 583.333 583.334 583.333 100,0

Извори финансирања за
пројекат 1101-1006:

01 Приходи из буџета - - - - - - -

13 Приходи из претходних година - - 613.751 613.749 613.751 613.749 100,0

07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -
Укупно за пројекат 1101-1006: - - 613.751 613.749 613.751 613.749 100,0

1101-1009 ПРОЈЕКАТ: Еколошка зона Ада 
Хуја

424 Специјализоване услуге - - 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 100,0
511 Зграде и грађевински објекти - - - - - - -

Извори финансирања за
пројекат 1101-1009:

01 Приходи из буџета - - - - - - -
13 Приходи из претходних година - - 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 1101-1009: - - 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 100,0

1101-1010 ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на 
територији Општине
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423 Услуге по уговору - - - - - - -
425 Текуће поправке и одржавање 5.223.000 5.218.298 18.519.960 15.673.173 23.742.960 20.891.471 88,0
511 Зграде и грађевински објекти 600.000 - 3.908.000 3.907.609 4.508.000 3.907.609 86,7

Извори финансирања за
пројекат 1101-1010:

01 Приходи из буџета 5.823.000 5.218.298 - - 5.823.000 5.218.298 89,6
13 Приходи из претходних година - - 22.427.960 19.580.782 22.427.960 19.580.782 87,3
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 1101-1010: 5.823.000 5.218.298 22.427.960 19.580.782 28.250.960 24.799.080 87,8
Извори финансирања за функцију 
620:

01 Приходи из буџета 22.621.000 22.014.284 - - 22.621.000 22.014.284 97,3
13 Приходи из претходних година - - 32.927.510 29.865.111 32.927.510 29.865.111 90,7
07 Донације од осталих нивоа власти - - 1.600.000 12.386 1.600.000 12.386 0,8

Укупно за функцију 620: 22.621.000 22.014.284 34.527.510 29.877.497 57.148.510 51.891.781 90,8

660
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом 
месту

1101-1012 ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге
421 Стални трошкови 165.993 148.578 90.000 86.221 255.993 234.799 91,7

Извори финансирања за
пројекат 1101-1012:

01 Приходи из буџета 165.993 148.578 - - 165.993 148.578 89,5
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

12 Примања од отплате датих креди-
та и продаје финансијске имовине - - 90.000 86.221 90.000 86.221 95,8

Укупно за пројекат 1101-1012: 165.993 148.578 90.000 86.221 255.993 234.799 91,7
Извори финансирања за функцију 
660:

01 Приходи из буџета 165.993 148.578 - - 165.993 148.578 89,5
13 Приходи из претходних година - - - - - - -

12 Примања од отплате датих креди-
та и продаје финансијске имовине - - 90.000 86.221 90.000 86.221 95,8

Укупно за функцију 660: 165.993 148.578 90.000 86.221 255.993 234.799 91,7
Извори финансирања за програм 
1:

01 Приходи из буџета 22.786.993 22.162.862 - - 22.786.993 22.162.862 97,3
13 Приходи из претходних година - - 32.927.510 29.865.111 32.927.510 29.865.111 90,7

12 Примања од отплате датих креди-
та и продаје финансијске имовине - - 90.000 86.221 90.000 86.221 95,8

07 Донације од осталих нивоа власти - - 1.600.000 12.386 1.600.000 12.386 0,8
Укупно за програм 1: 22.786.993 22.162.862 34.617.510 29.963.718 57.404.503 52.126.580 90,8

1301 ПРОГРАМ 14: Развој спорта и 
омладине

810 Услуге рекреације и спорта

1301-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима

481 Дотације невладиним организа-
цијама 7.350.000 6.567.692 100.000 50.000 7.450.000 6.617.692 88,8

Извори финансирања за програм-
ску активност 1301-0001:

01 Приходи из буџета 7.350.000 6.567.692 - - 7.350.000 6.567.692 89,4
13 Приходи из претходних година - - 100.000 50.000 100.000 50.000 50,0

07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 1301-0001: 7.350.000 6.567.692 100.000 50.000 7.450.000 6.617.692 88,8

1301-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Подршка предшколском, школ-
ском и рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури

422 Трошкови путовања - - - - - - -
423 Услуге по уговору - - - - - - -
424 Специјализоване услуге 200.000 75.350 - - 200.000 75.350 37,7
465 Остале дотације и трансфери - - - - - - -

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета - - - - - - -
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Извори финансирања за програм-
ску активност 1301-0002:

01 Приходи из буџета 200.000 75.350 - - 200.000 75.350 37,7
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 1301-0002: 200.000 75.350 - - 200.000 75.350 37,7

1301-0003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Одржавање спортске инфра-
структуре

423 Услуге по уговору 170.000 169.900 - - 170.000 169.900 99,9
511 Зграде и грађевински објекти 4.492.300 1.491.502 15.459.110 13.611.845 19.951.410 15.103.347 75,7
512 Машине и опрема - - - - - - -

Извори финансирања за програм-
ску активност 1301-0003:

01 Приходи из буџета 4.662.300 1.661.402 - - 4.662.300 1.661.402 35,6
13 Приходи из претходних година - - 15.459.110 13.611.845 15.459.110 13.611.845 88,1
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 1301-0003: 4.662.300 1.661.402 15.459.110 13.611.845 20.121.410 15.273.247 75,9

1301-1001 ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливај и 
уживај”

423 Услуге по уговору - - - - - - -
424 Специјализоване услуге 5.800.000 4.634.085 759.199 643.199 6.559.199 5.277.284 80,5
426 Материјал - - - - - - -

Извори финансирања за
пројекат 1301-1001:

01 Приходи из буџета 5.800.000 4.634.085 - - 5.800.000 4.634.085 79,9
13 Приходи из претходних година - - 759.199 643.199 759.199 643.199 84,7
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 1301-1001: 5.800.000 4.634.085 759.199 643.199 6.559.199 5.277.284 80,5
1301-1002 ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата

421 Стални трошкови 51.900 51.600 -6.000 - 45.900 51.600 112,4
422 Трошкови путовања 21.000 20.000 - - 21.000 20.000 95,2
423 Услуге по уговору 227.172 175.000 - - 227.172 175.000 77,0
426 Материјал 8.328 - 6.000 - 14.328 - -

Извори финансирања за
пројекат 1301-1002:

01 Приходи из буџета 308.400 246.600 - - 308.400 246.600 80,0
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 1301-1002: 308.400 246.600 - - 308.400 246.600 80,0
Извори финансирања за функцију 
810:

01 Приходи из буџета 18.320.700 13.185.129 - - 18.320.700 13.185.129 72,0
13 Приходи из претходних година - - 16.318.309 14.305.044 16.318.309 14.305.044 87,7
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за функцију 810: 18.320.700 13.185.129 16.318.309 14.305.044 34.639.009 27.490.173 79,4
Извори финансирања за програм 
14:

01 Приходи из буџета 18.320.700 13.185.129 - - 18.320.700 13.185.129 72,0
13 Приходи из претходних година - - 16.318.309 14.305.044 16.318.309 14.305.044 87,7
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програм 14: 18.320.700 13.185.129 16.318.309 14.305.044 34.639.009 27.490.173 79,4
1201 ПРОГРАМ 13: Развој културе

820 Услуге културе

1201-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Подстицаји културном и умет-
ничком стваралаштву

424 Специјализоване услуге 30.000 - - - 30.000 - -
465 Остале дотације и трансфери - - 250.000 250.000 250.000 250.000 100,0

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета - - - - - - -

481 Дотације невладиним организа-
цијама 3.150.000 3.150.000 50.000 - 3.200.000 3.150.000 98,4

Извори финансирања за програм-
ску активност 1201-0002:
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01 Приходи из буџета 3.180.000 3.150.000 - - 3.180.000 3.150.000 99,1
13 Приходи из претходних година - - 300.000 250.000 300.000 250.000 83,3
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

08 Донације од невладиних
организација и појединаца - - - - - - -

15 Неутрошена средства донација
из претходних година - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 1201-0002: 3.180.000 3.150.000 300.000 250.000 3.480.000 3.400.000 97,7

1201-1001 ПРОЈЕКАТ: Манифестација 
„Дани отвореног срца”

424 Специјализоване услуге 600.000 - 813.000 813.000 1.413.000 813.000 57,5
Извори финансирања за
пројекат 1201-1001:

01 Приходи из буџета 600.000 - - - 600.000 - -
13 Приходи из претходних година - - 813.000 813.000 813.000 813.000 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 1201-1001: 600.000 - 813.000 813.000 1.413.000 813.000 57,5

1201-1002 ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Деда 
Мраз је са Палилуле”

423  Услуге по уговору 6.000.000 5.904.000 - - 6.000.000 5.904.000 98,4
424 Специјализоване услуге 25.620 25.620 - - 25.620 25.620 100,0

 Извори финансирања за
 пројекат 1201-1002:

01  Приходи из буџета 6.025.620 5.929.620 - - 6.025.620 5.929.620 98,4
13  Приходи из претходних година - - - - - - -

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - - - - - -

   Укупно за пројекат 1201-1002: 6.025.620 5.929.620 - - 6.025.620 5.929.620 98,4

1201-1003 ПРОЈЕКАТ: „Дом културе у 
Борчи ”

421  Стални трошкови - - - - - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - 2.000.000 - 2.000.000 - -

 Извори финансирања за
 пројекат 1201-1003:

01  Приходи из буџета - - - - - - -
13  Приходи из претходних година - - 2.000.000 - 2.000.000 - -

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - - - - - -

   Укупно за пројекат 1201-1003: - - 2.000.000 - 2.000.000 - -
Извори финансирања за функцију 
820:

01 Приходи из буџета 9.805.620 9.079.620 - - 9.805.620 9.079.620 92,6
13 Приходи из претходних година - - 3.113.000 1.063.000 3.113.000 1.063.000 34,1
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

08 Донације од невладиних
организација и појединаца - - - - - - -

15 Неутрошена средства донација
из претходних година - - - - - - -

Укупно за функцију 820: 9.805.620 9.079.620 3.113.000 1.063.000 12.918.620 10.142.620 78,5
Извори финансирања за програм 
13:

01 Приходи из буџета 9.805.620 9.079.620 - - 9.805.620 9.079.620 92,6
13 Приходи из претходних година - - 3.113.000 1.063.000 3.113.000 1.063.000 34,1
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

08 Донације од невладиних
организација и појединаца - - - - - - -

15 Неутрошена средства донација
из претходних година - - - - - - -

Укупно за програм 13: 9.805.620 9.079.620 3.113.000 1.063.000 12.918.620 10.142.620 78,5

2002 ПРОГРАМ 9: Основно образо-
вање

912  Основно образовање 

2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Функционисање основних школа

421 Стални трошкови - - - - - - -
423 Услуге по уговору 3.215.000 3.057.304 - - 3.215.000 3.057.304 95,1
424 Специјализоване услуге - - - - - - -
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426 Материјал - - - - - - -
465 Остале дотације и трансфери - - - - - - -

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета - - - - - - -

481 Дотације невладиним организа-
цијама 1.050.000 1.050.000 - - 1.050.000 1.050.000 100,0

482 Порези, обавезне таксе и казне - - - - - - -
511 Зграде и грађевински објекти - - - - - - -
515 Нематеријална имовина - - - - - - -

Извори финансирања за програм-
ску активност 2002-0001:

01 Приходи из буџета 4.265.000 4.107.304 - - 4.265.000 4.107.304 96,3
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 2002-0001: 4.265.000 4.107.304 - - 4.265.000 4.107.304 96,3

2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај 
ученика

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета 6.050.800 4.787.930 648.359 648.358 6.699.159 5.436.288 81,1

Извори финансирања за
пројекат 2002-1001:

01 Приходи из буџета 6.050.800 4.787.930 - - 6.050.800 4.787.930 79,1
13 Приходи из претходних година - - 648.359 648.358 648.359 648.358 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 2002-1001: 6.050.800 4.787.930 648.359 648.358 6.699.159 5.436.288 81,1

2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке 
школа

425 Текуће поправке и одржавање - - 491.459 491.458 491.459 491.458 100,0

463 Трансфери осталим
нивоима власти 8.000.000 5.940.325 - - 8.000.000 5.940.325 74,3

Извори финансирања за
пројекат 2002-1002:

01 Приходи из буџета 8.000.000 5.940.325 - - 8.000.000 5.940.325 74,3
13 Приходи из претходних година - - 491.459 491.458 491.459 491.458 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 2002-1002: 8.000.000 5.940.325 491.459 491.458 8.491.459 6.431.783 75,7

2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - 
редован

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета 5.000.000 3.238.400 1.591.580 1.591.488 6.591.580 4.829.888 73,3

Извори финансирања за
пројекат 2002-1003:

01 Приходи из буџета 5.000.000 3.238.400 - - 5.000.000 3.238.400 64,8
13 Приходи из претходних година - - 1.591.580 1.591.488 1.591.580 1.591.488 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

15 Неутрошена средства донација
из претходних година - - - - - - -

Укупно за пројекат 2002-1003: 5.000.000 3.238.400 1.591.580 1.591.488 6.591.580 4.829.888 73,3
2002-1004 ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета 7.277.000 7.273.950 - - 7.277.000 7.273.950 100,0

Извори финансирања за
пројекат 2002-1004:

01 Приходи из буџета 7.277.000 7.273.950 - - 7.277.000 7.273.950 100,0
13 Приходи из претходних година - - - - - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 2002-1004: 7.277.000 7.273.950 - - 7.277.000 7.273.950 100,0

2002-1005 ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник 
- одржавање софтвера

423 Услуге по уговору 1.400.000 1.198.800 195.216 195.216 1.595.216 1.394.016 87,4
Извори финансирања за
пројекат 2002-1005:

01 Приходи из буџета 1.400.000 1.198.800 - - 1.400.000 1.198.800 85,6
13 Приходи из претходних година - - 195.216 195.216 195.216 195.216 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 2002-1005: 1.400.000 1.198.800 195.216 195.216 1.595.216 1.394.016 87,4
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2002-1007
ПРОЈЕКАТ: Постављање сис-
тема видео надзора у основним 
школама

512 Машине и опрема - - 36.956.000 36.955.204 36.956.000 36.955.204 100,0
Извори финансирања за
пројекат 2002-1007:

01 Приходи из буџета - - - - - - -
13 Приходи из претходних година - - 36.956.000 36.955.204 36.956.000 36.955.204 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за пројекат 2002-1007: - - 36.956.000 36.955.204 36.956.000 36.955.204 100,0
Извори финансирања за функцију 
912:

01 Приходи из буџета 31.992.800 26.546.709 - - 31.992.800 26.546.709 83,0
13 Приходи из претходних година - - 39.882.614 39.881.724 39.882.614 39.881.724 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

15 Неутрошена средства донација
из претходних година - - - - - - -

Укупно за функцију 912: 31.992.800 26.546.709 39.882.614 39.881.724 71.875.414 66.428.433 92,4
Извори финансирања за програм 
9:

01 Приходи из буџета 31.992.800 26.546.709 - - 31.992.800 26.546.709 83,0

13 Приходи из претходних година - - 39.882.614 39.881.724 39.882.614 39.881.724 100,0

07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

15 Неутрошена средства донација
из претходних година - - - - - - -

Укупно за програм 9: 31.992.800 26.546.709 39.882.614 39.881.724 71.875.414 66.428.433 92,4

4.1
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПО-
СЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 
ПАЛИЛУЛА”

0602 ПРОГРАМ 15: Локална самоу-
права

410
Општи економски и комерцијал-
ни послови и послови по питању 
рада

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Функционисање локалне самоу-
праве и градских општина

411 Плате, додаци и накнаде запосле-
них (зараде) 12.000.000 11.555.113 - - 12.000.000 11.555.113 96,3

412 Социјални доприноси
на терет послодавца 2.071.000 2.068.365 - - 2.071.000 2.068.365 99,9

413 Накнаде у натури 50.000 49.272 - - 50.000 49.272 98,5
414 Социјална давања запосленима 2.700.000 1.954.799 - - 2.700.000 1.954.799 72,4
415 Накнаде трошкова за запослене 450.000 412.587 - - 450.000 412.587 91,7

416 Награде запосленима и остали 
посебни расходи - - - - - - -

421 Стални трошкови 5.364.600 4.749.184 - - 5.364.600 4.749.184 88,5
422 Трошкови путовања 52.700 52.700 - - 52.700 52.700 100,0
423 Услуге по уговору 10.078.757 9.735.490 - - 10.078.757 9.735.490 96,6
424 Специјализоване услуге 3.498.100 3.385.897 - - 3.498.100 3.385.897 96,8
425 Текуће поправке и одржавање 3.823.604 2.416.501 - - 3.823.604 2.416.501 63,2
426 Материјал 1.340.420 1.301.819 - - 1.340.420 1.301.819 97,1

431 Амортизација некретнина
и опреме - - - - - - -

441 Отплата домаћих камата - - - - - - -

463 Трансфери осталим
нивоима власти - - - - - - -

465 Остале дотације и трансфери 1.550.000 1.514.284 - - 1.550.000 1.514.284 97,7

481 Дотације невладиним организа-
цијама - - - - - - -

482 Порези, обавезне таксе и казне 33.350.214 33.199.916 567.164 361.685 33.917.378 33.561.601 99,0

483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова - - - - - - -

484 Накнада за штету насталу услед 
елементарних непогода - - - - - - -

511 Зграде и грађевински објекти 5.194.800 3.994.800 - - 5.194.800 3.994.800 76,9
512 Машине и опрема 1.762.800 1.296.838 - - 1.762.800 1.296.838 73,6
513 Остале некретнине и опрема - - - - - - -
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621 Набавка домаће 
финансијске имовине - - - - - - -

Извори финансирања за програм-
ску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 83.286.995 77.687.565 - - 83.286.995 77.687.565 93,3
13 Приходи из претходних година - - 567.164 361.685 567.164 361.685 63,8
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0602-0001: 83.286.995 77.687.565 567.164 361.685 83.854.159 78.049.250 93,1

Извори финансирања за функцију 
410:

01 Приходи из буџета 83.286.995 77.687.565 - - 83.286.995 77.687.565 93,3
13 Приходи из претходних година - - 567.164 361.685 567.164 361.685 63,8
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за функцију 410: 83.286.995 77.687.565 567.164 361.685 83.854.159 78.049.250 93,1
Извори финансирања за програм 
15:

01 Приходи из буџета 83.286.995 77.687.565 - - 83.286.995 77.687.565 93,3
13 Приходи из претходних година - - 567.164 361.685 567.164 361.685 63,8
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програм 15: 83.286.995 77.687.565 567.164 361.685 83.854.159 78.049.250 93,1
Извори финансирања за главу 4.1:

01 Приходи из буџета 83.286.995 77.687.565 - - 83.286.995 77.687.565 93,3
13 Приходи из претходних година - - 567.164 361.685 567.164 361.685 63,8
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за главу 4.1: 83.286.995 77.687.565 567.164 361.685 83.854.159 78.049.250 93,1
4.2  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602 ПРОГРАМ 15: Локална самоу-
права

160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту

0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Месне заједнице

421 Стални трошкови 7.375.000 5.203.127 430.479 430.479 7.805.479 5.633.606 72,2
422 Трошкови путовања - - - - - - -
423 Услуге по уговору - - - - - - -
424 Специјализоване услуге - - - - - - -
425 Текуће поправке и одржавање 155.000 100.940 - - 155.000 100.940 65,1
426 Материјал - - - - - - -
511 Зграде и грађевински објекти - - - - - - -
512 Машине и опрема - - - - - - -
515 Нематеријална имовина - - - - - - -

Извори финансирања за програм-
ску активност 0602-0002:

01 Приходи из буџета 7.530.000 5.304.067 - - 7.530.000 5.304.067 70,4
13 Приходи из претходних година - - 430.479 430.479 430.479 430.479 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програмску
активност 0602-0002: 7.530.000 5.304.067 430.479 430.479 7.960.479 5.734.546 72,0

Извори финансирања за функцију 
160:

01 Приходи из буџета 7.530.000 5.304.067 - - 7.530.000 5.304.067 70,4
13 Приходи из претходних година - - 430.479 430.479 430.479 430.479 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за функцију 160: 7.530.000 5.304.067 430.479 430.479 7.960.479 5.734.546 72,0
Извори финансирања за програм 
15:

01 Приходи из буџета 7.530.000 5.304.067 - - 7.530.000 5.304.067 70,4
13 Приходи из претходних година - - 430.479 430.479 430.479 430.479 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за програм 15: 7.530.000 5.304.067 430.479 430.479 7.960.479 5.734.546 72,0
Извори финансирања за главу 4.2:

01 Приходи из буџета 7.530.000 5.304.067 - - 7.530.000 5.304.067 70,4
13 Приходи из претходних година - - 430.479 430.479 430.479 430.479 100,0
07 Донације од осталих нивоа власти - - - - - - -

Укупно за главу 4.2: 7.530.000 5.304.067 430.479 430.479 7.960.479 5.734.546 72,0
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4.3    УСТАНОВА КУЛТУРЕ ПАЛИ-
ЛУЛА

1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе
820    Услуге културе

1201-0001
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалних 
 установа културе 

411 Плате, додаци и накнаде запосле-
них (зараде) 10.464.000 10.239.178 - - 10.464.000 10.239.178 97,9

412 Социјални доприноси
на терет послодавца 2.260.000 1.821.400 - - 2.260.000 1.821.400 80,6

413 Накнаде у натури - - 616.000 593.604 616.000 593.604 96,4
414 Социјална давања запосленима - - 80.000 - 80.000 - -
415 Накнаде трошкова за запослене - - 100.000 92.848 100.000 92.848 92,8

416 Награде запосленима и остали 
посебни расходи - - - - - - -

421 Стални трошкови 7.360.000 6.611.385 4.850.000 4.649.512 12.210.000 11.260.897 92,2
422 Трошкови путовања 500.000 344.500 100.000 100.000 600.000 444.500 74,1
423 Услуге по уговору 6.889.500 6.103.656 4.925.000 4.572.112 11.814.500 10.675.768 90,4
424 Специјализоване услуге 14.200.000 13.517.125 390.000 380.820 14.590.000 13.897.945 95,3
425 Текуће поправке и одржавање 530.000 472.093 900.000 231.875 1.430.000 703.968 49,2
426 Материјал 100.000 - 1.529.000 1.235.232 1.629.000 1.235.232 75,8

431 Амортизација некретнина
и опреме - - - - - - -

441 Отплата домаћих камата - - - - - - -

463 Трансфери осталим
нивоима власти - - - - - - -

465 Остале дотације и трансфери 940.000 910.463 - - 940.000 910.463 96,9

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета - - 150.000 143.841 150.000 143.841 95,9

481 Дотације невладиним организа-
цијама - - - - - - -

482 Порези, обавезне таксе и казне 2.235.325 1.258.644 3.360.159 2.932.041 5.595.484 4.190.685 74,9

483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова - - 220.000 200.000 220.000 200.000 90,9

484 Накнада за штету насталу услед 
елементарних непогода - - - - - - -

511 Зграде и грађевински објекти 250.000 242.000 - - 250.000 242.000 96,8
512 Машине и опрема 400.000 387.622 550.000 480.478 950.000 868.100 91,4
513 Остале некретнине и опрема - - - - - - -

621 Набавка домаће 
финансијске имовине - - - - - - -

 Извори финансирања за про-
грамску 
 активност 1201-0001:

01  Приходи из буџета 46.128.825 41.908.066 - - 46.128.825 41.908.066 90,9
13  Приходи из претходних година - - 1.890.159 - 1.890.159 - -

04  Сопствени приходи буџетског 
корисника - - 15.880.000 15.612.363 15.880.000 15.612.363 98,3

07  Донације од осталих нивоа 
власти - - - - - - -

 Укупно за програмску
 активност 1201-0001: 46.128.825 41.908.066 17.770.159 15.612.363 63.898.984 57.520.429 90,0

1201-1002 ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Деда 
Мраз је са Палилуле”

424 Специјализоване услуге 2.000.000 - - - 2.000.000 - -
 Извори финансирања за
 пројекат 1201-1002:

01  Приходи из буџета 2.000.000 - - - 2.000.000 - -
13  Приходи из претходних година - - - - - - -

04  Сопствени приходи буџетског 
корисника - - - - - - -

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - - - - - -

   Укупно за пројекат 1201-1002: 2.000.000 - - - 2.000.000 - -
 Извори финансирања за функ-
цију 820:

01  Приходи из буџета 48.128.825 41.908.066 - - 48.128.825 41.908.066 87,1
13  Приходи из претходних година - - 1.890.159 - 1.890.159 - -
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04  Сопствени приходи буџетског 
корисника - - 15.880.000 15.612.363 15.880.000 15.612.363 98,3

07  Донације од осталих нивоа 
власти - - - - - - -

 Укупно за функцију 820: 48.128.825 41.908.066 17.770.159 15.612.363 65.898.984 57.520.429 87,3
 Извори финансирања за програм 
13:

01  Приходи из буџета 48.128.825 41.908.066 - - 48.128.825 41.908.066 87,1
13  Приходи из претходних година - - 1.890.159 - 1.890.159 - -

04  Сопствени приходи буџетског 
корисника - - 15.880.000 15.612.363 15.880.000 15.612.363 98,3

07  Донације од осталих нивоа 
власти - - - - - - -

 Укупно за програм 13: 48.128.825 41.908.066 17.770.159 15.612.363 65.898.984 57.520.429 87,3

 Извори финансирања за главу 
4.3:

01  Приходи из буџета 48.128.825 41.908.066 - - 48.128.825 41.908.066 87,1

13  Приходи из претходних година - - 1.890.159 - 1.890.159 - -

04  Сопствени приходи буџетског 
корисника - - 15.880.000 15.612.363 15.880.000 15.612.363 98,3

07  Донације од осталих нивоа 
власти - - - - - - -

 Укупно за главу 4.3: 48.128.825 41.908.066 17.770.159 15.612.363 65.898.984 57.520.429 87,3
Извори финансирања за раздео 
IV :

01 Приходи из буџета 595.946.571 505.727.128 - - 595.946.571 505.727.128 84,9

13 Приходи из претходних година - - 158.163.879 134.253.878 158.163.879 134.253.878 84,9

04  Сопствени приходи буџетског 
корисника - - 15.880.000 15.612.363 15.880.000 15.612.363 98,3

07 Донације од осталих нивоа власти - - 7.780.946 1.791.982 7.780.946 1.791.982 23,0

08 Донације од невладиних
организација и појединаца - - - - - - -

09
Примања од продаје
нефинансијске имовине
организација и појединаца

- - 114.500 114.500 114.500 114.500 100,0

12 Примања од отплате датих креди-
та и продаје финансијске имовине - - 90.000 86.221 90.000 86.221 95,8

06 Донације од међународних орга-
низација - - - - - - -

Укупно за раздео IV : 595.946.571 505.727.128 182.029.325 151.858.944 777.975.896 657.586.072 84,5

Програмска структура расхода и издатака:

ПРОГРАМ / Програмска актив-
ност и пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вред-
ност у 

ба-
зној 

годи-
ни

Циља-
на /

реализ.
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ност 
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т 
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17
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Сви извори
(дин)

Ши-
фра Назив Планирано Извршено %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1101 Програм 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ         57.404.503 52.126.580 90,8

 
 

1. Развој локалне заједнице у 
складу са усвојеном страте-
гијом развоја

1. Усвојена стратегија развоја 
локалне заједнице да да  

2. Проценат остварења мера 
(циљева усвојене стратегије 
развоја)

1 >1  

1001 Пројекат „Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката” - наменски прој. Ми-
нистарства Грађевин. и Града Београда         2.912.799 1.114.201 38,3

Одељење за инспекци-
јске послове- Одсек за 
извршење

1. Сузбијање бесправне градње

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

1 >1

3.Проценат решених захтева 
за легализацију објеката 1 >1  

1002 Пројекат микролокације - Микрорегулација парцела за киоске         3.360.000 3.360.000 100,0
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Одељење грађевинских и 
стамбених послова
 

Развој приватног предузет-
ништва

1.Број новоотворених киоска /
број затворених киоска 1 >1  

2. Висина прихода од кому-
налних такси за заузеће јавних 
површина 

1 >1  

1004 Пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара”         14.599.000 14.593.267 100,0

Веће градске општине- 
члан Већа
 

Исправност парковских моби-
лијара и доступност паркова 
широј популацији

1.Број новоуграђених/ре-
монтованих мобилијара у 
односу на утрошак буџетских 
средстава

1 >1  

2. Степен задовољства квали-
тетом паркова и парковских 
мобилијара

1 >1  

1005 Пројекат „Уређење паркова” -Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО 
Палилула         5.432.000 5.431.484 100,0

Веће градске општине- 
члан Већа
 

Уређење паркова и унапређење 
здравља становништва

1.Укупан број м2 зелене 
површине на којој се уређује и 
одржава зеленило

1 >1  

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

1 >1  

1006 Пројекат „Пијаца у Падинској Скели”         613.751 613.749 100,0

ЈП „Пословни центар” 
општине Палилула

Омогућавање услова за снабде-
вање грађана пољопривредним 
производима

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

1 >1  

1009 Пројекат „Еколошка зона Ада Хуја”-Изградња еколошке зоне Ада Хуја         1.980.000 1.980.000 100,0

Веће градске општине- 
члан Већа

1.Обезбеђивање услова за одр-
живи развој локалне заједнице 
одговорним односом према 
животној средини

1. Дневни број корисника 
услуга еколошке зоне Ада Хуја 1 >1  

1010 Пројекат Уређење насеља на територији Општине         28.250.960 24.799.080 87,8

Веће градске општине- 
члан Већа

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

1. Број новоизграђених при-
вредних и стамбених објеката 1 >1  

1012 Пројекат „Комуналне услуге” -Сервисирање трошкова комуналних услуга         255.993 234.799 91,7
Одељење грађевинских 
и стамбених послова 
- Одсек стамбених и 
комуналних послова

1. Сервисирање трошкова 
комуналних услуга за станове 
у власништву Општине

1. Уложена буџетска средства 
у односу на број општинских 
станова

1 >1  

0101 Програм 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ         11.278.004 9.216.057 81,7

 

2. Спровођење усвојене 
пољопривредне политике и 
политике руралног развоја на 
подручју локалне самоуправе

1. Усвојени програми развоја 
пољопривреде и руралног 
развоја

1 >1  

0003 Програмска активност Рурални развој         11.278.004 9.216.057 81,7

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Развој одговарајућих 
економских услова у сеоским 
срединама

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

1 >1  

0401 Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         8.740.692 4.147.194 47,4

  1. Унапређење квалитета 
животне средине

1. Проценат буџета намењен 
заштити животне средине у 
односу на укупан буџет

1 >1  

0001 Програмска активност Управљање заштитом животне средине и природних ресурса         2.096.180 669.300 31,9

Штаб за ванредне ситу-
ације општине Палилула

1. Испуњење обавеза у 
складу са законима у домену 
постојања стратешких и опе-
ративних планова као и мера 
заштите

1. Усвојен локални акциони и/
или санациони план да да

1002 Пројекат „Дренажа канала у Крњачи”- Дренажа и чишћење регулационих канала на левој 
обали Дунава         2.074.382 2.060.044 99,3

Штаб за ванредне ситу-
ације општине Палилула

1. Одводњавање пољопривред-
ног земљишта

1. Утрошак буџетских средста-
ва / км очишћених канала 1 >1  

1003 Пројекат: „Чишћење снега”         4.570.130 1.417.850 31,0

Штаб за ванредне ситу-
ације општине Палилула

1.Омогућавање несметаног 
одвијања саобраћаја у услови-
ма природних непогода

1. Утрошак буџетских средста-
ва / км очишћених путева 1 >1  

0701 Програм 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА         36.381.930 19.619.474 53,9

 
2. Повећање безбедности учес-
ника у саобраћају и смањење 
броја саобраћајних незгода

1. Број саобраћајних незгода / 
инцидената 1 <1  
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0002 Програмска активност Одржавање путева         6.294.931 900.825 14,3

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Опремање и одржавање 
саобраћајне сигнализације на 
путевима и улицама
 

1.Број пружних прелаза са 
постављеним полу - рампама 1 >1  

2. Број поправљених и ново-
постављених саобраћајних 
знакова и семафора 

1 >1

3.Број саобраћајних несрећа 
на пружним прелазима на 
територији ЛСУ

1 >1  

1001 Пројекат „Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а” 24.087.000 15.718.650 65,3

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Побољшање услова превоза 
путника у јавном саобраћају

1. Уложена буџетска средства 
у односу на број изграђених 
надстрешница

1 >1

1002 Пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула” 5.999.999 2.999.999 50,0

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Финансирање програма 
општинског тела за координа-
цију безбедности саобраћаја на 
путевима ГО Палилула

1. Уложена буџетска средства 
у односу на број саобраћај-
них несрећа са страдалим и 
повређеним ученицима на 
територији ГО Палилула

1 >1

2002 Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         71.875.414 66.428.433 92,4

  1. Потпуни обухват основним 
образовањем и васпитањем

1. Број деце која су обухваћена 
основним образовањем (раз-
ложен по разредима и полу)

1 >1  

0001 Програмска активност Функционисање основних школа         4.265.000 4.107.304 96,3

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Обезбеђени прописани усло-
ви за васпитно-образовни рад 
са децом у основним школама 

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

1 <1  

1001 Пројекат „Исхрана и смештај ученика”         6.699.159 5.436.288 81,1
Одељење за друштвене 
делатности и заједничке 
послове- Одсек за друш-
твене делатности

1. Подршка деци са сметњама 
у развоју

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

1 <1  

1002 Пројекат „Текуће поправке школа”         8.491.459 6.431.783 75,7

Веће градске општине
1. Ефикасно основно образо-
вање и рационална употреба 
средстава 

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

1 >1  

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

1 >1  

1003 Пројекат: „Превоз ученика - редован” - Превоз ученикаОШ „Олга Петров”, ради редовног 
похађања наставе         6.591.580 4.829.888 73,3

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

1.Ефикасно основно образо-
вање и рационална употреба 
средстава 

1. Број превезених ученика 
/ износ буџетских средстава 
која се издвајају за превоз 
школске деце

1 <1  

1004 Пројекат: „Награде ученицима” - Додела награда „Вук Караџић” за постигнут одличан 
успех током основног школовања         7.277.000 7.273.950 100,0

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

1. Унапређење квалитета обра-
зовања и васпитања услова у 
основним школама

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

1 >1  

2. Износ буџетских средстава 
која се издвајају за награђи-
вање ученика

1 >1  

1005 Пројекат: „Електронски дневник - одржавање софтвера”         1.595.216 1.394.016 87,4

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Већа доступност информа-
ција о оцењивању ученика

1. Број притужби родитења на 
ажурност рада софтвера 1 >1  

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

1 >1

3. Проценат буџета за одржа-
вање софтвера 1 >1  
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1007 Пројекат: „Постављање система видео надзора у основним школама” - Инсталација систе-
ма видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле         36.956.000 36.955.204 100,0

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Повећање безбедности 
наставника и ученика у ОШ 
Палилуле 

1. Број притужби наставника 
и ученика на ажурност рада 
софтвера

1 >1  

2. Учешће буџетских издатака 
/ обухват школа пројектом 1 <1  

0901 Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА         33.126.088 26.558.124 80,2

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Јачање локалних ресурса за 
имплементацију стратегије 
развоја система социјалне 
заштите

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

  3,73%  

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

1 >1  

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

  0,96%  

3. Унапређење положаја грађа-
на који припадају угроженим 
групама обезбеђивањем мера 
материјалне подршке 

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

1 >1  

1.Број грађана/ки корисника 
мера материјалне подршке 
обезбеђених средствимa 
локалног буџета 

1 >1  

2.Број избег. ИРЛ,повратника 
/ адекватно решавање стамбе-
них услова

     

3. број изб. ИРЛ,повратника /
економско оснаживањеа 1 >1  

0001 Програмска активност Социјалне помоћи         1.823.997 1.614.832 88,5

Веће градске општине- 
члан Већа

2. Побољшање социјално-
економских услова живота 
грађана који припадају по-
себно осетљивим социјалним 
групама (Роми, избегли, ИРЛ, 
повратници по Споразуму о 
реадмисији,...)

1. Број корисника једнократне 
новчане помоћи 1 >1  

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

1 >1  

0003 Програмска активност Подршка социо-хуманитарним организацијама         6.350.000 6.350.000 100,0

Веће градске општине- 
члан Већа

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

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

1 >1  

2.Број лиценцираних ОЦД у 
односу на укупан број ОЦД 1 >1

3.% финансирања пројект-
них активности удружења 
/ организација у односу на 
укупна средства која су за њих 
издвојена

1 <1  

0004 Програмска активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге         1.634.100 1.444.950 88,4

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Подршка развоју мреже 
ванинституционалне услуге 
социјалне заштите предвиђене 
Одлуком о социјалној заштити 
и Закону о социјалној заштити 

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

6,15%

2.Број и структра корисника 
услуга подршке за самосталан 
живот 

1 >1  
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ПРОГРАМ / Програмска актив-
ност и пројекат
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(дин)

Ши-
фра Назив Планирано Извршено %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0005 Програмска активност Активности Црвеног крста         500.000 500.000 100,0

Веће градске општине- 
члан Већа

Социјално деловање - олакша-
вање људске патње пружањем 
неопходне ургентне помоћи 
лицима у невољи, развијањем 
солидарности међу људима, 
организовањем различитих 
облика помоћи

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

1 >1  

2.Број дистрибуираних пакета 
хране за социјално угрожено 
становништво

1 >1

3.Број волонтера Црвеног 
крста 1 >1  

1001 Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у 
уклањању кварова у домаћинству         1.732.336 1.616.978 93,3

Веће градске општине- 
члан Већа

Обезбеђивање помоћи најуг-
роженијем становништвуу ук-
лањању кварова у домаћинству

1. Број сервисних интервен-
ција у односу на утрошак 
буџетских средстава

1 >1  

2.Степен задовољства квали-
тетом сервисних интервенција 1 >1  

1002 Пројекат: „Стигле су нам роде” - Додела једнократних помоћи од 10.000,00 динара за свако 
новорођенче на Палилули         5.388.000 5.387.243 100,0

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Помоћ породици и подсти-
цај наталитету

1.Број подељених једнократ-
них помоћи у односу на утро-
шак буџетских средстава

1 >1  

1003 Пројекат: „Све за Џ”  - Обезбеђивање услуга интернисте, физијатра         2.260.000 2.254.000 99,7

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Помоћ старима у услугама 
здравства

1.Број извршених здравстве-
них услуга у односу на утро-
шак буџетских средстава

1 >1  

1005 Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица  -Помоћ избеглим и расељеним 
лицима у трајном решавању стамбеног питања         3.194.890 2.644.323 82,8

Веће градске општине- 
члан Већа
 

1.Трајно стамбено збрињавање 
избеглих и расељених лица
 

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

1 >1  

2.Степен задовољства квали-
тетом сервисних интервенција 1 >1  

1006 Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица  -Помоћ избеглим и расељеним 
лицима у трајном решавању стамбеног питања         1.268.849 938.721 74,0

Веће градске општине- 
члан Већа

1.Трајно стамбено збрињавање 
избеглих и расељених лица

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

1 >1  

2.Степен задовољства квали-
тетом сервисних интервенција 1 >1  

1008 Пројекат: Економско оснаживање избеглица         1.791.013 1.545.569 86,3
Веће градске општине- 
члан Већа 1. Успешнија интеграција ИРЛ 1. Број лица међу ИРЛ која се 

самостално издржавају 1 >1  

1009 Пројекат: Економско оснаживање ИРЛ         1.000.000  - -
Веће градске општине- 
члан Већа

1. Успешнија интеграција 
избеглица

1. Број лица међу избеглицама 
која се самостално издржавају 1 >1  

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

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Успешнија интеграција ста-
новника контејнерског насеља

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

1 >1  

1014 Пројекат: Једнодневни излети пензионера         2.306.000 2.261.508 98,1

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Унапређење положаја пен-
зионера обезбеђивањем мера 
материјалне подршке

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

1 >1  

1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ         78.817.604 67.663.049 85,8

 
 
 

1.Подстицање развоја културе 
кроз јачање капацитета кул-
турне инфраструктуре

1. Број субјеката културне 
инфраструктуре према типу 
(установа кулутре, КУД, 
удружења)

1 >1  

2.Број субјеката културне 
инфраструктуре према типу 
(установа кулутре, КУД, 
удружења)

1 >1  

3. Укупно издвајање за култу-
ру у оквиру локалног буџета 1 >1  

0001 Програмска активност Функционисање локалних установа културе         63.898.984 57.520.429 90,0

Веће градске општине- 
члан Већа
 

1. Унапређење ефикасности 
установа културе 
 

1. Број запослених у уста-
новама културе у односу на 
укупан број становника града/
општине

1 >1  

2. Проценат учешће сопстве-
них прихода у буџету установа 
културе 

1 >1

3. Годишња потрошња елек-
тричне енергије у KW по m2 
површине 

1 <1  
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ПРОГРАМ / Програмска актив-
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фра Назив Планирано Извршено %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0002 Програмска активност Подстицаји културном и уметничком стваралаштву         3.480.000 3.400.000 97,7

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Повећање интересовања 
грађана за развој културе 

1. Укупан број посетилаца на 
свим културним догађајима 
који су одржани

1 >1  

2. Укупан број чланова КУД 
и УК 1 >1  

1001 Пројекат Манифестација „Дан отвореног срца”         1.413.000 813.000 57,5
Веће градске општине- 
члан Већа

1. Дружење међу омладином и 
широм популацијом

1. Степен задовољства мани-
фестацијом 1 >1  

1002 Пројекат Манифестација „Деда Мраз је са Палилуле” - Приредба и подела новогодишњих 
пакетића деци Палилуле         8.025.620 5.929.620 98,4

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Промоција културног ства-
ралаштва међу децом и подела 
пакетића

1. Утрошак буџетских сред-
става / број деце обухваћене 
пројектом

1 >1  

1003 Пројекат „Дом културе у Борчи” - Изградња Дома         2.000.000  - -

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Подршка развоју културе 
и културног стваралаштва на 
нивоу Градске општине

1. Утрошак буџетских средста-
ва / брзина завршетка радова 
на изградњи дома културе

1 >1  

1301 Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ         34.639.009 27.490.173 79,4

 
 
 

1. Планско подстицање и 
креирање услова за бављење 
спортом за све грађане и 
грађанке Града

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

да да  

2. Донешен Правилник о 
финансирању спорта у граду/
општини

да да  

3.Проценат буџета града/
општине намењен за спорт 1 >1  

0001 Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима         7.450.000 6.617.692 88,8

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Обезбеђивање услова за 
рад и унапређење капацитета 
спортских организација преко 
којих се остварује јавни инте-
рес у области спорта у граду/
општини

1. Број посебних и годишњих 
програма спортских организа-
ција финансираних од стране 
града/општине 

1 >1  

2. Проценат буџета намењен 
финансирању спортских 
организација 

1 >1  

0002 Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури         200.000 75.350 37,7

Веће градске општине- 
члан Већа

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

1.Број објеката који је досту-
пан за коришћење предшкол-
ском, школском и рекреа-
тивном спорту и масовној 
физичкој култури

1 >1  

2. Просечан број дана у годи-
ни када су постојећи објекти 
доступни предшколском, 
школском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој 
култури 

1 >1

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

1 >1  

0003 Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре         20.121.410 15.273.247 75,9

Веће градске општине- 
члан Већа

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

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

1 >1  

2. Укупна површина спорт-
ских терена/укупан број 
становника у граду/општини

1 >1

2. Трошкови одржавања 
спортских објеката у односу 
на укупну површину спорт-
ских објеката

1 <1  

1001 Пројекат Акција „Пливај и уживај” - Обука пливања у закупљеним терминима на базену 
„Ташмајдан”         6.559.199 5.277.284 80,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Популаризација пливања 
међу омладином

1.Утрошак буџетских средста-
ва / број полазника курса 1 <1  

1.Број полазника курса који су 
пропливали 1 >1  

1002 Пројекат „Дунавска регата”         308.400 246.600 80,0
Веће градске општине- 
члан Већа

1. Развој туризма кроз попула-
ризацију наутике

1. Утрошак буџетских средста-
ва / број учесника у регати 1 <1  

0602 Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА         502.834.956 438.271.476 87,2

 
 
 

1. Одрживо управно и финан-
сијско функционисање Града 
у складу надлежностима и по-
словима локалне самоуправе

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

да да  

2. Однос броја запосле-
них у Општини и законом 
утврђених максимума броја 
запослених

1 <1  

3. Број донетих аката органа и 
служби Општине 1 >1  

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина         436.463.406 381.880.013 87,5

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - 
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ         8.943.647 7.981.701 89,2

Председник скупштине 
градске општине

1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и 
органа градске општине

1. Број седница скупштине 
општине 1 >1

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

1 <1

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - ПРЕД-
СЕДНИК И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ         28.190.163 28.171.866 99,9

Председник градске 
општине

1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и 
органа градске општине

1.Број седница градског/
општинског већа 1 >1

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

1 <1

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УПРА-
ВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ         324.014.084 275.658.897 165,9

Начелник Управе градске 
општине
 

1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и 
органа градске општине
 

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

1 >1  

2.Проценат решениих пред-
мета у календарској години (у 
законском року, ван законског 
рока)

1 >1

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

1 <1

2.Унапређење и модернизација 
рада управе ЈЛС и градске 
општине

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

1 >1

2.Проценат буџета који се из-
дваја за нове услуге које пружа 
градска/општинска управа/
управа градске општине

1 >1

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Јавни 
ред и мир некласификован на другом месту         405.000  - -

Помоћник председника 
градске општине

1. Изградња ефикасног пре-
вентивног система заштите 
и спасавања на избегавању 
последица елементарних и 
других непогода 

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

1 >1  

2. Број награђених ват-
рогасаца у односу на број 
интервенција на територији 
ГО Палилула

1 >1

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - ЈАВНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”         83.854.159 78.049.250 93,1
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ПРОГРАМ / Програмска актив-
ност и пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вред-
ност у 

ба-
зној 

годи-
ни

Циља-
на /

реализ.
вред-
ност 
2016 Ц

иљ
ан

а в
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ос

т 
20

17

Ц
иљ
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т 

20
18

Сви извори
(дин)

Ши-
фра Назив Планирано Извршено %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЈП „Пословни центар” 
општине Палилула- ди-
ректор

1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и 
органа градске општине

1. Проценат буџета општине 
који се одваја за функциони-
сање ЈП „Пословни центар” 
општине Палилула

1 <1

2. Проценат наплате закуп-
нина од издавања пословног 
простора

1 >1

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

1 <1

0002 Програмска активност Месне заједнице         7.960.479 5.734.546 72,0

Одељење за општу упра-
ву- Одсек за сарадњу са 
месним заједницама

1. Обезбеђено задовољавање 
потреба и интереса локалног 
становништва деловањем 
месних заједница 

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

1 >1

2. Степен остварења фи-
нансијских планова месних 
заједница

1 >1

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

1 <1  

0003 Програмска активност Управљање јавним дугом         12.725.000 12.593.395 99,0

Начелник Управе градске 
општине

1. Одржавање финансијске 
стабилности града/општине 
и финансирање капиталних 
инвестиционих расхода 

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

1,77%

2. Учешће издатака за сер-
висирање дугова у текућим 
приходима ≤ 15%

1,79%

3. Структура јавног дуга 
(удео краткорочног дуга за 
финансирање финансијске 
стабилности и дугорочних 
дугова за финансирање 
капиталних инвестиционих 
расхода у укупном јавног дугу 
града/општине)

1 1  

0004 Програмска активност Општинско правобранилаштво         13.955.062 11.747.572 84,2

Општинско правобрани-
лаштво градске општине 
Палилула- Општински 
правобранилац

1. Заштита имовинских права 
и интереса града/општине 

1. Број предмета у раду право-
бранилаштва 1 >1

2. Број решених предмета 
(позитивних и негативних по 
града/општине )

1 >1

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

1 >1  

0006 Програмска активност Информисање         5.790.000 3.285.078 56,7

Помоћник председника 
градске општине

1. Унапређење јавног инфо-
рмисања од локалног значаја

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

1 1

0007 Програмска активност Канцеларија за младе         2.100.731 1.363.278 64,9

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Успостављени институци-
онални услови у граду/опш-
тини за подршку активном 
укључивању младих, подршку 
различитим друштвеним 
активностима младих и креа-
тивном испољавању њихових 
потреба

1. Број корисника услуга КЗМ 
(разврстан по полу) 1 >1  

2. Број организованих актив-
ности и пројеката КЗМ 1 >1  
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ПРОГРАМ / Програмска актив-
ност и пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вред-
ност у 
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ни

Циља-
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Сви извори
(дин)

Ши-
фра Назив Планирано Извршено %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1001 Пројекат „Услуге медијског праћења”         4.876.996 3.666.596 75,2

Помоћник председника 
градске општине

1. Комуникација са јавношћу-
испољавању њихових потреба

1. Број чланака/репортажа у 
којима се помиње ГО Палилу-
ла на годишњем нивоу

1 >1  

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

1 >1  

1002 Пројекат „Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и 
изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда”         565.850 565.850 100,0

Начелник Управе градске 
општине

1. Лакше и брже остварење 
права грађана по питању 
личних стања грађана, вођења 
матичних књига и изборних 
права 

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

1 >1  

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

1 >1  

1004 Пројекат: „Општинска слава и Дан општине”         150.400 150.400 100,0

Председник градске 
општине

1. Комуникација са јавношћу и 
промоција градске Општине

1. Уложена буџетска средства / 
број угошћених људи 1 <1

1006 Пројекат „Студијска посета најбољих Палилулских студената” - Студијска посета најбољих 
Палилулских студената европским Универзитетима         3.269.953 3.269.698 100,0

Одељење за друштвене 
делатности и заједничке 
послове- Канцеларија за 
младе

1. Интеракција студената из 
различитих земаља

1. Уложена буџетска средства / 
број учесника- студената 1 <1

1007 Пројекат „Трошкови локалних избора” - Трошкови организације избора на локалном нивоу         6.033.432 6.033.349 100,0

Председник скупштине 
градске општине

1. Трошкови изборне логисти-
ке на локалном нивоу

1. Уложена буџетска средства / 
број уписаних бирача 1 <1

УКУПНО ПРОГРАМИ         835.098.200 711.520.560 85,2

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-19/2017-I-7, 26. маја 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 8. седници одржаној 26. маја 2017. године, на основу члана 59. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и чл. 25. и 64. Статута Град-
ске општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
У члану 38. став 2. Одлуке о организацији Управе Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”, број 

106/16), после речи „послови архиве” уместо речи:
„овере потписа, преписа и рукописа; издавања уверења о чињеници живота и статусним питањима грађана” треба да 

стоји:
„издавања уверења о издржавању и уверења о породичном стању”.

Члан 2.

У осталом делу Одлука о организацији Управе Градске општине Палилула остаје непромењена.



29. мај 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 30 – 35

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-20/2017-I-7, 26. маја 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 8. седници 
одржаној 26. маја 2017. године, на основу члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 25. Статута 
Градске општине Палилула („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНА-
МА УСЛУГА НА СКУПОВИМА ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ И 
ПРИВРЕМЕНИМ ОБЈЕКТИМА, НАКНАДАМА ЗА КО-
РИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И ЦЕ-
НАМА ОСТАЛИХ УСЛУГА КОЈЕ ПРУЖА ГРАДСКА 
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА У ВЕЗИ СА УПРАВЉАЊЕМ 

ПОКРЕТНОМ И НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ
Члан 1.

У члану 3. после алинеје 2. додаје се алинеја 3, која гласи: 
„Месечни закуп за киоск – 5.640,00 динара.”.

Члан 2.
У члану 14. став 2. речи: ‚‘дела предпростора пред 

улазом на трибине на првом спрату”, замењују се речима:
„простора из члана 13. тачка 1.” 

Члан 3.
После члана 15, а пре члана 16, мења се текст – наслов, 

тако да исти сада гласи:
„Постављање и инсталација радио-базне станице мо-

билне телефоније, припадајуће опреме и уређаја, антенског 
система, уградња и монтажа истуреног степена”. 

Члан 4.
У члану 16. мења се став 1. и исти сада гласи: 
„1. Месечне цене закупа простора за постављање и ин-

сталацију радио-базне станице мобилне телефоније, при-
падајуће опреме и уређаја, антенског система итд., у згради 
Градске општине Палилула, у Таковској број 12:

– 420 евра у динарској противвредности по средњем кур-
су НБС на дан издавања рачуна, за заузеће кровне површине;

– 280 евра у динарској противвредности по средњем кур-
су НБС на дан издавања рачуна, за коришћење просторије 
површине 10 m² на седмом спрату поред кућице за лифт;

2. Месечна цена закупа простора за уградњу и монтажу 
истуреног степена, у склопу Дома културе у Великом Селу, 
у Београдскоој 79,

– 50 евра у динарској противвредности по средњем кур-
су НБС на дан издавања рачуна, за коришћење просторије 
површине 25 m²;”

Члан 5.
У члану 17. став 1. после тачке 1. додаје се тачка 1а, која 

гласи:
„Коришћење мале сале у МЗ „Деспот Стефан Лазаревић”:
– цена по m², за период од месец дана 200,00 динара.”. 

Члан 6.
У члану 19. став 1. после речи „из члана 7.” додају се 

речи: 
„и члана 16.”.

Члан 7.
У члану 20. после става 3. додаје се став 4., који гласи:
„Одсек за управљање непокретном и покретном имови-

ном надлежан је за давање отказа уговора, односно раски-
да уговора у свим случајевима, осим у случајевима давања 
отказа уговора о закупу којима је уговорена месечна цена 
закупа у износу већем од 35.000,00 динара без ПДВ-а, када о 
отказу уговора о закупу одлучије Веће.

Члан 8.
У осталом делу Одлука о ценама услуга на скуповима 

пијачних тезги и привременим објектима, накнадама за 
коришћење спортских и других објеката и ценама осталих 
услуга које пружа Градска општина Палилула у вези са уп-
рављањем покретном и непокретном имовином, остаје не-
промењена.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-21/2017-I-7, 26. маја 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштина Градске општине Савски венац на 10. сед-
ници, одржаној 5. априла 2017. године, на основу члана 13. 
став 3, и члана 88. став 2, Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и 
чл. 10. и 17. Статута Грaдске општине Савски венац („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 
36/13 и 66/16) донела

ОДЛУКУ*
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И 
ОПШТИНЕ ЦЕНТРАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДИС-

ТРИКТ ГРАДА МОСКВЕ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Члан 1.
Овом одлуком успоставља се сарадња између Грaдске 

општине Савски венац, Република Србија и Општине Цен-
трални административни дистрикт града Москве, Руска 
Федерација.

Члан 2.
Сарадња између Општине Централни административни 

дистрикт града Москве и Градске општине Савски венaц, 
успоставља се у области привреде, културе, науке, образо-
вања, спорта, туризма, као и на свим другим пољима где 
за то постоји могућност и обострани интерес, а све у циљу 
унапређења друштвеног и културног живота својих грађа-
на, али и јачања и учвршћивања пријатељства два народа.
______________
*  Влада је дала сагласност на ову одлуку 11. маја 2017. године Решењем 05 број 

016-4360/2017.
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Члан 3.
Ближи облици и садржина сарадње, између Општи-

не Централни административни дистрикт града Москве и 
Градске општине Савски венaц, уредиће се Споразумом о 
сарадњи.

Члан 4.
Овлашћује се председница грaдске општине Савски 

венац да потпише Споразум о сарадњи између Грaдске 
општине Савски венац, Република Србија и Општине Цен-
трални административни дистрикт града Москве, Руска 
Федерација.

Члан 5.
Средства за финансирање сарадње из члана 1. ове одлу-

ке, обезбедиће се у буџету Грaдске општине Савски венац.

Члан 6.
Ову одлуку доставити Влади Републике Србије на да-

вање сагласности.

Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу Града Београда”, а објавиће се по до-
бијању сагласности Владе Републике Србије.

Скупштина Градске општине Савски Венац
Број 06-1-10.5/2017-I-01, 5. априла 2017. године 

Председник
Немања Берић, ср.

БАРАЈЕВО

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон), чл. 
26. и 28. став 2. Закона о црквама и верским заједница-
ма („Службени гласник РС‘, број 36/06), члана 49. Статута 
Градске општине Барајево („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 30/10 – пречишћен текст, 40/13 и 88/15), Веће Град-
ске општине Барајево, на седници одржаној 22. маја 2017. 
године, доноси:

ПРА ВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕД-
СТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БА-

РАЈЕВО

Члан 1.
Овим правилником уређују се ближи критеријуми, ус-

лови, обим, начин и поступак доделе средстава традицио-
налним црквама и верским заједницама, које су регистро-
ване у складу са Законом о црквама и верским заједницама 
(„Службени гласник РС”, број 36/06) на територији град-
ске општине Барајево за реализовање програма у циљу 
унапређења верских слобода и остваривања општег добра 
и заједничког интереса, као и начин и поступак враћања 
средстава уколико се утврди да се добијена средства не ко-
ристе за реализовање одобрених програма.

Члан 2.
Висина средстава за расподелу традиционалним црк-

вама и верским заједницама за реализацију програма и 

унапређење верских слобода утврђују се Одлуком о буџету 
Градске општине Барајево за сваку буџетску годину.

Средства из става 1. овог члана могу се доделити тра-
диционалним црквама и верским заједницама само за про-
грамске активности које се реализују у текућој години.

Средства намењена традиционалним црквама и вер-
ским заједницама користе се за:

– изградњу или обнову верских објеката;
– адаптацију или реконструкцијуверских објеката;
– инвестиционо и текуће одржавањеверских објеката;
– финансирање догађаја битних за верску заједницу.

Члан 3.
Основни услови за доделу средстава традиционалним 

црквама и верским заједницама за реализовање програма су:
– да подносилац програма има статус правног лица, тј. 

да је регистрован у складу са Законом о црквама и верским 
заједницама („Службени гласник РС”, број 36/06), 

– да је седиште подносиоца програма на територији 
градске општине Барајево,

– да се програми од јавног интереса, који се односе на 
изградњу или обнову верских објеката; адаптацију или ре-
конструкцију верских објеката; инвестиционо и текуће одр-
жавање верских објеката; реализују, искључиво на терито-
рији градске општине Барајево, а да се програми – догађаји 
битни за верску заједницу, претежно реализују на терито-
рији градске општине Барајево.

 Члан 4.
Критеријуми за доделу средстава су:
– карактер и значај програма;
– капацитет за реализацију програма;
– досадашња искуства у реализацији програма;
– број корисника/верника према којима је усмерен про-

грам;
– да ли је верски објекат под заштитом као културно до-

бро,
– учешће у финансирању програма од стране подносио-

ца програма (постојање могућности суфинансирања).

Члан 5.
Расподела средстава из члана 2. овог правилника, врши 

се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс), 
који расписује Веће Градске општине Барајево.

Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима 
не искористе сва финансијска средства буџета планирана за 
пројекте из одређене области, јавни конкурс се може распи-
сати и више пута.

Члан 6.
Поступак јавног конкурса у име Градске општине Ба-

рајево, спроводи Комисија за спровођење поступка јавног 
конкурса за финансирање програма традиционалних цр-
кава и верских заједница (у даљем тексту: Комисија), коју 
именује председник општине.

Комисију чине председник и четири члана (у саставу Ко-
мисије је обавезно учешће члана Већа кога одреди председ-
ник).

Надлежности Комисије:
– разматра пристигле пријаве;
– врши рангирање програма и пројеката;
– предлаже Већу ГО Барајево доношење одлуке о распо-

дели средстава.
Административно-техничке послове за потребе Коми-

сије, обавља организациона јединица Управе ГО Барајево 
надлежна за друштвене делатности.
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Члан 7.
Веће ГО Барајево доноси Одлуку о расписивању јавног 

конкурса (са текстом конкурса) за доделу средстава или не-
достајућег дела средстава из буџета ГО Барајево за подсти-
цање програма и пројеката које реализују традиционалне 
цркве и верске заједнице.

Текст конкурса треба да садржи:
1. предмет јавног конкурса; 
2. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи; 
3. организације које имају право на подношење пријава; 
4. услове које подносилац пријаве мора да испуњава; 
5. документа која је потребно приложити уз пријаву; 
6. основне критеријуме и начина одлучивања Комисије; 
7. по потреби ближа упуства о условима за подношење 

пријава и критеријумима за доделу средстава за финанси-
рање пројеката;

8. место и рок за достављање пријаве; 
9. рок за доношење одлуке о избору; 
10. начин објављивања одлуке. 
Јавни конкурс за доделу и коришћење средстава обја-

вљује се на званичној интернет презентацији Градске 
општине Барајево, на огласној табли Градске општине Ба-
рајево и у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 8.
Конкурсна документација садржи:
– Извод из регистра надлежног министарства
– Пријавни образац (који садржи образац за предлог 

пројекта и образац за буџет пројекта);
– Изјаву о суфинансирању (уколико постоји).
Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе подно-

сиоца пријаве према којој одговорно лице подносиоца пријаве, 
под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:

– да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
– да ће додељена средства бити наменски утрошена;
– да ће у законском року бити достављен извештај о ре-

ализацији програма односно пројекта са одговарајућом фи-
нансијском документацијом;

– да ће током реализације програма односно пројекта у 
публикацијама и другим медијима, бити назначено да је ре-
ализацију подржала Градска општина Барајево.

Члан 9.
Потребно је доставити три примерка штампане кон-

курсне документације који је потписан и оверен печатом 
(на местима која су за то предвиђена) и један примерак 
електронске конкурсне документације.

Подносиоци пријава, своје предлоге пројеката попуња-
вају на српском језику, ћирилично писмо. 

Пријава у којој је конкурсна документација написана 
руком или писаћом машином, неће се сматрати важећом.

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне прија-
ве и пријаве, чији подносилац није извршио досадашње 
обавезе према ГО Барајево у вези са пројектом који је фи-
нансиран односно суфинансиран из буџета ГО Барајево.

Члан 10.
Комплетна конкурсна документација се доставља у за-

печаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу 
настати у транспорту. 

Пријава се предаје на писарницу Градске општине Ба-
рајево или шаље поштом на доле назначену адресу: 

Градска општина Барајево, Светосавска 2, 11 460 Барајево, 
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом 

или електронском поштом) или испоручене на другу адре-
су, неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће подат-
ке: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БА-
РАЈЕВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ – НЕ ОТВАРАТИ.

Задња страна коверте: име и адреса подносиоца пројаве, 
назив пројекта.

Члан 11.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 

дана од дана објављивања конкурса у „Службени листу 
Града Београда”. Благовременом доставом сматра се пре-
поручена пошиљка предата пошти најкасније до истека по-
следњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на 
датум приспећа или првог радног дана ако је задњи дан су-
бота или недеља или је нерадни дан. 

Члан 12.

По истеку рока за предају пројеката, Комисија ће у року 
од 15 дана припремити Предлог одлуке о избору програма 
цркава и верских заједница за финансирање из буџета ГО 
Барајево и исти предати Већу ГО Барајево на разматрање и 
доношење Одлуке о избору програма.

Веће ГО Барајево доноси коначну Одлуку о финанси-
рању програма традиционалних цркава и верских заједни-
ца у року од пет радних дана од дана пријема документа-
ције од стране Комисије.

Учесници конкурса имају право приговора Већу ГО Ба-
рајево у року од пет дана од дана објављивања Одлуке на сајту 
Градске општине Барајево и на огласној табли ГО Барајево.

Одлуку о приговору Веће ГО Барајево доноси у року 
од пет дана и након тога Одлука о избору програма за фи-
нансирање традиционалних цркава и верских заједница 
постаје коначна.

Коначна одлука Већа ГО Барајево објављује се на зва-
ничној интернет страни ГО Барајево и доставља сваком 
учеснику конкурса.

Члан 13.

На основу одлуке из чл. 12. овог правилника, председ-
ник ГО Барајево закључује уговор о финансирању пројека-
та средствима из буџета ГО Барајево.

Текст уговора припрема одељење Општинске управе на-
длежно за област за коју је расписан конкурс и заједно са 
мишљењем Општинског правобранилаштва, доставља га 
председнику градске општине Барајево.

Члан 14.

Уговор о финансирању пројеката из буџета Градске 
општине Барајево садржи:

– ознаку уговорних страна;
– назив и садржину пројекта;
– укупну вредност пројекта;
– износ средстава која се додељују из буџета ГО Барајево 

за реализацију пројекта;
– датум почетка и датум завршетка пројекта;
– права и обавезе уговорних страна;
– услове за раскид уговора пре истека времена на који је 

закључен;
– права и обавезе уговорних страна у случају раскида 

уговора пре истека времена на који је закључен;
– начин решавања спорова.
Саставни део уговора чине опис пројекта и буџет пројекта.
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Члан 15.
Веће, преко одељења Општинске управе надлежног за 

област за коју је расписан конкурс и Одељења за послове 
финансија прати реализацију програма и врши контролу 
његове реализације.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење 
средстава од стране буџетске инспекције или другог на-
длежног органа, председник ГО Барајево ће раскинути уго-
вор и затражити повраћај пренетих средстава, а корисник 
средс тава је дужан да средства врати.

Члан 16.
Корисник средстава је дужан да у року од 30 дана од 

дана завршетка, односно реализације пројекта, поднесе 
Већу ГО Барајево, преко одељења Општинске управе на-
длежне за област за коју је расписан конкурс, извештај – на-
ративни и финансијски, о реализацији програма или проје-
кта за који су му додељена средства.

Корисници средстава дужни су да Већу ГО Барајево, на 
његов захтев доставе периодични извештај – наративни и 
финансијски.

Члан 17.
Уколико корисник средстава не достави наративни и 

финансијски извештај из члана 16. овог правилника, или 
ако су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници 
средстава су дужни да у буџет ГО Барајево врате уплаћена 
средства, у року од 10 дана од дана раскида уговора о доде-
ли средстава.

Члан 18.
У случају да корисник средстава врши злоупотребу пра-

ва из закљученог уговора, као и у случају непоступања по 
захтеву за враћање додељених средстава у буџет ГО Бараје-
во, ГО Барајево ће покренути одговарајући поступак пред 
надлежним судом, за свесно кршење уговорних одредаба, 
злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета ГО 
Барајево.

Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда, 
утврди да је корисник средстава вршио злоупотребе или 
ненаменски трошио средства, таквим организацијама не 
могу се додељивати средства из буџета ГО Барајево у наред-
не три године, рачунајући од године у којој је донета пра-
воснажна судска одлука.

Члан 19.
Програм, односно пројекат се мора реализовати најкас-

није до 1. децембра године за коју је расписан конкурс.
Средства ће се уплаћивати у складу са приливом сред-

става у буџет ГО Барајево за текућу годину, односно по 
приоритету реализације програма или пројеката од стране 
учесника конкурса.

Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Барајево
Број 06-20/2017-105 од 22. маја 2017. године

Председник
Слободан Адамовић, ср.

На основу члана 8.став 5. Закона о удружењима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон), чл 48. 
Статута Градске општине Барајево – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и 88/15) 
и члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и 
поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава 
из буџета Градске општине Барајево за подстицање програ-
ма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени лист Града Београда”, број 24/17), Измене Про-
грама коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима у ГО Барајево бр. VII-
03-34-10/2017, Веће Градске општине Барајево, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ 
НАМЕНСКИ ДОБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗ-
БЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У ГО БА-

РАЈЕВО

Члан 1.
Овом одлуком уређује се расписивање јавног позива за 

доделу наменски добијених средстава из буџета Града Бе-
ограда за подстицање програма коришћења средстава за 
унапређење безбедности саобраћаја на путевима у ГО Ба-
рајево, образовање комисије, начин објављивања јавног по-
зива и садржинa јавног позива.

Члан 2.
Средства су обезбеђена на основу Програма коришћења 

средстава за финансирање безбедности саобраћаја на тери-
торији ГО Барајево за 2016. годину и пренета су на рачун Из-
вршења буџета ГО Барајево 21. март 2017. године, на основу 
уговора бр. VII-03-401-152/2017 од 28. фебруара 2017. године. 
Решењем председника ГО Барајево распоређена су у оквиру

Раздела 3 – Општинска управа,
Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура,
Пројекат 0701-1002 „Унапређење безбедности са-

обраћаја на територији ГО Барајево”, 
Функција 451, Економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама .
За програме подршке имплементације најбољих програ-

ма удружења из области безбедности саобраћаја, овом од-
луком се опредељује износ од 2.000.000,00 динара.

Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. ове одлуке расписује 

се јавни позив за доделу наменски добијених срестава за 
подстицање програма и пројеката од јавног интереса која 
спроводе удружења на територији ГО Барајево.

Јавни позив за учешће на јавном конкурсу за подсти-
цање програма и пројеката од јавног интереса која реали-
зују удружења на територији општине Барајево (у даљем 
тексту: јавни позив) биће објављен у „Службеном листу 
Града Београда” и на званичном сајту ГО Барајево.

Члан 4.
За спровођење јавног позива за учешће на конкурсу из 

члана 3. ове одлуке надлежна је Комисија за координацију 
безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево коју је 
именовано председник општине.

На предлог Комисије из претходног става, Одлуку о из-
бору програма и пројеката доноси Веће ГО Барајево.
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Члан 5.
Јавни позив за учешће на конкурсу садржи:
1. намену средстава за остваривање јавног интереса тј. 

јавни интерес који ће се конкурсом финансирати и суфи-
нансирати;

2. износ средстава која су опредељена за конкурс;
3. који субјекти имају право учешћа;
4. критеријуме за оцену предлога пројекта на основу 

којих ће се додељивати средства;
5. рокови;
6. информација о документацији коју прилаже подноси-

лац пројекта;
7. поступак доделе средстава;
8. опште информације.

Члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и припрему 

документације за Комисију обавља Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене послове.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Барајево
Број 06-20/2017-106, 22. маја 2017.године

Председник
Слободан Адамовић, ср.

На основу члана 5. Правилника о ближим критеријуми-
ма, начину и поступку доделе средстава или недостајућег 
дела средстава из буџета Градске општине Барајево за под-
стицање програма и пројеката од јавног интереса која ре-
ализују удружења („Службени лист Града Београда”, бр. 
24/17) и Одлуке Већа ГО Барајево о расписивању јавног по-
зива за доделу наменски добијених средстава из буџета Гра-
да Београда за подстицање програма коришћења средстава 
за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у ГО 
Барајево брoj 06-20/2017-106 од 22. маја 2017. године, Веће 
ГО Барајево, расписује 

JА ВНИ КОНКУР С
ЗА ДОДЕЛУ НАМЕНСКИ ДОБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРО-
ГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У ГО 

БАРАЈЕВО 

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу наменски до-
бијених средстава из буџета Града Београда за подстицање 
програма коришћења средстава за унапређење безбедности 
саобраћаја на путевима у ГО Барајево која реализују удру-
жења предвиђених:

Разделом 3 – Општинска управа,
Програмом 0701 – Организација саобраћаја и саобраћај-

на инфраструктура,
Пројектом 0701-1002 „Унапређење безбедности са-

обраћаја на територији ГО Барајево”, 
Функцијом 451, Економска класификација 481 – Дота-

ције невладиним организацијама 
у износу од 2.000.000 динара.
II.  Право на доделу средстава за подстицање програма и 

пројеката од јавног интереса имају удружења која своје про-

граме и пројекте реализују на територији градске општине 
Барајево и која се не финансирају по другим основама из 
буџета Градске општине Барајево. 

III. Удружењима из става II овог јавног конкурса сред-
ства се опредељују за реализацију програма из безбедности 
саобраћаја.

Једно удружење може учествовати са једним предлогом 
пројекта.

IV. Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани 
јавним конкурсом укључују: 

– трошкове набавке услуга;
– трошкове потрошног материјала и материјала потреб-

ног за реализацију пројекта;
– остале трошкове који директно произилазе из предло-

жених активности: путне трошкове, информисање;
– оглашавање, штампање, ангажовање експерата, ева-

луација пројекта, трошкове организације обука итд., укљу-
чујући трошкове финансијских услуга (банкарских прови-
зија);

– трошкове ПДВ- а,
с тим да сви предвиђени трошкови одговарају тржиш-

ним ценама.
Неприхватљиви трошкови – трошкови који се неће по-

кривати јавним конкурсом 
– дугови и покривање губитака или дуговања, 
– пристигле пасивне камате, 
– ставке које се већ финансирају из других пројеката.
Мерила и критеријуми за избор програма који се фи-

нансирају наведеним средствима су одређени чл. 9. Пра-
вилника о ближим критеријумима, начину и поступку до-
деле средстава:

1. финансијски и оперативни капацитет удружења;
2. релевантност – квалитет пројекта;
3. методологија;
4. одрживост пројекта и самоодрживост удружења;
5. буџет и рационалност трошкова.
Оцену предлога пројеката извршиће Комисија за коор-

динацију безбедности саобраћаја на територији ГО Бараје-
во коју је именовано председник општине.

Начин и поступак одобравања средстава, спроводи се 
по одредбама Правилника о ближим критеријумима, начи-
ну и поступку доделе средстава из буџета ГО Барајево.

V. Конкурсна документација садржи: 
Пријавни образац (који садржи образац за предлог 

пројекта и образац за буџет пројекта); 
– копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве 

(биланс стања и биланс успеха за претходну годину са до-
казом да је извештај поднет Агенцији за привредне регис-
тре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште); 

– доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске 
организације, ако се пројекат тако реализује; 

– копију извода из Статута (чланови који се односе на 
циљеве и активности подносиоца пријаве) оверену печатом 
удружења и потписом заступника; 

– копију извода из Статута (чланови који се односе на 
циљеве и активностима подносиоца пријаве) оверену печа-
том удружења и потписом заступника за сваку партнерску 
организацију, осим за предузећа и установе којима је осни-
вач Градска општина Барајево или Град Београд; 

– уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, 
предавања, семинаре или сличне активности, неопходно је 
да се достави програм са дефинисаним темама; 

– радне биографије чланова пројектног тима и ангажо-
ваних експерата. 

Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе 
подносиоца пријаве према којој одговорно лице подносио-
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ца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу 
изјављује:

– да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
– да ће додељена средства бити наменски утрошена;
– да ће у законском року бити достављен извештај о ре-

ализацији програма, дносно пројекта са одговарајућом фи-
нансијском документацијом;

– да ће током реализације програма, односно пројекта у 
публикацијама и другим медијима, бити назначено да је ре-
ализацију подржала Градска општина Барајево.

VI. Комплетна конкурсна документација се доставља у 
једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која 
могу настати у транспорту, најкасније у року од 15 дана од 
дана објављивања у „Службени листу Града Београда”.

Пријава се предаје на писарницу Градске општине Ба-
рајево или шаље поштом на доле назначену адресу: 

Градска општина Барајево, Светосавска 2, 11 460 Барајево, 
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом 

или електронском поштом) или испоручене на другу адре-
су, неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕ-
ВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ 
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КОЈЕ РЕАЛИ-
ЗУЈУ УДРУЖЕЊА – НЕ ОТВАРАТИ.

Задња страна коверте: Име и адреса подносиоца проја-
ве, назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се и препоручена по-
шиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана 
утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат 
поште), без обзира на датум приспећа.

VII. Програм се мора реализовати до 31. августа 2017. 
године. 

Удружење, корисник средстава је дужно да омогући кон-
тролу реализације програма и увид у сву потребну доку-
ментацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење 
средстава, надлежни орган, дужан је да раскине уговор и 
затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно 
да средства врати.

Реализатори програма, дужни су да у року од 30 дана по 
завршетку реализације програма, поднесу извештај о реа-
лизацији и доставе доказе о наменском коришћењу сред-
става, у складу са закљученим уговором. Већу ГО Барајево, 
преко одељења Општинске управе надлежне за област за 
коју је расписан конкурс, подносе се извештаји о реализа-
цији програма, наративни и финансијски, о реализацији 
програма или пројекта за који су додељена средства.

Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на 
писарници Општинске управе или се шаље поштом.

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Града 
Београда”, на огласној табли Општинске управе и на зва-
ничној интернет-страни ГО Барајево.

Одлуку о избору програма и пројеката, Веће доноси у 
року од 20 дана од дана утврђивања листе из става 1. чла-
на 17. Правилника о ближим критеријумима, начину и 
поступку доделе средстава из буџета ГО Барајево.

Коначна одлука Већа ГО Барајево објављује се на зва-
ничној интернет страни ГО Барајево и доставља сваком 
учеснику конкурса.

За све ближе информације обратити се на телефон: 
8302-115/лок 116 (Драгана Савић).

Веће Градске општине Барајево
Број 06-20/2017-106, 22. маја 2017. године

Председник
Слободан Адамовић, ср.

На основу члана 38.став 5. Закона о удружењима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон), члана 48. Ста-
тута Градске општине Барајево – пречишћен текст („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 30/10 – пречишћен текст, 40/13 и 
88/15) и чл. 5. Правилника о ближим критеријумима, начину 
и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава 
из буџета Градске општине Барајево за подстицање програ-
ма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени лист Града Београда”, број 24/17), Измене Про-
грама коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима у ГО Барајево бр. VII-
03-34-10/2017, Веће Градске општине Барајево доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ 
НАМЕНСКИ ДОБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗ-
БЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У ГО БА-

РАЈЕВО

Члан 1.
Овом одлуком уређује се расписивање јавног позива за 

доделу наменски добијених средстава из буџета Града Бе-
ограда за подстицање програма коришћења средстава за 
унапређење безбедности саобраћаја на путевима у ГО Ба-
рајево, образовање комисије, начин објављивања јавног по-
зива и садржинa јавног позива.

Члан 2.
Средства су обезбеђена на основу Програма коришћења 

средстава за финансирање безбедности саобраћаја на тери-
торији ГО Барајево за 2016. годину и пренета су на рачун 
Извршења буџета ГО Барајево 21. марта 2017. године, на ос-
нову уговора бр. VII-03-401-152/2017 од 28. фебруара 2017. 
године. Решењем председника ГО Барајево распоређена су 
у оквиру

Раздела 3 – Општинска управа,
Програма 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура,
Пројект 0701-1002 „Унапређење безбедности саобраћаја 

на територији ГО Барајево”, 
Функције 451, Економска класификација 463 – Трансфе-

ри осталим нивоима власти.
За програме подршке имплементације најбољих програ-

ма из области унапређења саобраћајног образовања и вас-
питања деце предшколског узраста на територији ГО Бараје-
во, овом одлуком се опредељује износ од 200.000,00 динара.

За програме подршке имплементације најбољих про-
грама из области унапређења саобраћајног образовања и 
васпитања деце узраста основне школе на територији ГО 
Барајево, одлуком се опредељује износ од 400.000,00 динара.

За средства по овом позиву могу да конкуришу предш-
колске установе и основне школе на територији ГО Барајево.

Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. ове одлуке расписује 

се јавни позив за доделу наменски добијених срестава за 
подстицање имплементације најбољих програма из обла-
сти унапређења саобраћајног образовања и васпитања деце 
предшколског узраста и узраста основне школе на терито-
рији ГО Барајево.

Јавни позив за учешће на Јавном конкурсу за подсти-
цање програма и пројеката од јавног интереса на терито-
рији општине Барајево (у даљем тексту: јавни позив) биће 
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објављен у „Службеном листу Града Београда” и на званич-
ном сајту ГО Барајево

Члан 4.
За спровођење Јавног позива за доделу наменски до-

бијених средстава из буџета Града Београда за подстицање 
програма коришћења средстава за унапређење безбедности 
саобраћаја на путевима у ГО Барајево из члана 3. ове одлу-
ке надлежна је Комисија за координацију безбедности са-
обраћаја на територији ГО Барајево коју је именовано пред-
седник општине.

На предлог Комисије из претходног става, Одлуку о из-
бору програма и пројеката доноси Веће ГО Барајево.

Члан 5.
Јавни позив за учешће на Конкурсу садржи:
1. намену средстава за остваривање јавног интереса тј. 

јавни интерес који ће се конкурсом финансирати и суфи-
нансирати;

2. износ средстава која су опредељена за конкурс;
3. који субјекти имају право учешћа;
4. критеријуме за оцену предлога пројекта на основу 

којих ће се додељивати средства;
6. рокови;
7. информација о документацији коју прилаже подноси-

лац пројекта;
8. поступак доделе средстава;
9. опште информације,

Члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и припрему 

документације за Комисију обавља Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене послове.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Барајево

Број 06-20/2017-107, 22. маја 2017.године

Председник
Слободан Адамовић, ср.

На основу члана 5. Правилника о ближим критеријуми-
ма, начину и поступку доделе средстава или недостајућег 
дела средстава из буџета Градске општине Барајево за под-
стицање програма и пројеката од јавног интереса која ре-
ализују удружења („Службени лист Града Београда”, број 
24/17) и Одлуке Већа ГО Барајево о расписивању јавног по-
зива за доделу наменски добијених средстава из буџета Гра-
да Београда за подстицање програма коришћења средстава 
за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у ГО 
Барајево број 06-20/2017-107 од 22. маја 2017. године, Веће 
ГО Барајево, расписује 

JА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ДОДЕЛУ НАМЕНСКИ ДОБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРО-
ГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У ГО 

БАРАЈЕВО 

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу наменски до-
бијених средстава из буџета Града Београда за подстицање 

програма коришћења средстава за унапређење безбедности 
саобраћаја на путевима у ГО Барајево предвиђених:

Разделом 3 – Општинска управа,
Програмом 0701 – Организација саобраћаја и саобраћај-

на инфраструктура;
Пројект 0701-1002 „Унапређење безбедности саобраћаја 

на територији ГО Барајево”.
Функцијом 451, Економска класификација 463 – Транс-

фери осталим нивоима власти
у укупном износу од 600.000 динара, и то:

За програме подршке имплементације најбољих програма из 
области унапређења саобраћајног образовања и васпитања 
деце предшколског узраста на територији ГО Барајево

200.000,00 динара

За програме подршке имплементације најбољих програма из 
области унапређења саобраћајног образовања и васпитања 
деце узраста основне школе на територији ГО Барајево,

400.000,00 динара.

II. Право на доделу средстава за подстицање програма и 
пројеката од јавног интереса имају предшколске установе и 
основне школе на територији ГО Барајево.

Подносилац пројекта може учествовати са једним пред-
логом пројекта.

III. Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани 
јавним конкурсом укључују: 

– трошкове набавке услуга;
– трошкове потрошног материјала и материјала потреб-

ног за реализацију пројекта;
– остале трошкове који директно произилазе из предло-

жених активности: путне трошкове, информисање;
– оглашавање, штампање, ангажовање експерата, евалу-

ација пројекта, трошкове организације обука итд., укључујући 
трошкове финансијских услуга (банкарских провизија);

– трошкове ПДВ- а, 
– с тим да сви предвиђени трошкови одговарају тржиш-

ним ценама.
Неприхватљиви трошкови – трошкови који се неће по-

кривати јавним конкурсом:
– дугови и покривање губитака или дуговања;
– пристигле пасивне камате;
– ставке које се већ финансирају из других пројеката.
Мерила и критеријуми за избор програма који се фи-

нансирају наведеним средствима су одређени чланом 9. 
Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку 
доделе средстава:

1. финансијски и оперативни капацитет;
2. релевантност – квалитет пројекта;
3. методологија;
4. одрживост пројекта;
Буџет и рационалност трошкова, 
Оцену предлога пројеката извршиће Комисија за коор-

динацију безбедности саобраћаја на територији ГО Бараје-
во коју је именовано председник општине.

Начин и поступак одобравања средстава, спроводи се 
по одредбама Правилника о ближим критеријумима, начи-
ну и поступку доделе средстава из буџета ГО Барајево.

IV. Конкурсна документација садржи: 
Пријавни образац са предлогом пројекта и буџетом 

пројекта); 
– копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве 

(биланс стања и биланс успеха за претходну годину са до-
казом да је извештај поднет Агенцији за привредне регис-
тре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште); 

– доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске 
организације (ако се пројекат тако реализује); 

– уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, 
предавања, семинаре или сличне активности, неопходно је 
да се достави програм са дефинисаним темама; 
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– радне биографије чланова пројектног тима и ангажо-
ваних експерата. 

Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе подно-
сиоца пријаве према којој одговорно лице подносиоца пријаве, 
под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:

– да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
– да ће додељена средства бити наменски утрошена;
– да ће у законском року бити достављен извештај о реа-

лизацији програма, односно пројекта са одговарајућом фи-
нансијском документацијом;

– да ће током реализације програма, односно пројекта у 
публикацијама и другим медијима, бити назначено да је ре-
ализацију подржала Градска општина Барајево.

V. Комплетна конкурсна документација се доставља у 
једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која 
могу настати у транспорту, најкасније у року од 15 дана од 
дана објављивања у „Службени листу Града Београда”.

Пријава се предаје на писарницу Градске општине Ба-
рајево или шаље поштом на доле назначену адресу: 

Градска општина Барајево, Светосавска 2, 11 460 Барајево, 
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом 

или електронском поштом) или испоручене на другу адре-
су, неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБ-
ЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА – НЕ ОТВАРАТИ.

Задња страна коверте: име и адреса подносиоца пројаве, 
назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се и препоручена по-
шиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана 
утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат 
поште), без обзира на датум приспећа.

VI. Програм се мора реализовати до 31. августа 2017. го-
дине. 

Корисник средстава је дужан да омогући контролу реа-
лизације програма и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење 
средстава, надлежни орган, дужан је да раскине уговор и 
затражи повраћај пренетих средстава, а корисник је дужан 
да средства врати.

Реализатори програма, дужни су да у року од 30 дана по 
завршетку реализације програма, поднесу извештај о реа-
лизацији и доставе доказе о наменском коришћењу сред-
става, у складу са закљученим уговором. Већу ГО Барајево, 
преко одељења Општинске управе надлежне за област за 
коју је расписан конкурс, подносе се извештаји о реализа-
цији програма, наративни и финансијски, о реализацији 
програма или пројекта за који су додељена средства.

Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на 
писарници Општинске управе или се шаље поштом.

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Града 
Београда”, на огласној табли Општинске управе и на зва-
ничној интернет-страни ГО Барајево.

Одлуку о избору програма и пројеката, Веће доноси у 
року од 20 дана од дана утврђивања листе из става 1. чла-
на 17. Правилника о ближим критеријумима, начину и 
поступку доделе средстава.

Коначна одлука Већа ГО Барајево објављује се на зва-
ничној интернет страни ГО Барајево и доставља сваком 
учеснику конкурса.

За све ближе информације обратити се на телефон: 
8302-115/лок 116 (Драгана Савић).

Веће Градске општине Барајево
Број 06-20/2017-107, 22. маја 2017. године

Председник
Слободан Адамовић, ср.

На основу чл. 48. и 50. Статута Градске општине Бараје-
во („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 – пречишћен 
текст, 40/13 и 88/15), чл. 2.и 3. Правилника о одобравању и 
финансирању програма којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у ГО Барајево у области спорта („Служ-
бени лист Града Београда”, број 7/17), Веће Градске општине 
Барајево на седници одржаној 25. маја 2017. године, доноси 

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ФИНАНСИРАЊА ПРОГРА-
МА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕ-

СИ ГРАЂАНА У ГО БАРАЈЕВО У ОБЛАСТИ СПОРТА

Предмет поступка: Финансирање ноћног турнира у ма-
лом фудбалу ,,Лисовић 2017.”

Средства у укупном износу од 160.000,00 динара опре-
дељена су Одлуком o буџету Градске општине Барајево, бр. 
06-55/2016-66 од 30. децембра 2016. године и ребалансом 
бр. 06-8/2017-89 од 23. марта 2017. године. („Службени лист 
Града Београда”, бр. 138/16 и 16/17). Програм: 1301 – Раз-
вој спорта и омладине; програмска активност: 1301-0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама и савезима; 
функција: 860; економска класификација:481.

Критеријуми, услови, начин, поступак финансирања 
пројеката невладиних организација и рокови утврђени су 
Правилником о одобравању и финансирању програма којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у ГО Барајево у 
области спорта („Службени лист Града Београда”, број 7/17).

Рок за реализацију одлуке : јун 2017. године.
За спровођење ове одлуке задужује се организациона је-

диница Управе ГО Барајево надлежна за друштвене делат-
ности.

Ова одлука заједно са текстом јавног конкурса биће 
објављено у „Службеном листу Града Београда” и ступа на 
снагу наредног дана од дана објављивања.

Веће Градске општине Барајево
Број 06-21/2017-115, 25. маја 2017. године

Председник
Слободан Адамовић, ср.

На основу Одлуке о покретању поступка финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађа-
на у Градској општини Барајево у области спорта, број 06-
21/2017-115 од 25. маја 2017.године, као и на основу чл. 2. 
и 3. Правилника о одобравању и финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у Град-
ској општини Барајево у области спорта (,,Службени лист 
Града Београда”, број 7/17), Веће Градске општине Барајево 
25. маја 2017. године, расписује

ЈА ВНИ КОНКУР С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДО-
ВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБ-

ЛАСТИ СПОРТА У 2017. ГОДИНИ

Предмет јавног конкурса је Финансирање ноћног тур-
нира у малом фудбалу ,,Лисовић 2017.” 

Средства се додељују за програме организација у обла-
сти спорта који ће се реализовати до 31. децембра 2017. го-
дине за задовољење потреба и интереса грађана у складу са 
члана 3 став 1. тачка 1. Правилника о одобравању и финан-
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сирању програма којима се задовољавају потребе и интере-
си грађана у ГО Барајево у области спорта ( у даљем тексту: 
Правилник).

Средства у укупном износу од 160.000,00 динара опре-
дељена су Одлуком o буџету Градске општине Барајево, бр. 
06-55/2016-66 од 30. децембра 2016. године и ребалансом 
бр. 06-8/2017-89 од 23. марта 2017. године („Службени лист 
Града Београда”, бр. 138/16 и 16/17). Програм: 1301 – Раз-
вој спорта и омладине; програмска активност: 1301-0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама и савезима; 
функција: 860; економска класификација: 481

На конкурсу могу да учествују организације из области 
спорта – носиоци програма које испуњавају критеријуме из 
чл. 4. и 5. правилника. Остали услови за подносиоце про-
грама прописани су истим правилником.

У односу на програме везане за организоване ваннас-
тавне спортске активности ученика кроз школске спортске 
секције, школска спортска удружења и екипе, организовано 
физичко васпитање деце предшколског узраста кроз игру и 
спортске активности, као и у односу на обављање стручног 
рада у спорту, предшколске установе и школе имају статус 
организација у области спорта, у складу са законом.

Критеријуми одобравања програма и доделе средстава, 
документација која се уз предлоге подноси, начин одобра-
вања програма и доделе средстава, извештај о реализацији 
програма и контрола реализације одобрених програма, 
утврђени су правилником.

Комисија за оцену годишњих и посебних програма у 
области спорта којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта на територији ГО Барајево, коју 
именује председник ГО Барајево, врши оцену програма и 
утврђује предлог одлуке о финансирању. Коначну одлуку о 
програмима који ће се финансирати из средстава буџета ГО 
Барајево за 2017. годину доноси Веће ГО Барајево. 

Потребе грађана из члана 2. став 1. тач. 1), 2) и 6) правил-
ника имају приоритет при избору програма којим се задовоља-
вају потребе грађана у области спорта у ГО Барајево, односно 
други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље 
потребе грађана из члана 2. став 1. тач. 1), 2) и 6) правилника. 

Образац предлога програма и документација која се 
доставља уз предлог програма морају бити у потпуности 
попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац 
предлога програма треба бити достављен и у електронској 
форми(ЦД/флеш).

Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт 
диск или флеш меморија морају бити достављени Општин-
ском већу у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној 
од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом 
поштом, куриром или лично на адресу 

Градска општина Барајево, Светосавска 2 , 11460 Барајево
Са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ – јавни конкурс”
У складу са чланом 4. правилника, предлоге годишњих 

програма све организације у области спорта и које имају ста-
тус организације у области спорта, у складу са законом о спор-
ту, достављају Спортском савезу Барајева, адреса: Миодрага 
Вуковића 2, Барајево, који их обједињује у јединствен програм.

Када предлог програма подноси Спортски савез Бараје-
во, обједињено за свој програм и програме организација у 
области спорта, предлог програма треба да буде поднет за-
себно за сваког носиоца програма, уз подношење збирног 
прегледа свих предлога према носиоцима програма.

Конкурсна документација и обрасци могу се пронаћи 
на сајту ГО Барајево и одштампати, или их лично преузети 
у канцеларијама Одељења за привреду и друштвене делат-
ности ГО Барајево.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
ваља конкурса у „Службеном листу Града Београда”.

Лице задужено за контакт и све информације: Миливоје 
Радовановић, самостални саветник на пословима образо-
вања, културе и спорта ГО Барајево, 8302-115, лок. 251; 064 
273-6698. 

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Града Бе-
ограда” и на званичној интернет-презентацији ГО Барајево.

Веће Градске општине Барајево
Број 06-21/2017-115, 25. маја 2017.године

Председник
Слободан Адамовић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац 17. маја 2017. 
године, на предлог Већа градске општине са седнице одр-
жане 17. маја 2017. године, на основу члана 69. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 52. Статута Градске општине Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) 
и члана 24. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног пре-
дузећа СКЦ „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист 
Града Београда”, број 85/16), поступајући по захтеву ЈП СКЦ 
„Обреновац” бр. 1247 од 16. маја 2017. године за давање са-
гласности на Одлуку Надзорног одбора о деветој Допуни 
Ценовника услуга ЈП СКЦ „Обреновац” НО број 1246 од 16. 
маја 2017. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛ-
ТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ О ДЕ-

ВЕТОЈ ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА

I. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈП Спорт-
ско-културни центар „Обреновац” НО бр. 1246 од 16. маја 2017. 
године о Деветој допуни Ценовника услуга предузећа. 

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

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

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 38, 17. маја 2017. године

Председник
Мирослав Чучковић, ср.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима 
(„Службени  гласник РС”, број 15/16), члана 31. Одлуке о 
промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортско кул-
турни центар ,,Обреновац” у Обреновцу („Службени лист 
Града Београда”, број 85/16), члана 34. Статута ЈП СКЦ ,,Об-
реновац” бр. 3287 од 19. октобра 2016. године и чл. 3. и 21. 
Пословника о раду Надзорног одбора бр. 3698 од 22. новем-
бра 2016. године, Надзорни одбор, на телефонској седници 
одржаној дана 16. маја 2017. године, донео

ОДЛУКУ

1. Доноси се девета допуна Ценовника услуга у тексту 
који је саставни део одлуке.
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2.  Девета  допуна Ценовника услуга се доставља пред-
седнику градске општине Обреновац на сагласност.

3. Девета допуна Ценовника услуга ступа на снагу и при-
мењује се наредног дана од дана давања сагласности.

4. Девета допуна Ценовника услуга са утврђеним новим 
ценама биће објављена на огласној табли предузећа. 

ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 1246, 16. маја 2017. године

Председник
Мирослав Чучковић, ср.

ДЕВЕТА ДОПУНА ЦЕНОВНИКА
бр. 1624 oд 20. маја 2016. године; бр. 1934 oд 17. јуна 2016, 
бр.2794 oд 26. августа 2016. године, бр. 2999 oд 16. септем-
бра 2016., бр. 3257 oд 14. октобра 2016. бр 3700 од 22. но-
вембра 2016. године ; бр. 3802 од 1. децембра 2016. годи-
не; бр.122 од 17. јануара 2017. године; бр. 1093. од 3. маја 

2017. године 

У ценовник се додаје следећа ставка:
Ред. бр. 213. – Закуп базена за фотографисање, снимање 

спотова, реклама, филмова и сл. по сату 9.875,00 динара.
У цену је урачунат ПДВ.
Девета измена и Допуна ценовника услуга Јавног преду-

зећа Спортско-културни центар ,,Обреновац” ступа на сна-
гу и примењује се наредног дана од дана добијања саглас-
ности.

ЈП Спортско-културни центар ,,Обреновац”
Број 1243, 16. маја 2017. године

Вд директора 
Иван Јегоровић, ср.

СУРЧИН

Веће ГО Сурчин на двадесетој седници, одржаној 14. 
марта 2017. године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО 
Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 
39/13 и 47/15), доноси следећи:

ЗА КЉУЧА К

I. Даје се сагласност на Предлог одлуке Надзорног одбо-
ра ЈП Сурчин – гас, бр. 172/17 од 3. марта 2017. године на 
ценовник број 5 за услуге руковања и одржавања система 
грејања, вентилације и хлађења.

II. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-45/2017, 14. марта 2017. године

Председник
Стеван Шуша, ср.

На основу члана 39. Статута Јавног предузећа Сурчин-
гас, на седници Надзорног одбора, одржаној 3. марта 2017. 
године, донета је

ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА БРОЈ 5 ЗА УСЛУГЕ РУКО-
ВАЊА И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМИМА ГРЕЈАЊА, ВЕН-

ТИЛАЦИЈЕ И ХЛАЂЕЊА

На Петој седници Надзорног одбора ЈП Сурчин – гас 
одржаној 3. марта 2017. године, НО доноси Одлуку о ус-
вајању Ценовника број 5 за услуге руковања и одржавања 
системима грејања, вентилације и хлађења.

Надзрони одбор ЈП Сурчин – гас
Број 172/17, 3. марта 2017. године

Председник 
др Жељко Ђурчић, ср.

ЦЕНОВНИК БР.  5
УСЛУГЕ ЗА РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМИ-

МА ГРЕЈАЊА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ И ХЛАЂЕЊА

Ред. 
бр. Опис рада цена/дин

1. Сервисирање гасног котла VIESSMANN VITOPLEX 100 27.500,00
2. Сервисирање склопа горионика Weishaupt-tip WM-G10/03 46.500,00
3. Појединачно контролисање и испитивање гасне ложишне 

инсталације горионика Weishaupt-tip WM-G10/03 постављен 
на котлу VIESSMANN VITOPLEX 100 35.000,00

4. Сервисирање система за хемијску припрему воде 25.000,00
5. Преглед и атест Schiedel димњака котларнице 15.000,00
6. Провера функционалности и подешавања параметара аутома-

тике за управљање системом грајања 20.000,00
7. Руковање котларницом (грејна сезона шест месеци) 105.000,00
8. Сервисирање система вентилације -С3 (галерија) произвођач 

TEРМОВЕНТ 25.000,00
9. Руковање вентилационим системом 25.000,00

10. Сервисирање клима уређаја- чилера:  
a) модел АОY 90ТPC3L SR NO T005466, капацитет 25,4 kW на 

хлађењу и 29,5 kW на грејању, Fuitsu 80.000,00
б) модел RO- 90 ТPB SR NO T000845, капацитет 25,4 kW на 

хлађењу и 29,5 kW на грејању, Fuitsu 80.000,00
11. Руковање клима уређајима- чилером 15.000,00

Све цене су исказане без ПДВ-а, јер ЈП „Сурчин – гас” 
није у систему ПДВ-а.

Ценовник се односи на физичка и правна лица.

Веће ГО Сурчин, на 26. седници, одржаној 17. маја 2017. 
године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО Сурчин 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 
47/15), доноси следећи:

ЗА КЉУЧА К

I. Даје се сагласност на Предлог одлуке Надзорног од-
бора Јавног предузећа за обављање комуналних и других 
делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин бр. 
3078/17 од 28. априла 2017. године о утврђивању цене грађе-
винског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша”.

II. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-108/2017, 17. маjа 2017. године

Председник
Стеван Шуша, ср.
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На основу чланa 23. став 1. тачка 9) Статута Јавног пре-
дузећа за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане Градске општине Сурчин, члана 
23. Пословника о раду НО бр.8621/16 од 1. децембра 2016. 
године, Надзорни одбор ЈП „Сурчин” на телефонској седни-
ци одржаној дана 28. априла 2017. године донео је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПЕСКА И ХУ-
МУСА ИЗ ЛЕЖИШТА „ЈАКОВАЧКА КУМША”

I. Утврђује се цена грађевинског песка и хумуса из ле-
жишта „Јаковачка кумша” према следећој табели:

Ред.бр. Назив производа Цена по m³ Цена са 20% ПДВ-а
1. Природни грађевински песак 375,00 450,00
2. Чисти грађевински песак 425,00 510,00
3. Хумус 250,00 300,00

II. На утврђене цене се одобрава рабат и то на два начина:

РАБАТНА СКАЛА

КОЛИЧИНА АВАНС Рабат на 
количину

30% 50% 100%
0–5000 m³ 2% 3% 4% 0%
5.001–15.000 m³ 4% 5% 6% 1%
15.001–40.000 m³ 6% 7% 8% 2%

КОЛИЧИНА АВАНС Рабат на 
количину

40.001–70.000 m³ 8% 9% 10% 3%
70.001–100.000 m³ 10% 11% 12% 4%

У посебним случајевима када то захтевају околности, од-
носно потребе тржишта, директор има дискреционо право да 
понуди другу цену, односно, одобри додатни попуст мимо овог 
ценовника а све у складу са интересима предузећа, и у том слу-
чају потребно је по хитном поступку донети одлуку Надзорног 
одбора и добити сагласност Већа ГО Сурчин на исту.

III. Ценовник доставити ГО Сурчин на сагласност.
IV. Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности 

од стране оснивача.
V. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука НО ЈП „Сурчин” бр. 2200/14 од 30. априла 2014. го-
дине о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из ле-
жишта „Јаковачка кумша”.

VI. Ступањем на снагу овог ценовника, престају да важе 
сви закључени уговори.

VII. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање 
комуналних и других делатности од општег интереса 

за грађане градске општине Сурчин
Број 3078/17, 28. априлa 2017. године

Председник 
Марина Чауш, ср.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На основу одредаба члана 23. тачка 23. Ста тут Адвокатске коморе Београда („Службени лист Града Београда”, број 

84/16) Управни одбор, на седници одржаној 19. маја 2017. године доноси

ОДЛУКУ

ПРОГЛАШАВАЊУ ПЕЧАТА НЕВАЖЕЋИМ

Проглашава се неважећим печат округлог облика, пречника 3 cm, са текстом назива: „Адвокатска комора Београда”, 
исписан ћирилицом, фонтом „Arial”, односно другим фонтом без серифа, по ободу; текстом седишта: „Београд”, исписаним 
ћирилицом, фонтом „Arial”, односно другим сродним фонтом без серифа, на средини; и римским бројем, „L”, исписаним, 
фонтом „Arial”, односно другим фонтом без серифа, испод текста седишта, на средини, следећег изгледа:

II. Сва писмена (дописи, одлуке, општи акти, правни послови) снабдевена печатом из одредбе претходног става су не-
важећа.

III. Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а објавиће се на огласној табли и веб сајту Адвокатске коморе Бео-
града, у „Службеном гласнику Републике Србије” и „Службеном листу Града Београда”.

Управни одбор Адвокатске коморе Београда
Број 1668-1-1.3/2017, 19. маја 2017. године

Председник
Адвокатске Коморе Београда

Слободан И. Шошкић, ср.
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Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић и 
судије Татјана Бабић, Братислав Ђокић, др Горан П. Илић, 
др Драгана Коларић, др Тамаш Корхец, др Милан Марко-
вић, Снежана Марковић, Мирослав Николић, Милан Ста-
нић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић, др 
Јован Ћирић, др Милан Шкулић и др Тијана Шурлан, на ос-
нову члана 167. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Србије, 
на седници одржаној 2. марта 2017. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Утврђује се да одредбе члана 34. ст. 2. и 4, у делу који 
гласи: „и других прикупљених података” и став 5. Статута 
Адвокатске коморе Београда („Службени лист града Београ-
да”, број 93/16), нису у сагласности са Уставом и законом.

2. Укида се мера обуставе извршења појединачног акта 
или радње предузете на основу наведених одредаба Статута 
из тачке 1, одређена Решењем Уставног суда IУо-235/2016 од 
24. новембра 2016. године.

О б р а з л оже њ е

I.
Решењем Уставног суда IУо-235/2016 од 24. новембра 

2016. године покренут је поступак за оцену уставности и 
законитости одредаба члана 34. ст. 2. и 4, у делу који гласи: 
„и других прикупљених података” и став 5. Статута Адво-
катске коморе Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 93/16). Доносећи наведено решење, Уставни суд је оце-
нио да се као спорна могу поставити следећа уставноправна 
питања: 

– да ли постоји законски основ да се било ком адвокату, 
члану адвокатске коморе Београда, која је у саставу Адво-
катске коморе Србије, ускрати право да учествује у избору 
органа те коморе, односно да буде биран у органе коморе;

– да ли је Адвокатска комора овлашћена да, уређујући 
начин предлагања и избора кандидата за органе коморе, 
прописује ко од чланова коморе има, односно нема право 
да бира и да буде биран у органе те коморе;

– да ли се ускраћивањем права појединим члановима 
Скупштине да учествују у вршењу неких надлежности овог 
органа и ускраћивањем права да буду бирани у друге органе 
Коморе, тим лицима ускраћује Уставом Републике Србије 
зајемчено право да учествују у управљању јавним послови-
ма из члана 53. Устава;

– да ли се оспореном одредбом члана 34. став 2. Статута, 
којом се право члана Скупштине да бира и да буде биран 
у друге органе Коморе условљава начином бављења адво-
катуром, нарушава начело једнакости свих пред Уставом 
и законом и забране дискриминације по било ком основу, 
утврђено одредбама члана 21. ст. 1. и 3.

Уставни суд је, сагласно одредби члана 33. став 1. Закона 
о Уставном суду („Службени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11, 
18/13 – Одлука УС, 40/15 – др. закон и 103/15), наведено ре-
шење доставио Скупштини Адвокатске коморе Београда на 
одговор 18. новембра 2016. године.

II.
Полазећи од одредаба члана 67. став 2. Устава и члана 

4. тач. 1) и 2) Закона о адвокатури, у одговору Скупштине 
Адвокатске коморе Београда се наводи да би се неко лице 
сматрало адвокатом није довољно да је уписано у именик 
адвоката и да је положило адвокатску заклетву, већ је неоп-

ходно да испуњава и трећи услов, предвиђен Законом о ад-
вокатури, а то је бављење адвокатуром као самосталном и 
независном службом. То даље, према наводима доносиоца 
оспореног статута, значи да оно лице које се бави адвока-
туром, а у томе није самостално и независно, не може да се 
сматра адвокатом у смислу одредбе члана 4. тачка 1) Зако-
на о адвокатури. Стога, доносилац оспореног акта сматра 
да је прављење разлике између оних лица која се баве ад-
вокатуром, као самосталном и независном службом и оних 
лица која у том бављењу нису ни самостална ни независна 
јесте оправдано, па је из тих разлога, одредбама члана 34. 
Статута и направљена разлика између оних лица која се 
баве адвокатуром на самосталан и независан начин и оних 
која то не чине на тај начин, али само у погледу изборних 
права. У одговору се даље наводи да су адвокати који су у 
радном односу у адвокатском ортачком друштву, а нису 
његови чланови, у подређеном положају у односу на адво-
кате чланове тог друштва као и у односу на само ортачко 
друштво, и због тога имају другачији положај у односу на 
остале адвокате, ван тог друштва, који се баве адвокатуром 
на самосталан и независан начин. Наиме, сагласно Закону 
о раду, уговор о раду садржи одредбе по којима адвокат у 
свом раду и остваривању својих права и обавеза у потпу-
ности зависи од свог послодавца – адвокатског ортачког 
друштва и да није самосталан у одређивању послова које 
треба да обавља, односно да постојећа радна субординација 
између адвокатског ортачког друштва као послодавца и ад-
воката као запосленог доводи адвоката у подређен положај. 
Стога, доносилац оспореног акта закључује да предвиђене 
разлике у погледу утврђивања права гласа из члана 34. Ста-
тута нису направљене на основу облика рада адвокатуре, 
већ искључиво због положаја адвоката у погледу њихове 
самосталности и независности. У одговору се даље истиче 
да је неоснован став подносилаца иницијатива да су ст. 2, 
4. и 5. члана 34. Статута супротни одредби члана 69. став 
2. Закона о адвокатури, јер се том одредбом закона не про-
писује које области рада адвокатске коморе треба и могу да 
буду регулисане Статутом Адвокатске коморе у саставу Ад-
вокатске коморе Србије, већ се само прописује да се начин 
предлагања и избора кандидата, разлози и начин њиховог 
опозива и трајање мандата, као и делокруг рада и састав 
ограна Адвокатске коморе уређују Статутом коморе. Како, 
према схватању доносиоца оспореног статута, наведена 
законска норма није императивне природе и не поставља 
никаква, а нарочито не изричита ограничења у даљем ауто-
номном уређивању изборних права у адвокатури, то доно-
силац Статута закључује да адвокатура, у овом случају Ад-
вокатска комора Београда има право да своја изборна права 
уреди према свом сопственом, професионалном интересу. 
У погледу оспоравања одредаба члана 34. Статута у односу 
на одредбу члана 53. Устава, у одговору се наводи да адво-
катура у својој основној уставној конституцији није јавни 
посао, као и да управљање јавним пословима у оквиру ад-
вокатуре, преко неких њених органа, представља тек један 
мањи део њених укупних надлежности, те како адвокатура 
није ни јавна служба ни јавна функција, то адвокатура као 
независна и самостална служба и професија има право да, у 
вези са учествовањем у управљању јавним пословима у ок-
виру адвокатуре успостави посебне квалификаторне окол-
ности, поготово ако су оне засноване на разлици у статусу 
између адвоката. Поводом оспореног дела одредбе члана 34. 
став 4. Статута, у одговору се истиче да та одредба одређује 
да Изборна комисија, приликом утврђивања јединственог 
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бирачког списка адвоката, има право да користи и друге 
доступне и аутентичне податке, а не да то чини на „други 
начин”, па се стога, према мишљењу доносиоца оспореног 
Статута, наведеном статутарном одредбом не нарушава 
принцип правне сигурности, нити угрожава принцип вла-
давине права, а понајмање омогућава било каква злоупо-
треба права. 

Поводом одговора Скупштине Адвокатске коморе Бе-
ограда, Уставни суд констатује да доносилац оспореног 
акта, у највећем делу овог поднеска, даје одговоре на на-
воде подносилаца иницијатива, а не и одговоре на спорна 
уставноправна питања које је Уставни суд поставио у свом 
решењу о покретању поступка нормативне контроле. С тим 
у вези, Уставни суд истиче и чињеницу да се у одговору 
износи став доносиоца акта поводом оспоравња члана 34. 
Статута у односу на одредбе члана 52. Устава (изборно пра-
во), иако је Уставни суд у свом решењу поводом покретања 
поступка нормативне контроле у овом уставносудском 
предмету изричито навео да се уставне гаранције из члана 
52. Устава не могу довести у везу са правом учешћа у избо-
рима за органе адвокатске коморе, те да ове одредбе, иако 
је у односу на њих тражена оцена уставности, Уставни суд 
не сматра уставноправно релевантним за овај уставносуд-
ски спор. Тим поводом, Уставни суд је указао и на то да је у 
више својих одлука изразио став да се изборно право зајем-
чено одредбама члана 52. Устава односи на јемства грађани-
ма Републике Србије као носиоцима суверености из члана 
2. Устава, дакле на право избора органа власти преко којих 
се остварује сувереност грађана.

III.
Уставни суд је у спроведеном поступку утврдио:
Скупштина Адвокатске коморе Београда донела је оспо-

рени статут, на седници одржаној 24. септембра 2016. годи-
не, на основу овлашћења из члана члана 66. став 1. тачка 1) 
Закона о адвокатури („Службени гласник РС”, број 31/11). 
Оспорени Статут Адвокатске коморе Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, број 93/16) ступио је на снагу 
8. октобра 2016. године. Овим статутом се, поред осталог, 
уређују унутрашња организација и делокруг органа Ад-
вокатске коморе Београда (у даљем тексту: Комора), као и 
поступак избора и опозива органа Коморе.

Чланом 34. Статута прописано је: да право да бира и да 
буде биран (у органе Коморе) има сваки адвокат уписан у 
именик адвоката (став 1), да права из одредбе става 1. овог 
члана нема адвокат који има заснован радни однос у адво-
катском ортачком друштву, а није његов члан (став 2, који 
је оспорен у целини), да се права из одредбе става 1. овог 
члана утврђују у јединственом бирачком списку адвоката 
(став 3), да јединствени бирачки списак адвоката утврђује 
Изборна комисија, на основу података из службене евиден-
ције коморе и других прикупљених података (став 4, који 
је оспорен у делу да се бирачки списак утврђује на основу 
„и других прикупљених података”), те да су адвокатска ор-
тачка друштва дужна да на захтев Изборне комисије одмах 
доставе списак адвоката који имају заснован радни однос 
у адвокатском ортачком друштву, а нису његови чланови 
(став 5, који је оспорен у целини).

Уставни суд налази да приликом разматрања спор-
них уставноправних питања треба имати у виду и следеће 
одредбе Статута: да Комора обавља послове и задатке 
одређене законом, Статутом Адвокатске коморе Србије и 
овим статутом преко својих органа (члан 12); да су ор-
гани Коморе – Скупштина, Управни одбор, председник, 
потпредседник, Надзорни одбор, дисциплински тужилац 

и Дисциплински суд (члан 13); да је Скупштина највиши 
орган Коморе, да Скупштину чине сви адвокати уписани 
у именик адвоката (члан 14. ст. 1. и 2); да Скупштина Ко-
море, поред осталог, доноси Статут Коморе, Пословник о 
свом раду и друга општа акта, да одлучује о статусним пи-
тањима везаним за Комору, да одлучује о сагласности за 
оснивање нових адвокатских комора на свом подручју, да 
одобрава завршни рачун и доноси план прихода и расхода 
Коморе, да прати рад, разматра извештаје и доноси одлуке 
којима се налаже отклањање неправилности уочених у раду 
органа Коморе, да бира и опозива председника и потпред-
седника Коморе, чланове Управног одбора и Надзорног 
одбора, Дисциплинског тужиоца и његове заменике, пред-
седника Дисциплинског суда, његовог заменика и судије 
Дисциплинског суда Коморе, као и да бира и опозива пред-
ставнике Коморе у Скупштини Адвокатске коморе Србије 
и Управном одбору Адвокатске коморе Србије и предлаже 
кандидате за чланове сталних и повремених радних тела 
Адвокатске коморе Србије (члан 16. ал. 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12. и 
13.); да се избори органа Коморе врше на изборној седници 
Скупштине Коморе, да се о изборној седници Скупштине 
обавештавају сви адвокати чланови Коморе, општим пози-
вом преко веб-сајта Коморе, преко огласне табле Коморе, 
преко …(члан 33. ст. 1. и 5.). Одредбама дела шестог Стату-
та уређен је упис у именик адвоката (одељак 1.), упис у име-
ник заједничких адвокатских канцеларија (одељак 2.), упис 
у именик адвоката страних држављана (одељак 3.), упис у 
именик адвоката страних држављана – уписник А (одељак 
4.), упис у именик адвоката страних држављана – уписник 
Б (одељак 5.), упис у именик адвокатских приправника 
(одељак 6). Поводом наведених одредаба дела шестог Ста-
тута, Уставни суд примећује да овим актом нису уређена 
питања која се односе на упис у именик адвокатских ортач-
ких друштава. 

IV.
За оцену уставности оспорених одредаба члана 34. Ста-

тута, према оцени Уставног суда, од значаја су одредбе Уста-
ва Републике Србије којима је утврђено: да су пред Уставом 
и законом сви једнаки, да је забрањена свака дискрими-
нација, непосредна или посредна, по било ком основу, а 
нарочито по основу расе, пола, националне припадности, 
друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког 
или другог уверења, имовног стања, културе, језика, ста-
рости и психичког или физичког инвалидитета (члан 21. 
ст. 1. и 3); да грађани имају право да учествују у управљању 
јавним пословима и да под једнаким условима ступају у 
јавне службе и на јавне функције (члан 53). Ради целови-
тијег сагледавања спорних уставноправних питања у овом 
предмету, Уставни суд је имао у виду и поједине одредбе 
Закона о адвокатури („Службени гласник РС”, бр. 31/11 и 
24/12 – Одлука УС), којим се уређује адвокатска служба, 
услови за бављење адвокатуром и облици рада адвоката, 
права, обавезе и одговорност адвоката и адвокатских при-
правника и организација и рад адвокатских комора (члан 
1. закона). Овим законом је прописано: да поједини изра-
зи употребљени у овом закону имају следеће значење: да 
је „адвокат” лице које је уписано у именик адвоката и по-
ложило адвокатску заклетву и бави се адвокатуром; да је 
„именик адвоката” именик адвоката држављана Републике 
Србије; да је „именик заједничких адвокатских канцела-
рија” именик уписаних заједничких адвокатских канцела-
рија; да је „именик адвокатских ортачких друштава” име-
ник уписаних адвокатских ортачких друштава (члан 4. тач. 
2), 10), 12) и 13)); да се право на бављење адвокатуром стиче 
доношењем одлуке о упису у именик адвоката и полагањем 
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адвокатске заклетве (члан 5. став 1.); да адвокат (страни др-
жављанин) који је уписан у уписник А и уписник Б (именик 
адвоката страних држављана) нема право, између осталог, 
да бира и да буде биран за члана органа и носиоца функције 
у Адвокатској комори Србије нити у надлежној адвокатској 
комори (члан 26. тачка 1)); да се адвокат бави адвокатуром 
самостално, у заједничкој адвокатској канцеларији или као 
члан адвокатског ортачког друштва (члан 44.); да су Адво-
катска комора Србије и адвокатске коморе у њеном саста-
ву самосталне и независне професионалне организације 
адвоката, основане у складу са законом и Статутом Адво-
катске коморе Србије, које су надлежне за вршење јавних 
овлашћења и обављање послова од општег интереса, у скла-
ду са овим законом и својим статутом (члан 63. став 1.); да 
су органи адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе 
Србије – скупштина, управни одбор, надзорни одбор, пред-
седник, дисциплински суд, дисциплински тужилац и други 
органи утврђени статутом адвокатске коморе у саставу Ад-
вокатске коморе Србије, да се начин предлагања и избора 
кандидата, разлози и начин њиховог опозива, трајање ман-
дата, делокруг рада и састав органа из става 1. овог члана 
уређује статутом адвокатске коморе у саставу Адвокатске 
коморе Србије (члан 69. ст. 1. и 2.). Када је реч о адвокат-
ском ортачком друштву, које законодавац дефинише као 
један од облика бављења адвокатуром, законом је пропи-
сано да два или више адвоката могу основати адвокатско 
ортачко друштво (у даљем тексту: друштво) (члан 47. став 
1). Ако су испуњени Законом таксативно наведени услови, 
друштво се, на основу поднетог захтева, уписује у именик 
адвокатских ортачких друштава, који искључиво води Ад-
вокатска комора Србије (члан 48. ст. 1. и 3. закона).

V.
Из наведених одредаба Закона о адвокатури следи да се 

својство адвоката, из кога проистиче право на бављење ад-
вокатуром, стиче доношењем одлуке о упису у именик ад-
воката и полагањем адвокатске заклетве. Према члану 65. 
Закона, адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе 
Србије, међу којима је и Адвокатска комора Београда, дато 
је јавно овлашћење да у првом степену одлучују о захтеви-
ма за упис у именик адвоката и да воде именик адвоката. 
Сагласно закону, адвокат има могућност да се адвокатуром 
бави самостално, у заједничкој адвокатској канцеларији 
или као члан адвокатског ортачког друштва (члан 44.). Из 
законских одредаба даље следи да је именик адвоката јав-
на књига у коју су уписани сви адвокати који су држављани 
Републике Србије, без обзира на облик бављења адвокату-
ром и да у именику адвоката остају уписани и ако током ба-
вљења адвокатуром промене облик бављења, као и да закон 
не прави разлику у правима, обавезама и одговорностима 
адвоката у зависности од облика бављења адвокатуром, јер 
закон не садржи ниједну одредбу којом се права, обавезе и 
одговорности адвоката уређена тим законом доводе у везу 
са облицима бављења адвокатуром. Осим тога, иако закон 
не садржи изричиту одредбу да адвокат има право да бира 
и да буде биран у органе Адвокатске коморе Србије и ор-
гане адвокатске коморе у њеном саставу на чијем подручју 
се бави адвокатуром, из законског ограничења да адвокати 
који су страни држављани немају право да бирају и да буду 
бирани за члана органа и носиоца функције у Адвокатској 
комори Србије нити у надлежној адвокатској комори, по 
оцени Уставног суда, неспорно следи да ово право припада 
свим адвокатима који су држављани Републике Србије. 

Поред наведеног, Уставни суд констатује да Закон о ад-
вокатури не познаје категорију адвоката који има засно-
ван радни однос у адвокатском ортачком друштву, а да 

није члан тог друштва. За разлику од закона, Статут Адво-
катске коморе Београда уводи ову категорију адвоката и у 
свом одговору дефинише њихов правни положај као лице 
које се „не бави адвокатуром на самосталан и независан на-
чин”, односно као лице које „није самостално у одређивању 
послова које треба да обавља”. Не улазећи овом приликом 
у постојање законског основа да се адвокат бави адвока-
туром у адвокатском ортачком друштву а да није члан тог 
друштва, Уставни суд констатује да је и за доносиоца оспо-
реног Статута неспорно да су лица којима се оспореном од-
редбом члана 34. став 2. Статута (адвокати који имају засно-
ван радни однос у адвокатском ортачком друштву, а нису 
његови чланови) ускраћује право да бирају и да буду бира-
ни у органе Адвокатске коморе Београда – адвокати уписа-
ни у именик адвоката те коморе, чиме су стекли својство 
члана Коморе. Полазећи од наведеног, као и од чињенице 
да Законом о адвокатури, којим су, поред осталог уређена 
права, обавезе и одговорност адвоката, нису прописана 
никаква ограничења у погледу учешћа свих адвоката упи-
саних у именик адвоката Коморе у поступку избора органа 
те коморе, а нарочито не у односу на степен самосталности 
адвоката у обављању адвокатских послова, Уставни суд је 
оценио да не постоји законски основ да се било ком адво-
кату, члану адвокатске коморе која је у саставу Адвокатске 
коморе Србије, ускрати право да учествује у избору органа 
те коморе, односно да буде биран у органе коморе. 

Уставни суд даље указује да је одредбом члана 69. став 
2. Закона о адвокатури одређен круг питања која се уређују 
статутом адвокатске коморе која је у саставу Адвокатске 
коморе Србије, а која се односе на органе те коморе, па је 
тако прописано да се овим актом уређују начин предлагања 
и избора кандидата, разлози и начин њиховог опозива, 
трајање мандата и делокруг и састав органа коморе. Пола-
зећи од овако дефинисаног предмета уређивања статута 
коморе у погледу органа коморе, Уставни суд је оценио да 
је Скупштина Адвокатске коморе Београда (која је у саста-
ву Адвокатске коморе Србије) прекорачила своје законско 
овлашћење на тај начин што је уређујући начин предлагања 
и избора кандидата за органе коморе, прописала ко од чла-
нова коморе има, односно нема право да бира и да буде би-
ран у органе те коморе, имајући у виду да је уређивање овог 
питања materia legis, односно да спада у домен уређивања 
питања којима су регулисана права адвоката, а не начин 
предлагања и избора кандидата.

Уставни суд, такође, указује да је одредбама Статута 
утврђено да Скупштину адвокатске коморе чине сви ад-
вокати уписани у именик коморе, из чега следи да све на-
длежности које су Статутом одређене као надлежности 
Скупштине врше сви чланови Коморе. У том смислу, а по-
себно имајући у виду да адвокатска комора преко својих ор-
гана врши законом поверене послове, Уставни суд је оценио 
да се ускраћивањем права појединим члановима Скупшти-
не да учествују у вршењу неких надлежности овог органа и 
ускраћивањем права да буду бирани у друге органе Коморе, 
тим лицима ускраћује Уставом зајемчено право да учествују 
у управљању јавним пословима из члана 53. Устава. 

Будући да, сагласно Закону о адвокатури, сваки адвокат 
има иста права, обавезе и одговорности, независно од тога 
на који начин се бави адвокатуром, и будући да су сви адво-
кати уписани у именик адвоката који води Адвокатска ко-
мора Београда чланови Скупштине те коморе, следи да се 
сви чланови Скупштине налазе у истом правном положају. 
Овакав закључак Уставног суда потврђују статутарне од-
редбе које се односе на Скупштину Коморе и избор других 
органа Коморе, када се посматрају системски. Наиме, Ста-
тут најпре одређује Скупштину као највиши орган Коморе 
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коју чине сви адвокати уписани у именик Коморе, затим 
прописује надлежности Скупштине (које врше чланови тог 
органа), да би, уређујући поступак избора органа, пропи-
сао да се избори органа Коморе врше на изборној седници 
Скупштине Коморе, о којој се обавештавају сви адвокати 
чланови Коморе. Сагласно наведеном, Уставни суд је оце-
нио да се оспореном одредбом члана 34. став 2. Статута, 
којом се право члана Скупштине да бира и да буде биран 
у друге органе Коморе условљава начином бављења адво-
катуром, нарушава начело једнакости свих пред Уставом 
и законом и забране дискриминације по било ком основу, 
утврђено одредбама члана 21. ст. 1. и 3. Устава, јер се поје-
диним члановима Скупштине, по основу начина бављења 
адвокатуром, ускраћује право да учествују у вршењу неких 
надлежности органа чији су чланови. Према оцени Уста-
вног суда, повреда наведеног уставног начела постоји и у 
односу на остале „изборне надлежности” Скупштине, а која 
припадају свим члановима Скупштине, укључујући и адво-
кате из оспореног члана 34. став 2. Статута. Ово из разлога 
што адвокати који имају заснован радни однос у адвокат-
ском ортачком друштву, а нису његови чланови, немају пра-
во да бирају и да буду бирани у органе Адвокатске коморе 
Београда, али заједно са осталим члановима Скупштине би-
рају представнике те коморе у Скупштини Адвокатске ко-
море Србије и Управном одбору Адвокатске коморе Србије, 
односно предлажу кандидате Адвокатске коморе Београда 
за чланове сталних и повремених радних тела Адвокатске 
коморе Србије, из чега следи да и сами могу бити бирани, 
односно предложени за представнике своје коморе у орга-
нима и телима Адвокатске коморе Србије, али не и у орга-
нима и телима своје адвокатске коморе. 

VI.
Сагласно свему изложеном, Уставни суд је утврдио да 

одредба члана 34. став 2. Статута, којом је предвиђено да 
право да бира и да буде биран у органе Коморе нема адво-

кат који има заснован радни однос у адвокатском ортачком 
друштву, а није његов члан, није у сагласности са Уставом и 
законом.

Имајући у виду да је Уставни суд утврдио да су оспо-
рене одредбе члана 34. став 4, у делу који гласи: „и других 
прикупљених података” и става 5. истог члана у правној и 
логичкој вези са одредбом става 2. члана 34. Статута, то Ус-
тавни суд констатује да ни ове оспорене одредбе Статута из 
истих разлога нису у сагласности са Уставом и законом. 

С обзиром на то да је Уставни суд у овом уставносуд-
ском предмету донео коначну одлуку и утврдио неустав-
ност и незаконитост оспорених одредаба члана 34. ст. 2. и 4, 
у делу који гласи: „и других прикупљених података” и став 
5. Статута Адвокатске коморе Београда, као у тачки 1. изре-
ке, Суд је оценио да су престали разлози због којих је одре-
дио меру обуставе извршења појединачног акта или радње 
предузете на основу наведених одредаба Статута. С тим у 
вези, Уставни суд је, сагласно одредби члана 56. став 2. За-
кона о Уставном суду, наведену меру обуставе извршења 
укинуо и решио као у тачки 2. изреке. 

Полазећи од свега изложеног, Уставни суд је, на основу 
одредаба члана 42а став 1. тачка 2), члана 45. тач. 1) и 4) и 
члана 46. тачка 5) Закона о Уставном суду и члана 89. По-
словника о раду Уставног суда („Службени гласник РС”, 
број 103/13), донео Одлуку као у изреци. 

На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе 34. став 2, 
став 4, у делу који гласи: „и других прикупљених података” 
и став 5. Статута Адвокатске коморе Београда, наведеног у 
тачки 1. изреке, престају да важе даном објављивања Одлуке 
Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Република Србија
Уставни суд

Број IУо-235/2016

Председник
Весна Илић Прелић, ср.



Број 30 – 50 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. мај 2017.



29. мај 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 30 – 51

Страна
Решење о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији по-
слова продајне галерије „Београд”  – – – – – – – – –  1

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицја на животну средину Плана детаљне ре-
гулације блока између улица 22. октобра, Николе 
Тесле, Капетана Радића Петровића и Старца Вуја-
дина, градска општина Земун  – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ПАЛИЛУЛА
Одлука о завршном рачуну буџета Градске 

општине Палилула за 2016. годину  – – – – – – – – –  2
Одлука о измени Одлуке о организцији Управе 

Градске општине Палилула  – – – – – – – – – – – – –  34
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама 

услуга на скуповима пијачних тезги и привременим 
објектима, накнадама за коришћење спортских и 
других објеката и ценама осталих услуга које пружа 
Градска општина Палилула у вези са управљањем 
покретном и непокретном имовином  – – – – – – –  35

САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о успостављању сарадње између Градске 

општине Савски венац, Република Србија и општи-
не Централни административни дистрикт града 
Москве, Руска Федерација  – – – – – – – – – – – – – –  35

БАРАЈЕВО
Правилник о критеријумима и поступку доде-

ле средстава традиционалним црквама и верским 
заједницама из буџета Градске општине Барајево  –  36

Одлука о расписивању јавног позива за доделу 
наменски добијених средства из буџета Града Бео-
града за подстицање програма коришћења средста-
ва за унапређење безбедности саобраћаја на путе-
вима у ГО Барајево  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  38

Јавни конкурс за доделу наменски добијених 
средства из буџета Града Беогрда за подстицање 
програма коришћења средстава за унапређење без-
бедности саобраћаја на путевима у ГО Барајево – –  39

Страна
Одлука о расписивању јавног позива за доделу 

наменски добијених средства из буџета Града Бео-
грда за подстицање програма коришћења средстава 
за унапређење безбедности саобраћаја на путевима 
у ГО Барајево  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  40

Јавни конкурс за доделу наменски добијених 
средства из буџета Града Беогрда за подстицање 
програма коришћења средстава за унапређење без-
бедности саобраћаја на путевима у ГО Барајево – –  41

Одлука о покретању поступка финансирања 
програма којима се задовољавају потребе и интере-
си грађана у ГО Барајево у области спорта – – – – –  42

Јавни конкурс за финансирања програма којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у обла-
сти спорта у 2017. години  – – – – – – – – – – – – – –  42

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Над-

зорног одбора Јавног предузећа Спортско-култур-
ни центар „Обреновац” у Обреновцу о Деветој до-
пуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком  – –  43
СУРЧИН

Закључак о давању сагласности на Предлог од-
луке ЈП Сурчин гас са Одлуком и Ценовником број 
5 за услуге руковања и одржавања система грејања, 
вентилације и хлађења  – – – – – – – – – – – – – – – –  44

Закључак о давању сагласности на Предлог од-
луке Надзорног одбора Јавног предузећа за оба-
вљање комуналних и других делатности од општег 
интереса за грађане ГО Сурчин о утврђивању цене 
грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка 
кумша”са Одлуком  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  44

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о проглашењу печата неважећим– – – –  45

Акти Уставног суда
Одлука којом се утврђује да одредбе члана 34. 

став 2, став 4, у делу који гласи: „и других прикупље-
них података” и став 5. Статута Адвокатске комо-
ре Београда („Службени лист Града Београда”, број 
93/16), нису у сагласности са Уставом и законом – –  46

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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