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Година LXII Број 127

26. децембар 2018. године

Градоначелник града Београда 26. децембра 2018. године, на основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 –
др. закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16 и 76/18), чл. 64–67.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 52. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), а у складу са Програмом заштите животне средине („Службени лист Града
Београда”, број 72/15), Одлуком о буџету Града Београда за
2018. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 95/17,
64/18 и 92/18), Решењем о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 61/09), актима Министарства заштите
животне средине Републике Србије број 401-00-00037/201802 од 15. јануара 2018. године, 8. маја 2018. године, 11. јула
2018. године 16. октобра 2018. године, као и од 13. децембра
2018. године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине Града Београда за 2018. годину
(„Службени лист Града Београда”, бр. 6/18, 38/18, 75/18 и
100/18), мења се:
Тачка I став 2, и гласи:
„Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине
Града Београда за 2018. године планирана су Одлуком о буџету Града Београда за 2018. годину („Службени лист Града
Београда”, бр. 95/17, 64/18 и 92/18) у оквиру раздела 09 – Секретаријат за заштиту животне средине, глава 09.1 – Буџетски фонд за заштиту животне средине и то:
– извор финансирања 01 – приходи из буџета, функције:
510 – Управљање отпадом; 530 – Смањење загађености; 540
– Заштита биљног и животињског света и крајолика и 550 –
Заштита животне средине – истраживање и развој у износу
од 798.991.139,00 динара;
– извор финансирања 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година, функције: 510 – Управљање отпадом, 530 – Смањење загађености; 540 – Заштита биљног и

Цена 265 динара

животињског света и крајолика и 550 – заштита животне
средине – истраживање и развој у износу од 127.170.363,00
динара.
II
Тачка II Програма, мења се у делу „Намена Активност/
назив плана, програма или пројекта”, тако што се додаје
нова тачка, под редним бројем:
„42. Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу
за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније у Винчи (600.000,00 динара).
Неопходно је извршити техничку контролу пројекта за
грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније у Винчи, по законом утврђеној
процедури, а по коме се изводе радови на санацији клизишта депоније и стабилизације дела депоније у Винчи. Наиме, на локацији комуналне депоније у Винчи, услед обилних
падавина и поплава током 2014. године, дошло је до појаве
пукотина и клизишта тела комуналне депоније, као и клизишта земљишта испод тела депоније. Покренути материјал
са депоније затрпао је ободне канале и саобраћајницу и тако
онемогућио да се процедне воде из тела депоније дренирају.
Затрпан је и сепаратор као главни рецепијент за прикупљање процедних вода. Отпадне воде из тела депоније сада се
неконтролисано процеђују низ падину ка Дунаву. Клизна
тела које се налазе на ободној саобраћајници онемогућавају
прилаз депонији, нарочито у чеоном делу, који такође клизи по водом засићеној подлози (Ошљански поток који је испод тела депоније). Како депонија не поседује дегазационе
бунаре, у ваздуху се осећа и присуство метана.”
III
На активности обухваћене Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града
Београда за 2018. годину, прибављена је сагласност Министраства заштите животне средине број 401-00-00037/201802 од 8. маја 2018. године, 11. јула 2018. године, 16. октобра
2018. године и од 13. децембра 2018. године.
IV
Ове измене и допуне Програма се објављују у „Службеном листу Града Београда” и на интернет-страници града.
Градоначелник града Београда
Број 501-8955/18-Г, 26. децембра 2018. године
Градоначелник
Зоран Радојичић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

26. децембар 2018.

Градоначелник града Београда 25. децембра 2018. године, на основу члана 12. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана 24. тачка 6. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 52. став 1. тачка 9.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донео је

Градоначелник града Београда 26. децембра 2018. године, на основу члана 12. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана 24. тачка 6. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 52. став 1. тачка 9.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У
ЦЕНТРУ ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У
УСТАНОВИ „ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА”

I. Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за смештај и дневни боравак
деце и омладине ометене у развоју у Београду број 3131 од 11.
децембра 2018. године, који је донео директор Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

I. Даје се сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова у установи „Прихватилиште за одрасла и стара лица”, број 8487 од 12. децембра 2018. године,
који је донео директор Прихватилишта за одрасла и стара
лица.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 110-8914/18-Г, 25. децембра 2018. године

Градоначелник Града Београда
Број 110-9003/18-Г, 26. децембра 2018. године

Градоначелник
Зоран Радојичић, ср.

Градоначелник
Зоран Радојичић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЧУКАРИЦА
Скупштина ГО Чукарица на 20. седници одржаној 26.
децембра 2018. године, на основу члана 46. став 1. тачка 1.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлуке УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”,
број 61/14 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине
Градске општине Чукарица, пре истека времена на које је изабран, због поднете оставке и то Ненаду Ристићу, са изборне
листе др Војислав Шешељ – Српска радикална странка.
2. Ову одлуку објавити у „Службени листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-142/2018, 26. децембра 2018. године
Председник
Милан Стојић, ср.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15 и 99/16, 113/17 и 95/18), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон и 47/18) и члана
24. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист
Града Београда”, број 61/14 – пречишћен текст), а на предлог Већа општине, Скупштина Градске општине Чукарица, на 20. седници, одржанoj 26. децембра 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2019.
ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци Градске општине Чукарица за 2019. годину (у
даљем тексту: буџет), њено извршење, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника, права и обавезе корисника буџетских
средстава.

26. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
I. ОПШТИ ДЕО

Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Чукарица за 2019. годину (у даљем тексту: буџет),
састоје се од:
Економска
класификација

У динарима

Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине

7+8

839.120.842

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијеске имовине

4+5

1.029.070.842

(7+8) – (4+5)

– 189.950.000

А. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА

Буџетски дефицит
Издаци за отплату главнице
Издаци за набавку финансијске имовине

62

– 189.950.000

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања

91

Примања од продаје финансијске имовине

92

/

Неутрошена средства из претходних година

3

189.950.000

Издаци за отплату главнице дуга

61

/

/

6211

/

Издаци за набавку нефинансијске имовине
Нето финансирање

(3+91+92) – (61+6211) 189.950.000

Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени
су у следећим износима:
Р. бр.

ОПИС

1

2

Члан 4.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита
из члана 2. ове одлуке у износу од 198.950.000 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.
Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за
2019, 2020. и 2021. годину исказују се у следећем прегледу:
У 000 дин.
Ред.
бр.

Назив капиталног пројекта

1

2

ЕкоПА/
Програм
номска 2019
Пројекат
клас.

/

Укупни фискални суфицит/дефицит

(домаћих хартија од вредности)
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Шифра
економ. класификације
3

2020 2021

3

4

5

1. Набавка опреме за потребе Управе (канцеларијска,
рачунарска, противпожарна,
софтвера и ост.)

15

06020001

5122

6.500 6.000 7.000

2. Уређење објекта Културног
центра Чукарица (Радови на
завршној обради зидова и
замени подне облоге)

13

12011001

5113

9.150

/

/

3. Израда пројектне документације

15

06021002

5114

8.460

/

/

24.110

/

/

УКУПНО:

6

7

8

Члан 6.
Укупна примања из буџета и приходи из осталих извора
планирају се у следећим износима:

Укупна
средства
4

Економска
класификација

Врста прихода и примања

Структура
%

Износ

I

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

7+8

839.120.842

1.

Порески буџетски приходи

71

774.370.842

1

2

3

Пренета новчана средства буџета из претходних година

189.950.000

18,5

3213

Пренета новчана средства буџета из претходних година

189.950.000

18,5

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке

711

443.647.964

1.2. Порез на имовину

713

315.722.878

714 + 716

15.000.000

1.3. Остали порески приходи
2.

Непорески буџетски приходи

47.050.000

2.1. Приходи од продаје добара

742151

2.000.000

2.2. Таксе у корист нивоа општина

742250

34.500.000

742351

7.000.000

2.3. Приходи које својом делатношћу остваре
органи и организације општине

7

корист нивоа општина

743350
745

2.500.000

2.6. Меморандумске ставке

772

500.000

733

2.600.000

3.

Трансфери

4

Текући приходи

839.120.842

81,5

Порези на доходак и капиталне добитке које
плаћају физичка лица

443.647.964

43,1

7131

Периодични порези на непокретности

288.768.186

28,1

7134

Порези на финансијске и капиталне трансакције

26.954.692

2,6

7145

добара, на дозволу да се добра употребљавају
или делатности обављају

5.100.000

0,5

7161

Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници

8.860.000

0,9

7111

2.4. Приходи од новчаних казни за прекршаје у
2.5. Остали непорески приходи

3

550.000

Порези, таксе и накнаде на употребу

4.

Сопствени и остали приходи инд. корисника

744 + 742

15.100.000

5.

Примања од продаје нефинансијске имовине

811 + 812

/

7331

Текући трансфери од др. нивоа власти

2.600.000

0,3

1.029.070.842

7415

Закуп непроизводне имовине

1.040.000

0,1

7421

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација

17.000.000

1,7

34.500.000

3,4

7.000.000

0,6

II

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1.

Текући расходи

4 (без 46)

685.440.310

1.1. Расходи за запослене

41

273.598.414

7422

Таксе и накнаде

1.2. Коришћење роба и услуга

42

287.724.020

7423

1.3. Социјална заштита из буџета

47

51.619.195

Споредне продаје добара и услуга које врше
државне нетржишне јединице

44+48+49

72.498.681

7433

Приходи од новчаних казни и прекршаја

550.000

0,0

7441

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица

100.000

0,0

2.500.000

0,2

500.000

0,0

1.4. Остали расходи
2.

Трансфери и субвенције

4+5

46+45

145.807.200

2.1. Трансфери осталим нивоима власти

463

119.867.200

2.2. Остале дотације и трансфери

465

23.940.000

2.3. Субвенције јавним предузећима

451

2.000.000

3.

Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

197.823.332

III

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

9

/

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

6

/

V

3

198.950.000

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

7451

Мешовити и неодређени приходи

7721

Меморандумске ставке

8
8121
9
9114

Примања од продаје нефинанс. имов.

/

/

Примања од продаје покретне имовине

/

/

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

/

/

Примања од задуж. од пословних банака у
земљи у корист нивоа град.

/

/

УКУПНО:

1.029.070.842

100,00
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Члан 7.
Издаци буџета по основним наменама, утврђени су и
распоређени у следећим износима:
Економска
класификација

Врста прихода и примања

Износ

Структура
%

1

2

3

4

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

273.598.414

Члан 8.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функционална класификација

ФУНКЦИЈЕ

Укупна
средства

Структура
%

1

2

3

4

26,6

217.881.260

21,2

39.283.740

3,8

Накнаде у натури (превоз)

8.315.000

0,8

414

Социјална давања запосленима

4.070.000

0,4

415

Накнаде за запослене

630.000

0,1

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

3.418.414

0,3

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

287.724.020

28,0

421

Стални трошкови

55.967.155

5,4

422

Трошкови путовања

2.953.000

0,3

423

Услуге по уговору

76.043.426

7,4

424

Специјализоване услуге

65.012.740

6,3
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000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

53.885.195

5.2

010

Болест и инвалидност

26.308.970

2.6

040

Породица и деца

8.800.000

0.9

070

Социјална помоћ угроженом
18.776.225

1.8

473.237.886

46.

становништву некласифик. на другом
месту
100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

111

Извршни и законодавни органи

58.567.837

5.7

112

Финансијски и фискални послови

28.700.000

2.8

130

Опште услуге

375.420.049

36.5

160

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту

10.550.000

1.0

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

10.809.000

1.1

330

Судови
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

10.809.000

1.1

125.926.332

12.2

3.000.000

0.3

100.863.332

9.8

425

Текуће поправке и одржавање

68.887.699

6,7

400

426

Материјал

18.860.000

1,8

421

Пољопривреда

440

ОТПЛАТА КАМАТА

10.000

/

451

Друмски саобраћај

441

Отплата домаћих камата

10.000

/

473

Туризам

22.063.000

2.1

450

СУБВЕНЦИЈЕ

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

13.400.000

1.3

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

13.400.000

1.3

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

64.138.699

6.2

620

Развој заједнице

64.138.699

6.2

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

460

2.000.000

0,2

2.000.000

0,2

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

143.807.200

14,0

463

Трансфери осталим нивоима власти

119.867.200

11,6

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

157.463.730

15.3

465

Остале дотације и трансфери

23.940.000

2,3

810

Услуге рекреације и спорта

80.171.950

7.8

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

51.619.195

5,0

820

Услуге културе

72.637.780

7.1

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

51.619.195

5,0

830

Услуге емитовања и штампања

4.654.000

0.5

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

43.788.681

4,3

900

ОБРАЗОВАЊЕ

911

Предшколско образовање

912

Основно образовање

920

Средње образовање

481

Дотације невладиним организацијама

24.193.681

2,4

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

1.595.000

0,2

483

Новчане казне и пенали по решењу
судова

18.000.000

1,8

490

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

28.700.000

2,8

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

49911

Стална резерва

500.000

/

49912

Текућа резерва

28.200.000

2,7

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

197.823.332

19,2

511

Зграде и грађевински објекти

184.533.332

17,9

512

Машине и опрема

13.290.000

1,3

515

Нематеријална имовина

/

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

/

/

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

/

/

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1.029.070.842

130.210.000

12. 7

15.000.000

1.5

112.910.000

11

2.300.000

0.2

1.029.070.842

100.00

Члан 9.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
1102

100,0

2

НАЗИВ

Укупна
средства

Структура
%

3

4

5

Програм 2. Комуналне делатности
1102-0002 Одржавање јавних зелених
површина

13.400.000

1.3

13.400.000

1.3
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Програм 5. Пољопривреда и
рурални развој

2001

0.3

3.000.000

0.3

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

100.863.332

9.8

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

100.863.332

0901

1201

1301

2

3

4

5

1201-0004 Остваривање и унапређење јавног
интереса у области јавног информисања

4.654.000

0.5

1201-1001 Пројекат: Уређење објекта Културног центра Чукарица

9.550.000

0.9

80.171.950

7.8

6.800.000

0.7

4.228.000

0.4

Програм 14. Развој спорта и
омладине

9.8

15.000.000

1.5

15.000.000

1.5

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту

4.8

11.0

1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре

49.400.000

112.910.000
6.080.000

0.6

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

12.690.000

1.2

2002-1002 Пројекат:Текуће одржавање школа

40.450.000

3.9

1301-0005 Спровођење омладинске политике

7.053.950

0.7

2002-1003 Пројекат: Превоз ученика

55.580.000

5.4

Промоција туристичке понуде

22.063.000

2.1

2002-1004 Пројекат:Награде ученицима
и остали расходи за основно
образовање

7.800.000

0.8

1502-0002 Промоција туристичке понуде

22.063.000

2.1

489.617.748

40.6

2002-1005 Пројекат: Безбедност деце у
саобраћају

3.000.000

375.420.049

36.5

0602-0002 Функционисање месних
заједница

10.550.000

1.0

0602-0004 Општинско правобранилаштво

10.809.000

1.1

0602-0009 Текућа буџетска резерва

28.200.000

2.7

500.000

0.0

64.138.699

6.2

58.567.837

5.7

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

Програм 9. Основно образовање
2002-1001 Пројекат: Исхрана и смештај
ученика

2003

1

1301-0001 Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима

2001-0001 Функционисање предшколских
установа
2002

5

3.000.000

0101-0002 Мере подршке руралном развоју
0701

4
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Програм 10. Средње образовање и
васпитање

1502

0602

Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе

0.3
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

2.300.000

0.2

2003-0001 Функционисање средњих школа

2.300.000

0.2

Програм 11. Социјална и дечија
заштита

53.885.195

5.2

0901-0001 Једнократне помоћи и остали
облици помоћи

5.233.000

0.5

0602-0010 Стална буџетска резерва

0901-0005 Подршка реализацији програма
Црвеног крста

2.200.000

0.2

0602-1002 Пројекат: Текуће и капитално
одржавање јавних објеката и
површина

0901-0006 Подршка деци и породица са
децом

8.800.000

0.9

0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом

26.308.970

2.6

2101-0001 Функционисање скупштине

15.179.931

1.5
4.2

11.343.225

1.1

2101-0002 Функционисање извршних
органа

43.387.906

0901-1001 Пројекат: Социјална давања

77.291.780

7.5

1201-0001 Функционисање локалних установа културе

47.542.780

4.6

1201-0002 Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

15.545.000

1.5

Програм 13. Развој културе и
информисања

2101

Програм 16. Политички систем
локалне самоуправе

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 1.026.970.842

100,0

Члан 10.
Стална буџетска резерва за 2019. годину износи
500.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 28.200.000,00
динара.
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11.
Укупни расходи и издаци у укупном износу од 1.029.070.842 динара распоређују се по корисницима, у склопу припадајућих програма, програмских активности и пројеката, по функционалној класификацији и изворима, у слоедећим износима:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

26. децембар 2018.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

26. децембар 2018.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

26. децембар 2018.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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III. ИЗВРШEЊЕ БУЏЕТА
Члан 12.
Примања буџета Градске општине Чукарица прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима,
независно од износа утврђених овом одлуком за поједине
врсте примања.
Члан 13.
На терет буџетских средстава корисника буџета могу
преузети обавезе само до износа апропријација у тврђених
овом одлуком.
Члан 14.
Директни корисник буџетских средстава, који оствари
приходе и примања чији износи нису могли бити познати
у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање
одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01– Приходи из буџета.
Индиректни корисници средстава буџета Градске општине Чукарица, који остваре приходе и примања чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подносе захтев надлежном директном кориснику за
отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за
извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.
Апропријације из ст. 1. и 2. овог члана могу се мењати
без ограничења.
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Члан 15.
Обавезе које су преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2018. години, а нису извршене у целости у току те
године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2019.
години и извршавају се на терет апропријација одобрених
овом одлуком.
Члан 16.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским
прописима – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника
буџетских средстава.
Члан 17.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим
наменама финансијским планом прихода и расхода корисника буџетских средстава, а у склопу припадајућих програма и у складу са економском и функционалном класификацијом, и извором средстава.
Финансијски план прихода и расхода из става 1. овог
члана доноси надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Финансијски план директних корисника буџета, на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси Веће општине.
Скупштина општине даје сагласност на Годишњи програм и финансијски план индиректних корисника: „Културни центар Чукарица”, „Галерија 73” и „Туристичко-спортске
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организације Чукарица”, усвојених од стране Управног, односно Надзорног одбора корисника.
Финансијски план месних заједница, до конституисања
Савета месних заједница, на предлог Одељења за буџет и
финансије, доноси Веће општине.
Члан 18.
У оквиру плана за извршење буџета, локални орган
управе надлежан за финансије планира ликвидност буџета
и према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања.
Распоред планираних прихода и примања буџета врши
се тромесечним плановима (квотама) за извршење буџета
које доноси Одељење за финансије.
Члан 19.
Наредбодавац за извршење буџета је председник градске
општине Чукарица и одговоран је за извршење ове одлуке.
Члан 20.
Веће општине одговорно је, у смислу Закона о буџетском
систему, за спровођење фискалне политике и управљања
јавном имовином, приходима и примањима, и расходима и
издацима.
Члан 21.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је руководилац, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава
органа, као и за издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за закониту, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.
Члан 22.
Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање двапут
годишње информише Веће општине, а обавезно у року од
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Веће општине усваја и доставља извештаје
Скупштини општине.
Члан 23.
Председник градске општине Чукарица може донети
одлуку о промени износа апропријације у складу са чланом
61. Закона о буџетском систему, односно може извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име одређених
расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход
чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода буџета, док се приходи из осталих извора
могу мењати без ограничења.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник
општине доноси Одлуку да се износ апропријације који
није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене
буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у
довољном обиму.
Члан 24.
Председник градске општине може посебним актом
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(одлуком, решењем) распоредити део средстава која се
односе на Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
пројекат 2002-1004 „Награде ученицима и остали расходи
за основно образовање”, економску класификацију 472 –
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (за ученичке награде и остале накнаде за образовање), и Програм 11 – Социјална и дечија заштита, програмску активност 0901-0001
„Једнократне помоћи и други облици помоћи”, економску
класификацију 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета (за помоћ појединцима, породици и установама).
Члан 25.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака, односно програма корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом
апропријација, односно утврђеним квотама.
Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање на основу које је
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.
Захтеве за пренос, односно плаћање подноси руководилац директног, односно индиректног корисника буџета
Градске општине Чукарица Одељењу за буџет и финансије.
Након верификације од стране одговорног лица Одељења за буџет и финансије, којом се потврђује исправност
захтева и пратеће документације и усаглашеност истог са
одобреном апропријацијом, захтеве за плаћање, односно
пренос средстава одобрава председник општине.
Члан 26.
Индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене
за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и
пренета.
Члан 27.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава
сталне буџетске резерве за намене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Члан 28.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и на предлог органа управе надлежног
за финансије, доноси решење о коришћењу средстава текуће
буџетске резерве за намене у складу са чланом 69. Закона о
буџетском систему.
Члан 29.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијама за 2020. и 2021.
годину, које је донео Министар надлежан за послове финансија и Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15,
и 81/16 – одлука УС), број запослених код корисника буџета
Градској општини Чукарица (директни и индиректни буџетски корисници) не може прећи максимални број запослених на неодређено и одређено време.
У овој одлуци средства за плате обезбеђена су за број
запослених утврђен у складу са прописима из става 1. овог
члана, односно за 12 изабраних/именованих лица, 15 постављених лица и 187 запослена на неодређено време код директних и индиректних корисника буџета Градске општине
Чукарица.
Члан 30.
У буџетској 2019. години обрачун и исплата плата, као и
исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и других

Број 127 – 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним
колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике
средстава буџета градске општине, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.
Члан 31.
Привремено расположива средства на рачуну буџета
могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака
или других финансијских организација, у складу са Законом.
Уговор из става 1. овог члана закључује председник општине.
Члан 32.
Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије и сагласност Града Београда.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи за трезор – филијала Чукарица, и Секретаријату за финансије Градске управе Града Београда и објавити на интернет-страни Градске општине Чукарица.
Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.
Обра зложење
Буџет Градске општине Чукарица за 2019. годину припремљен је у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13,
63/13, 108/13,142/14, 68/15 – др. закон, 99/16, 113/17 и 95/18),
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова града
и градских општина и одређивању прихода који припадају
граду, односно градским општинамау 2019. години.
Основне смернице за израду Одлуке о буџету за 2019.
годину дефинисане су Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијама за 2020.
и 2021. годину, које је донео Министар надлежан за послове
финансија, као и Упутством за припрему буџета градских
општина Града Београда за 2019. годину и пројекција за
2020. и 2021. годину, Секретаријата за финансије број I-03
бр. 031-438-1/2018 од 6. децембра 2018. године.
Упутством су предвиђене основне претпоставке са средњорочним пројекцијама, смернице за планирање масе средстава за плате запослених у 2019. години, планирање броја
запослених, лимити расхода и издатака, смернице за капиталне пројекте, и сл.
Полазећи од ових параметара донета је Одлука о обиму
средстава за вршење послова Града и градских општина и
утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години, која представља
основни правни оквир за утврђивање права на потрошњу у
предметној години.
1. Приходи и примања
Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и
градских општина и утврђивању прихода и примања који
припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години, од укупно планираних прихода градских општина
у износу од 12.957.962.435,00 динара, општини Чукарица
опредељена су средства у износу од 821.420.842,00 динара.
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На основу поменуте одлуке, члан 6., Општини Чукарица
припадају у целости:
– порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде
и шумарства;
– локалне административне таксе остварене у пословима органа, организација и служби градске општине;
– самодопринос уведен за подручје градске општине;
– приходи од камате на средства градских општина депонована код банака;
– приходи од продаје покретних стваријоје користи
градска општина и индиректни корисници њеног буџета;
– приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина;
– новчане казне изречене у прекршајном поступку за
прекршаје прописане актом скупштине градске општине;
– новчане казне наплаћене од стране органа градских
општина;
– приходи по основу донација и трансфера градској општини;
– приходи које својом делатношћу остваре органи,организације и службе градске општине;
– накнада за коришћење природног лековитог фактора;
– накнада за коришћење минералних сировина и термалних ресњурса;
– меморандумске ставке за рефундацију расхода претходне године;
– део добити јавног предузећа, чији је оснивач градска
општина;
– и други јавни приходи и примања у складу са законом
и статутом.
Приходи који се деле између Града и Градске општине
Чукарица, а остварују се на подручју општине Чукарица,овом одлуком распоређују се на релацији општина – град:
– приход од пореза на доходак грађана, у односу
12,36:87,64;
– приход од пореза на имовину, у односу 23,10:76,90;
– приход од локалних комуналних такси, у односу 7:93;
– приход од преноса апсолутних права, у односу 8:92;
– приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности који се оствари на подручју градске
општине, у односу 2:98;
– приход од накнаде за уређење грађевинског земљишта
који се оствари на подручју градске општине 43:57.
Oвако утврђени буџетски приходи увећавају се за :
1. Наменске трансфере од других нивоа власти (извор
07) и то:
– Наменска средства Комесеријата за избеглице за финансирање једнократних помоћи по појединачним решењима, у износу од 600,000,00 динара;
– Наменска средства Града Београда и Министарства за
културу за финансирање програмских активности Културног центра Чукарица у износу од 2.000.000,00 динара,
што укупно чини 2.600.000,00 динара. Ова средства распоређена су у Посебном делу одлуке по функционалним и економским класификацијама према наменама за која су и добијена.
2. Средства од трансфера од других физичких и правних
лица (извор 08) за реализацију програмских активности
индиректног корисника – КУ Културни центар Чукарица, у
износу од 100.000,00 динара; и
3. Сопствене приходе индиректних корисника буџета ГО Чукарица – Културни центар Чукарица у износу од
15.000.000,00 динара.
Укупан износ прихода из свих извора финансирања износи 839.120.842,00 динара.
Предвиђени приходи увећани за нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 189.950.000,00
динара чине обим буџета за 2018. годину у износу од
1.029.070.842,00 динара.

26. децембар 2018.
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2. Расходи и издаци
На основу Упутства за припрему буџета градских општина Града Београда за 2019. годину и пројекција за 2020.
и 2021. годину, добијеног од Секретаријата за финансије,
маса средстава за плате у 2019. години планира се на нивоу
исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног
нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету
Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”,
број 99/16) са увећањем за 7% за запослене у органима локалне власти и остале кориснике буџета.
Према члану 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени
гласник РС”, број 68/15) за сваку календарску годину, актом
Владе се утврђује максималан број запослених на неодређено време, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз
прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија.
Скупштина Града Београда у складу са чланом 6. Закона, својим актом утврђује максималан број запослених за
све организационе облике, односно за органе града Београ-
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да, органе градских општина, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа и друге
организације које имају обавезу пријављивања података о
запосленима у регистар који води министарство надлежно
за послове финансија, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета Града Београда.
Укупан број запослених за које су овом одлуком обезбеђена средства за исплату плата у 2019. години износи 214 (
укључујући запослене код директних и индиректних корисника буџета Градске општине Чукарица), од чега:
– изабрана/именована лица – 12,
– постављена лица – 15, и
– запослени на неодређено време – 187,
што је у складу са последњом објављеном одлуком о
максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 4/16).
У наредној табели, која је прописана од стране Министарства финансија као обавезан део Образложења одлуке
о буџету, дат је преглед планиране масе зарада као и број
запослених у 2018. години.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ

Ред.
број

1

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и
планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за
2018. годину на економским класификацијама 411 и 412
Табела 2.
Укупан
Маса
Укупан
Укупан
Директни и
Маса
број зап.
средброј зап.
број зап.
Маса
индиректни
у октобру става за у октобру средстава
у октобру
средстава за
корисници
за плате
2018.
плате
2018.
2018.
плате на
буџетских
године из на извору
на
године
године
извору 01
средстава
05-08
извора
из извора извору
из извора
локалне власти
05-08
04
04
01
2
3
4
5
6
7
8
Органи и службе
локалне власти
170 216,058,900
0
0
Изабрана лица
12
хххххх
хххххх
0
хххххх
Постављена лица
11
хххххх
хххххх
0
хххххх
Запослени
147
хххххх
хххххх
0
хххххх
Установе културе
20
15,868,750
0 3,375,000
0
Постављена лица
3
хххххх
хххххх
0
хххххх
Запослени
17
хххххх
хххххх
0
хххххх
Остале установе
из области јавних
служби које се финансирају из буџета:
5
5,306,000,
0
0
0
Постављена лица
1
хххххх
0
хххххх
0
хххххх
Запослени
4
хххххх
0
хххххх
0
хххххх
Дирекције основане
0
0
0
од стране лок. вл.
Постављена лица
0
хххххх
0
хххххх
0
хххххх
Запослени
0
хххххх
0
хххххх
0
хххххх
Месне заједнице
0
0
0
Изабрана лица
0
хххххх
0
хххххх
0
хххххх
Запослени
0
хххххх
0
хххххх
0
хххххх
Предшколске установе
0
0
0
Постављена лица
0
хххххх
0
хххххх
0
хххххх
Запослени
0
хххххх
0
хххххх
0
хххххх
Нове установе и
0
0
0
0
0
0
органи:
1.
0
0
0
Постављена лица
0
хххххх
0
хххххх
0
хххххх
Запослени
0
хххххх
0
хххххх
0
хххххх
Укупно за све кориснике буџетa који
се финансирају са
економских класификација 411 и 412
195 237,233,650
0 3,375,000
0
0
Изабрана лица
12
хххххх
0
хххххх
0
хххххх
Постављена лица
15
хххххх
0
хххххх
0
хххххх
Запослени
168
хххххх
0
хххххх
0
хххххх

Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским
класификацијама 411 и 412
Укупан
планиран
Маса
број зап. у
средстава за
децембру
плате на
2019.
извору 01
године из
извора 01
9
10

Укупан
Укупан
Маса
планиран
Маса
планиран
број зап. у средстава број зап. у средстава
за плате
децембру
за плате
децембру
на извору 2019. године на извору
2019.
05-08
из извора
04
године из
05-08
извора 04
11
12
13
14

189
12
11
166
20
3
17

228,064,500
хххххх
хххххх
хххххх
18,889,500
хххххх
хххххх

0
0
0
0
0
0
0

5
1
4
0

6,886,000
хххххх
хххххх

0
0
0
0

0
хххххх
хххххх

0
0
0
0

0
хххххх
хххххх

0
0
0
0
0

хххххх
хххххх

хххххх
хххххх
хххххх
хххххх

0
0
0
0
0

хххххх
хххххх

хххххх
хххххх

0
0
0
0
0

0
0
0

хххххх
хххххх

0
0
0

хххххх
хххххх

0
0
0

хххххх
хххххх

0

0

0

0

0

0

0
0
0

хххххх
хххххх

0
0
0

хххххх
хххххх

0
0
0

хххххх
хххххх

214
12
15
187

253,840,000
хххххх
хххххх
хххххх

0
0
0
0

3,325,000
хххххх
хххххх
хххххх

0
0
0
0

0
хххххх
хххххх
хххххх

хххххх
хххххх
хххххх
3,325,000
хххххх
хххххх

0
0
0
0
0
0
0

хххххх
хххххх
хххххх
хххххх
хххххх

хххххх
хххххх

Напомена: Табела је прописана од стране Министарства финанансија. Поља са „хххх” су у оригиналној верзији обрасца
замрачена и у њих се не уносе подаци.
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Упоредни преглед расхода и издатака планираних по последњем ребалансу за 2018. годину и по овој одлуци за 2019.
годину дати су у следећој табели:
Економска
класиф.

Врста прихода и примања

1
410

2

2018. год.
3

2019. год.

%

4

5

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

266.806.069

273.598.414 102.55

411

Плате и додаци запослених

204.049.780

217.881.260 106.78

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

36.558.870

39.283.740 107.45

413

Накнаде у натури (превоз)

1.585.000

8.315.000 524,61

414

Социјална давања запосленима

14.643.600

4.070.000 27.79

415

Накнаде за запослене

6.169.450

630.000 10.21

416

Награде,бонуси и остали посебни
расходи

3.799.369

3.418.414 89.97

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

316.201.286

287.724.020 90.99

421

Стални трошкови

53.508.360

55.967.155 104.60

422

Трошкови путовања

423

3.161.600

2.953.000 93.40

Услуге по уговору

87.790.067

76.043.426 86.62

424

Специјализоване услуге

69.158.222

65.012.740 94.01

425

Текуће поправке и одржавање

80.310.000

68.887.699 85.78

426

Материјал

22.273.037

18.860.000 84.68

440

ОТПЛАТА КАМАТА

10.000

10.000 100.00

44

Отплата домаћих камата

10.000

10.000 100.00

450

СУБВЕНЦИЈЕ

1.000.000

2.000.000 200.00

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

1.000.000

2.000.000 200.00

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

142.111.730

143.807.200 101.19

463

Трансфери осталим нивоима власти

118.533.238

119.867.200 101.13

465

Остале дотације и трансфери

23.578.492

23.940.000 101.53

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

73.666.226

51.619.195 70.07

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

73.666.226

51.619.195 70.07

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

39.083.381

43.788.681 112.04

481

Дотације невладиним организацијама

21.529.681

24.193.681 112.37

482

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали

1.858.300

1.595.000 85.83

483

Новчане казне и пенали по решењу
судова

15.695.400

18.000.000 114.68

1.148.451

28.700.000 2499.02

490

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

49911

Стална резерва

500.000

500.000 100.00

49912

Текућа резерва

648.451

28.200.000 4348.83

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

136.437.752

197.823.332 144.99

511

Зграде и грађевински објекти

118.420.752

184.533.332 155.83

16.907.000

13.290.000 78.61

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

1.110.000

/

0.00

976.464.895 1.029.070.842 105.39

Маса средстава за плате запослених билансирана је на
апропријацијама 411 и 412 и иста је увећана у складу са дозвољеним увећањем Законом о буџету Републике Србије за
2019. годину.
На апропријацији 413 – Накнаде у натури и 415 – Накнаде за запослене, билансирана су средства за финансирање
месечних карти градског саобраћаја за долазак и одлазак са
посла, набавком претплатних бус-плус маркица, односно у
готовини.
Апропријација 414 – Социјална давања запосленима,
односи се на отпремнине за одлазак у пензију, социјалне
помоћи запосленима у случају смрти или лечења запосленог односно члана уже породице и друга давања у складу са
Колективним уговором.
Апропријација 416 – Награде и остали пословни расходи, односи се на јубиларне награде запосленима по основу
сталности у раду (укупно за 14 запослених), као и на износ
накнаде за запослене – чланове Управног, односно Надзорног одбора индиректних корисника.

26. децембар 2018.

Стални трошкови (апропријација 421) планирани су на
основу извршења истих у претходном периоду и процене
њиховог раста на годишњем нивоу.
Средства за финансирање коришћења роба и услуга
(група конта 420) утврђена су на основу захтева корисника
односно органа општине, а у складу са предвиђеним програмским активностима и пројектима.У процени ових расхода, уз сагледавање мера уштеда, средства су опредељивана на бази приоритета.
Средства билансирана на апропријацији 423 – Услуге по
уговору,односе се на:
– Накнаде одборницима Скупштине ГО Чукарица и заменику председника Скупштине,
– Уговоре о привременим и повременим пословима за
несистематизована радна места и уговоре о делу за чланове
Управних и Надзорних одбора индиректних корисника, Комисије за повраћај земљишта, као и друге уговоре о делу по
основу организације културних програма, спортских такмичења, социјалних услуга и сл.,
– Услуге одржавања софтвера и остале компјутерске
услуге,
– Услуге образовања и усавршавања запослених, котизације, и накнаде за стручне испите,
– Услуге штампања часописа, публикација, образаца,
фасцикли и сл., услуге објављивања у „Службени гласнику
РС”, „Службеном листу Града Београда” и дневним новинама, објављивање тендера и информативних огласа и сл. за
потребе редовног рада,
– Услуге обезбеђења и услуге чишћења објеката,
– Услуге организације културних и спортских манифестација,
– Услуге предаје архивске грађе Архиву, услуге чувања
исте и излучивања, услуге надзора над радовима на текућем
одржавању објеката, репрезентација и поклони (награде
Дерета, Матија-бан, најбољи полицајац и ватрогасац године
и друго), и остале услуге (извршитеља, вештака, фотоуслуге, услуге озвучења и сл.).
Средства билансирана на апропријацији 424 – Специјализоване услуге, односе се на:
– Услуге из области културе, рекреативног и школског
спорта,
– Здравствене услуге по основу систематских прегледа
запослених и услуга испитивања микроклиме радних места,
– Услуге одржавања атарских путева (део се финансира из
пренетих наменских средстава Секретаријата за привреду),
– Услуге одржавања јавних зелених површина и услуге
одношења кабастог смећа које нису у надлежности јавних
комуналних предузећа Града Београда,
– Геодетске услуге и услуге ангажовања механизације и других у случају ванредних околности – бујичних сливова и сл.,
– Консалтинг услуге и израде сајта општине, услуге Архива града Београда, услуге израде пројеката, предмера и
предрачуна и сл.,
– Услуге превоза и ваљања рециклираног асфалта, одржавање и рестаурација споменика, одржавање пружних
прелаза, и остале специјализоване услуге.
Апропријација 425 – Текуће поправке и одржавање, односи се на текуће одржавање зграде Управе, објеката месних заједница и установа културе, објеката предшколске
установе, као и на уређење других јавних објеката и површина (уређење стаза, платоа, паркинг површина, рушење
бесправно подигнутих објеката, уређење рампи за инвалиде, текуће одржавање спортских терена и урбаних џепова у
надлежности општине и сл.). Део средстава за ову намену
обезбеђен је из пренетих наменских средстава Града Београда уплаћених на рачун општине Чукарица крајем децембра 2018. године.
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Апропријација 426 – Материјал, односи се на набавке
канцеларијског материјала, материјала за културу, спорт и
образовање, материјала за хигијену, бензина и материјала
за превозна средства, резервне делове за рачунарску, комуникациону и другу опрему, алат и инвентар и остали потрошни материјал.
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, апропријација 451, односи се на издвајања за
ЈП „Пословни центар Чукарица” на основу Посебног програма финансирања инвестиција из буџетских средстава
оснивача за изградњу опсега на гробљима којима јавно предузеће управља.
На апропријацији 463 – Трансфери осталим нивоима
власти билансирана су средства за смештај и исхрану деце
са сметњама у развоју, превоз ученика, текуће одржавање
школа и остали расходи везани за образовање. Предметни
расходи увећани су у односу на претходну годину у циљу
свеобухватнијег финансирања првенствено текућег одржавања школа и вртића у складу са захтевима ових установа.
Апропријација 465 – Остале дотације и трансфери, највећим делом се односи на Законом о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14) регулисан пренос средстава
од умањења плата (10%, односно разлика између обрачуна по
претходној и новоутврђеној основици за исплату плата) на
рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије.
Социјална давања (апропријација 472) односе се на финансирање: помоћи старим и немоћним особама кроз пружање услуга Геронтодомаћица и телеасистенције, помоћи
особама са инвалидитетом кроз пружање услуге родитељима деце са сметњама у развоју и услуга хипотерапије, једнократних помоћи деци без родитељског старања, деци у
хранитељским и једнородитељским породицама, набавку
поклон-пакета за новорођенчад и новогодишњих слатких
пакета, извршење пројеката Комесеријата за избеглице (за
набавку грађевинских пакета, опреме везане за покретање
доходовних активности, набавку кућа и друге помоћи), дотације удружењима грађана социјалног карактера, за финансирање награда најбољим ученицима и професорима и сл.
Дотације невладиним организацијама (апропријација 481) обухватају дотације везане за исплату политичким
странкама у складу са Законом о финансирању политичких
активности, дотације Црвеном крсту Чукарице, као и дотације удружењима грађана из области културе, спорта и
осталог по конкурсима.
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Апропријација 483 – Новчане казне и пенали по решењу
судова, односи се на финансирање извршења судских пресуда по основу радних спорова покренутих 2006. године и
могућих судских решења везаних за фактичку експропријацију и накнаду штете, а на захтев општинског правобранилаштва.
Апропријација 499 – Средства резерве, билансирана је у
складу са члано 69. Закона о буџетском систему, у износу до
4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за буџетску годину, а за непланиране сврхе за које
нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току
године покаже да апропријације нису биле довољне.
Апропријације везане за капитална улагања (група
конта 510) односе се на радове инвестиционог одржавања
објеката и површина у надлежности Градске општине Чукарица, као и на набавку опреме за рад запослених код директних и индиректних корисника буџета.
Законом о буџетском систему утврђена је обавеза приказивања Капиталног буџета за текућу и наредне две године у Општем делу Одлуке о буџету. Капитални пројекти
табеларно су приказани у члану 5. ове одлуке. Један део
пројеката (део средстава за санацију некатегорисаних путева, адаптација простора, друга фаза радова на објекту.
Културног центра Чукарица и изградња Урбаних џепова Чукарице) финансираће се из пренетих наменских средстава Града Београда, трансферисаних на рачун буџета Општине Чукарица у децембру 2018. године.
3. Програмска информација
Чланом 28. Закона о буџетском систему прописано је да
се буџет састоји из општег дела, посебног дела и образложења, као и да се финансијски планови састоје из расхода и
издатака урађених у складу са економском, функционалном
и програмском класификацијом према изворима финансирања.
Чланом 9. Одлуке о буџету Градске општине Чукарица
обухваћено је укупно дванаест програма са расходима и
издацима по програмској класификацији, док је у члану 11.
Одлуке садржан приказ планираних средстава буџета по
програмској класификацији по корисницима.
У наредном делу Образложења дати су циљеви програма, програмских активности и пројеката, са именованим
одговорним особама и индикаторима за мерење постављених циљева.

РАЗДЕО 4. – УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба грађанства
Одговорно лице/Циљ

Индикатор

Одговорно лице: члан Већа, Татјана
1. Број m2 јавних зелених површина на којима се уређује
Видојевић
и одржава зеленило
Циљ:
1. Повећање покривености територије
комуналним делатностима одржавања
јавних зелених површина

Вредност у
базној години
(2017)

31.046

Очекивана
вредност у
2018. години

32.000

Циљана
Циљана
Циљана вредност
вредност у
вредност у
у 2021. години
2019. години 2020. години

33.200

34.000

34.200

Извор
верификације
Одељеље за грађевинско комуналне
послове

Програмска активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина
Програм коме припада: 1102 – Комуналне делатности
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове редовног одржавања паркова и јавних површина у надлежности општине, послове уклањања депонија и кабастог смећа и сече стабала по решењима комуналне
инспекције, као и послове ангажовања услуга чишћења снега и других комуналних услуга у ванредним условима.
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Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: Руководилац
одељења за грађевинско-комуналне
послове
Циљ: Адекватан квалитет пружених
услуга уређења и одржавања јавних
зелених површина

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Индикатор
1.Број зелених површина
– паркова који се
редовно одржавају

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

38

40

26. децембар 2018.

Циљана
Циљана
Циљана вредност
вредност у
вредност у
у 2021. години
2019. години 2020. години

42

43

45

Извор
верификације

Одељење за
буџет и
финансије

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор: Пољопривреда и рурални развој
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Унапређење пољопривредне производње у градској општини
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Здравко
Топаловић
Циљ: Спровођење усвојене
пољопривредне политике и политике
руралног развоја

Индикатор
1. Усвојени програми
развоја пољопривреде и
руралног развоја

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

-

Циљана
Циљана
Циљана вредност
вредност у
вредност у
у 2021. години
2019. години 2020. години

1

-

-

-

Извор
верификације
Одељеље за
друштвене
делатности

Програмска активност 0101-0002: Мере подршке руралном развоју
Програм коме припада: 0101 – Пољопривреда и рурални развој
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове у вези са израдом плана равоја пољопривреде и одржавањем атарских путева у време пољопривредних радова.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Жељко
Рабљеновић
Циљ: Унапређење руралног развоја

Индикатор
1. Број уређених атарских
путева
2. Дужина уређених
атарских путева у м

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

Циљана
Циљана
Циљана вредност
вредност у
вредност у
у 2021. години
2019. години 2020. години

13

12

15

13

14

9070

10.700

7100

8200

10.800

Извор
верификације
План уређења
атарских путева

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Унапређење саобраћајне инфраструктуре у градској општини у складу са надлежностима.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Тања
Видојевић
Циљ: Развијеност инфраструктуре у
контексту доприноса социо
економском развоју

Индикатор
1. Број улица и некатегорисаних путева на којима су
извршени радови санације,
или радови на уређењу
насипањем рециклираног
асфалта

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

62

27

Циљана
вредност у
2019. години

91

Циљана
вредност у
2020. години

27

Циљана
вредност у
2021. години

Извор
верификације

35

Радни
извештаји

Програмска активност 0701-0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Програм коме припада: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везано за услуге утовара, превоза и насипања рециклираног асфалта у циљу уређења улица и тротоара на подручју општине, као и на изградњу и санацију некатегорисаних путева, а у складу са надлежностима градске општине.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Тања
Видојевић
Циљ: Одрж. путне мреже кроз
изградњу и одржавање улица и
некатегорисаних путева у складу са
надлежностима

Индикатор
1. Број/дужина санираних/
реконструисани х некатегорисаних путева
2. Дужина улица на којима је
извршено ваљање рециклираног асфалта

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

/

6/8590

Циљана
Циљана
Циљана вредност
вредност у
вредност у
у 2021. години
2019. години 2020. години
20 km

5 km

Извор
верификације

15
Радни
кмизвештаји

8490

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Правни основ: Статут Града Београда члан 74. и 77.
Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.

5710

10 km

5 km

10 km

26. децембар 2018.
Одговорно лице/Циљ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Индикатор

Одговорно лице: члан Већа, Стана Лукић 1. Број уписане деце у односу
на број укупно пријављене
Циљ:
деце (исказано у %)
1. Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем и
образовањем

Вредност у базној
години (2017)

47,63

Очекивана
вредност у
2018. години

48,00
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Циљана
Циљана
Циљана вредност
вредност у
вредност у
у 2021. години
2019. години 2020. години

49,00

51,00

52,00

Извор
верификације
Прикупљени
подаци у одељ.
за друштвене
делатности и
привреду

Програмска активност 2001-0001: Функционисање предшколских установа
Програм коме припада: 2001 – Предшколско васпитање и образовање
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на надлежност градске општине текућег одржавања
дечијих вртића на свом подручју.
Одговорно лице/Циљ

Индикатор

Одговорно лице: члан Већа, Стана
1. Број објеката који су
Лукић
обухваћени радовима текућег
Циљ: Обезбеђени адекватни услови за одржавања
васпитно – образовни рад са децом

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

3

3

Циљана
Циљана
Циљана вредност
вредност у
вредност у
у 2021. години
2019. години 2020. години
3

3

3

Извор
верификације
Одобрени
захтеви ПУ
Чукарица

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сектор: Образовање
Правни основ: Статут Града Београда члан 74. и 77.
Сврха: Доступност односног образовања свој деци са територије градске општине у складу са прописаним стандардима
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Дејан Јањић
Циљ:
1. Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем

Индикатор
1. Обухват деце основним
образовањем (разложено према полу М/Ж) на
Чукарици

Вредност у базној
години (2017)

7400/7100

Очекивана
вредност у
2018. години

7450/7150

Циљана
Циљана
вредност у
вредност у
2019. години 2020. години

7400/7150

7400/7100

Циљана
вредност у
2021. години

Извор
верификације

7450/7150

Прикупљени
подаци у одељ.
за друштвене
делатности и
привреду

Пројекат 2002-1001: Исхрана и смештај ученика
Програм коме припада: 2002 – Основно образовање и васпитање
Опис активности по пројекту: Пројекат се односи на послове везане за транфеерисање новчаних средстава за финансирање смештаја и исхране деце – ученика са сметњама у развоју а у складу са надлежностима градске општине.
Одговорно лице/Циљ

Индикатор

Одговорно лице: начелник Одељења
за друштвене делатности и привреду
Циљ: Повећање доступности и
приступачности основног образовања
деци

1. Проценат деце са сметњама у развоју са пребивалиштем са Чукарице којима
је обезбеђена бесплатна
исхрана, односно исхрана и
смештај по захтевима школа

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

100,00

100,00

Циљана
Циљана
вредност у
вредност у
2019. години 2020. години

100,00

100,00

Циљана
вредност у
2021. години

Извор
верификације

100,00

Одељење за
друштвене
делатности и
привреду

Пројекат 2002-1002: Текуће одржавање школа
Програм коме припада: 2002 – Основно образовање и васпитање
Опис активности по пројекту: Пројекат се односи на послове везане за обезбеђивање услова за нормално функционисање и рад основних школа на подручју општине Чукарица, кроз текуће одржавање објеката школа.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: начелник Одељења
за друштвене делатности и привреду
Циљ: Ефикасно основно образовање и
рационална употреба средстава

Индикатор
1. Број објеката основних
школа на којима су
извршени радови текућег
одржавања

Вредност у базној
години (2017)

18

Очекивана
вредност у
2018. години
18

Циљана
Циљана
вредност у
вредност у
2019. години 2020. години
18

Циљана
вредност у
2021. години

18

Извор
верификације

18

Одељење за буџет
и финансије

Пројекат 2002-1003: Превоз ученика
Програм коме припада: 2002 – Основно образовање и васпитање
Опис активности по пројекту: Пројекат се односи на послове везане за финансирање превоза ученика основних школа
који живе на удаљености већој од 4 km од седишта школе и превоз ученика са сметњама у развоју.
Одговорно лице/Циљ

Индикатор

Одговорно лице: начелник Одељења
за друштвене делатности и привреду
Циљ: Повећање доступности и приступачности основног образовања
деци

1. Проценат деце којој
је обезбеђен бесплатни
школски превоз у односу на
укупан број школске деце из
средстава општине

Вредност у базној
години (2017)

5,45

Очекивана
вредност у
2018. години

5,50

Циљана
Циљана
вредност у
вредност у
2019. години 2020. години

5,90

5,90

Циљана
вредност у
2021. години

5,90

Извор
верификације
Одељење за
друштвене
делатности и
привреду
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

26. децембар 2018.

Пројекат 2002-1004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање
Програм коме припада: 2002 – Основно образовање и васпитање
Опис активности по пројекту: Пројекат се односи на послове подршке квалитету образовања кроз награђивање најбољих ученика и њихових професора (ученици који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у
току године), доделу награда носиоцима Вукове дипломе, ученицима и спортистима генерације, поклона ђацима првацима, као и финансирање превоза ученика на републичка и међународна такмичења и остале трансфере школама.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: начелник Одељења
за друштвене делатности и привреду
Циљ: Унапређење квалитета
образовања у основним школама

Индикатор
1. Број ученика који су
освојили од 1. до 3. места на
републичким и међународним такмичењима

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

70

73

Циљана
вредност у
2019. години
73

Циљана
вредност у
2020. години

Циљана
вредност у
2021. години

74

Извор
верификације

75

Одељење за
друштвене
делатности и
привреду

Пројекат 2002-1005: Безбедност деце у саобраћају
Програм коме припада: 2002 – Основно образовање и васпитање
Опис активности по пројекту: Пројекат се односи на послове едукације деце предшколског и школског узраста кроз
пројекте удружења грађана, прихваћене кроз конкурсе, а из трансферних средстава Секретаријата за саобраћај.
Индикатор

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

Одговорно лице: начелник Одељења за 1. Број прихваћених
друштвене делатности и привреду
пројеката
Циљ: Превентивна едукација по
основу безбедности деце у саобраћају

3

3

Одговорно лице/Циљ

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана
вредност у
2020. години
3

Циљана
вредност у
2021. години

3

Извор
верификације

3

Одељење за
друштвене
делатности и
привреду

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сектор: Образовање
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Доступност односног образовања свој деци са територије градске општине у складу са прописаним стандардима
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Дејан
Јањић
Циљ:
1. Потпуни обухват средњим
образовањем и васпитањем

Индикатор

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана
вредност у
2020. години

Циљана
вредност у
2021. години

1. Обухват деце средњим
образовањем на Чукарици
2700

2800

2820

2840

2850

Извор
верификације
Прикупљени
подаци у одељ.
за друштвене
делатности и
привреду

Програмска активност 2003-0001: Функционисање средњих школа
Програм коме припада: 2003 – Средње образовање и васпитање
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за унапређење
доступности средњег образовања кроз финансирање исхране и смештаја ученика са сметњама у развоју.
Одговорно лице/Циљ

Индикатор

Одговорно лице: члан Већа, Дејан
Јањић
Циљ: Обезбеђени прописани услови
за васпитно-образовни рад у средњим
школама

1. Проценат деце са сметњама у развоју са пребивалиштем са Чукарице којима
је обезбеђена бесплатна
исхрана, односно исхрана и
смештај по захтевима школа

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

100,00

100,00

Циљана
вредност у
2019. години

100,00

Циљана
вредност у
2020. години

100,00

Циљана
вредност у
2021. години

100,00

Извор
верификације
Одељење за
друштвене
делатности и
привреду

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Стана
Лукић
Циљ:
1. Повећање доступности права и
услуга социјалне заштите

Индикатор
1. Проценат корисника
финансијске подршке и
подршке у натури које се
финансирају из буџета
општине у односу на број
становника

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

4,99

5,00

Циљана
вредност у
2019. години

5,00

Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи
Програм коме припада: 0901 – Социјална и дечија заштита

Циљана
вредност у
2020. години

5,00

Циљана
вредност у
2021. години

5,00

Извор
верификације

Одељење за
буџет и
финансије

26. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за финансирање једнократних помоћи по решењима Комесаријата за избеглице, финансирање услуга чукаричког мајстора за социјално угрожена стара лица,
исплате сахрана НН лица и корисника Градског центра за социјални рад – филијала Чукарица, финансирање рада медијаторки дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације, набавке медикамената и средстава за
хигијену за ромска нехигијенска насеља и сл.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Стана
Лукић
Циљ: Унапређење заштите
сиромашних

Индикатор

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана
вредност у
2020. години

Циљана
вредност у
2021. години

Извор
верификације

1. Број активности за помоћ
материјално угроженом
становништву

6

8

8

8

8

Евиденција
Одељења за
буџет и финанс.

2. Број подржаних програма, пројеката намењен
искључиво женама/мушкарцима

-

10/8

9/9

9/9

9/9

Одељење за
друштвене
делатности и
привреду

Програмска активност 0901-0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста Чукарице
Програм коме припада: 0901 – Социјална и дечија заштита
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за финансирање прихваћених пројеката организације Црвени крст Чукарице у текућој години а у циљу социјалног деловања.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Стана
Лукић
Циљ: Социјално деловање олакшавање људске патње пружањем
неопходне ургентне помоћи лицима у
невољи, развијањем солидарности
међу људима, организовањем разл.
облика помоћи

Индикатор
1. Број акција на прикупљању различитих врста
помоћи које су финансирне
из буџета општине
2. Број остварених сати
рада волонтера Црвеног
крста

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
Циљана
вредност у
вредност у
2018. години 2019. години

Циљана
вредност у
2020. години

Циљана
вредност у
2021. години

Извор
верификације

47

50

50

50

50

16000

16500

17000

17000

17000

Извештај о
раду
организације
Црвени крст
Чукарице

Програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом
Програм коме припада: 0901 – Социјална и дечија заштита
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за финансирање организације различитих облика помоћи у виду: организације превоза деце са сметњама у развоју и пратиоца до предшколских установа,
подели поклон ваучера као помоћ деци без родитељског старања, деци у хранитељским породицама и материјално угроженим једнородитељским породицама са подручја општине, подела поклон пакета за новорођенчад и новогодишњих пакета
за децу предшколског узраста и сл.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Стана
Лукић
Циљ: Унапређење популационе
политике

Индикатор
1.Број мера материјалне
подршке намењен мерама
локалне популационе
политике

Вредност у базној
години (2017)

4

Очекивана
Циљана
вредност у
вредност у
2018. години 2019. години
6

5

Циљана
вредност у
2020. години

Циљана
вредност у
2021. години

5

Извор
верификације

5

Евиденција
Одељења за
буџет и
финансије

Програмска активност 0901-0008: Подршка особама са инвалидитетом
Програм коме припада: 0901 – Социјална и дечија заштита
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове организовања различитих врста помоћи
кроз: спровођење хипотерапије за децу са сметњама у развоју, обезбеђивање услуга геронто домаћица и телеасистенције
инвалидним и немоћним, услуга помоћи родитељима деце са сметњама у развоју, радове на изради рампи за инвалиде и
набавка лифтова за инвалиде и сл.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Стана
Лукић
Циљ: Унапређење услуга социјалне
заштите за старије и особа са инвалидитетом

Индикатор
1. Број услуга

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
Циљана
вредност у
вредност у
2018. години 2019. години

Циљана
вредност у
2020. години

Циљана
вредност у
2021. години

Извор
верификације

4

5

5

5

5

110

130

130

130

130

2. Број корисника услуга

Евиденција
Одељења за
буџет и
финансије

Пројекат 0901-1001: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима
Програм коме припада: 0901 – Социјална и дечија заштита
Опис програмске активности: Пројекат се односи на послове обезбеђивања услова за реализацију пројеката Комесаријата за избеглице, Светске банке и других организација и то: набавка грађевинских пакета, набавка алата и опреме за подстицање самосталног обављања привредне делатности, изградњу односно набавку кућа са окућницом, огрева, и сл.
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Одговорно лице/Циљ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Индикатор

Вредност у базној
години (2017)

Одговорно лице: начелник Одељења
за друштвене делатности и привреду
1. Циљ: Повећање броја радно оспособљених избеглих и интерно расељених
лица

1. Број избеглих,интерно
расељених и порогнаних
лица којима је пружена
подршка у пословном
самоосамостаљивању

20

2. Побољшање социјално-економских
услова живота избеглих и интерно
расељених лица

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

25

Очекивана
вредност у
2018. години

20

Циљана
вредност у
2019. години

26. децембар 2018.
Циљана
вредност у
2020. години

20

Циљана
вредност у
2021. години

20

Извор
верификације

20
Евиденција
Одељења за
буџет и
финансије

25

21

22

22

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и
стваралаштва у локалној заједници.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Горан
Ускоковић
Циљ:
1. Подстицање развоја културе

Индикатор

Вредност у базној
години (2017)

Очекивана
вредност у
2018. години

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана
вредност у
2020. години

Циљана
вредност у
2021. години

Извор
верификације

1. Проценат посетилаца на
укупан број становника
општине (195.000)

16,74

23,02

30,47

32,06

33,61

2. Укупан број посетилаца
на свим културним
догађајима

32650

44900

59430

62520

65550

Извештај
КЦ Чукарица
и Галерије `73

Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програм коме припада: 1201 – Развој културе и информисања
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за реализацију културних и едукативних програма културних установа: Културни центар Чукарица и Галерија `73, организацију културних манифестација
од значаја локалне заједнице и унапређење разноврсности културне понуде кроз реализацију програма и пројеката удружења грађана, финансираних из буџета кроз конкурсе .
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: Директор КУ Циљ:
1. Повећање учешћа грађана у
културној продукцији и уметничком
стваралаштву

Индикатор
1. Број полазника који похађају едукативне програме и радионице Културног
центра Чукарица

Очекивана
вредност у
2018. години

Вредност у базној
години (2017)

375

380

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана
вредност у
2020. години

4980

5200

Циљана
вредност у
2021. години

Извор
верификације

5400
Сл. белешке и
евиденције КУ

2. Број посетилаца на
вечерњој сцени, дечијим
представама, едукативним
предавањима и изложбама у
КЦ Чукарица и Галерији '73

28650

39900

58000

61000

64000

2. Унапређење разноврсности култур- 1. Број програма и пројекане понуде
та удружења грађана/КУД
пријављених/подржаних
од стране општине

41/29

50/30

52/28

53/29

54/31

Одељење за
друштвене
делатности и
привреду

Програмска активност 1204-0004: Остваривање и унапређивање интереса у области јавног инфоримсања
Програм коме припада: 1201 – Развој културе и информисања
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за боље информисање грађанства
о пословима и активностима локалне самоуправе, као и о важним активностима из области друштвеног живота локалне
заједнице, кроз штампу часописа, брошура, слање БУЛК смс порука, медијско праћење активности општине, учешће на
Београдском манифесту, објављивање аката у Службени листу и „Службеном гласнику РС” и сл.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: Златана Марковић,
запослена на пословима ПР
Циљ: Повећање понуда квалитетних
медијских садржаја из области
друштвеног живота локалне заједнице

Индикатор
1. Број различитих тематских типова програма за
боље информисање

Очекивана
вредност у
2018. години

Вредност у базној
години (2017)

6

8

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана
вредност у
2020. години

9

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор: Спорт и омладина
Правни основ: Статут Града Београда члан 74. и 77.
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта.

9

Циљана
вредност у
2021. години

Извор
верификације

9

Евиденција
Одељења за
буџет и
финансије

26. децембар 2018.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Славиша
Шотра
Циљ:
1. Обезбеђење услова за бављење
спортом

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Индикатор
1. Број спортских организација преко којих се
остварује јавни интерес у
области спорта

Очекивана
вредност у
2018. години

Вредност у базној
години (2017)

365

370

Циљана
вредност у
2019. години

370
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Циљана
вредност у
2020. години

370

Циљана
вредност у
2021. години

Извор
верификације

370

Одељење за друштвене делатности и
привреду

Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Програм коме припада: 1301 – Развој спорта и омладине
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за организацију спортских манифестација и послове суфинансирања програма, пројеката и манифестација у области спорта.
Одговорно лице/Циљ

Индикатор

Одговорно лице: Начелник Одељења
за друштвене делатности и привреду,
Милорад Цајковић
Циљ: 1. Унапређење подршке
локалним спортским организацијама
преко којих се остварује јавни интерес
у области спорта

1. Број програма
спортских организација
финансираних од стране
општине

Циљ: 2. Унапређење рекреативног
спорта

Очекивана
вредност у
2018. години

Вредност у базној
години (2017)

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана
вредност у
2020. години

Циљана
вредност у
2021. години

19

25

40

45

50

1. Број програма којима се
реализују активности из
рекреативног спорта

20

21

15

15

15

2. Број програма омасовљења женског спорта

19

20

10

10

10

Извор
верификације

Одељење за
друштвене
делатности и
привреду

Програмска активност 1301-0002: Подршка предшкослком и школском спорту
Програм коме припада: 1301 – Развој спорта и омладине
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за функционисање и подстицање физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских
секција и друштава, организација општинских школских спортских такмичења и др.)
Одговорно лице/Циљ

Индикатор

Одговорно лице: начелник Одељења
за друштвене делатности и привреду
1. Циљ: Унапређење предшколског
и школског спорта

1. Број програма којима се
реализују активности
школског спорта

2. Циљ: Повећање учешћа девојчица у
спортским активностима

2. Број девојчица укључен
у спортске активности у
односу на укупан број
деце ангажоване за
ткмичења

Очекивана
вредност у
2018. години

Вредност у базној
години (2017)

16

1850/3850

16

1860/3850

Циљана
вредност у
2019. години
24

1865/3850

Циљана
вредност у
2020. години
24

1870/3850

Циљана
вредност у
2021. години

Извор
верификације

24

1875/3850

Одељење за
друштвене
делатности и
привреду

Програмска активност 1301-0003: Одржавање спортске инфраструктуре
Програм коме припада: 1301 – Развој спорта и омладине
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање услова за развој спорта изградњом нових спортских терена и терена за вежбање на отвореном, и капиталним и текућим одржавањем истих.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Виолета
Јевђић
1. Циљ: Редовно одржавање
постојећих спортских објеката
од интереса за општину

Индикатор

Очекивана
вредност у
2018. години

Вредност у базној
години (2017)

1. Број изграђених/
реконструисаних јавних
игралишта/вежбалишта на
отвореном Унешени број је
у форми Изграђени/реконструисани

3

3

Циљана
вредност у
2019. години

2/8

Циљана
вредност у
2020. години

2/10

Циљана
вредност у
2021. години

2/12

Извор
верификације

Одељење за
буџет и
финансије

Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике
Програм коме припада: 1301 – Развој спорта и омладине
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове подршке младима кроз одржавање креативних радионица за младе, програма припреме ученика за матуру, програма професионалне оријентације ученика осмог
разреда и програма стручне праксе за студенте завршних година студија.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: начелник Одељења
за друштвене делатности и привреду
1.Циљ: Подршка активности укључивању младих у различите друштвене
активности

Индикатор
1. Број организованих
активности и пројеката
КЗМ

Вредност у базној
години (2017)

15

Очекивана
вредност у
2018. години

16

Циљана
вредност у
2019. години

18

Циљана
вредност у
2020. години

19

Циљана
вредност у
2021. години

20

Извор
верификације

Извештај КЗМ
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ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Правни основ: Статут Града Београда члан 74. и 77.
Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса,
Одговорно лице: председник општине Срђан Коларић,
Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима,
Тип програма: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка),
Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за одрживо управно и финансијско
функционисање општине у складу са надлежностима и пословима које обавља,
Одговорно лице: начелник Управе Бојан Поповић,
Циљ: Функционисање Управе,
Тип програма: Административни програм,
Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница,
Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за задовољење потреба и интереса
локалног становништва кроз деловање месних заједница,
Одговорно лице: председник општине Срђан Коларић,
Циљ: Обезбеђено задовољење потреба локалног становништва,
Тип програма: Административни програм,
Програмска активност 0602-0004: Општинско правобранилаштво,
Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање средстава за финансирање послова
правне заштите имовинских права и интереса општине,
Одговорно лице: општински правобранилац Игор Митровић,
Циљ: Заштита имовинских права и интереса општине,
Тип програма: Административни програм,
Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва,
Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање средстава за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму,
Одговорно лице: председник општине Срђан Коларић,
Тип програма: Административни програм,
Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва,
Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање средстава за финансирање расхода и
издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности,
Одговорно лице: председник општине Срђан Коларић,
Тип програма: Административни програм,
Пројекат 0602-1002: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина,
Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
Опис пројекта: Пројекат се односи на послове везане за задовољење потреба и интереса локалног становништва кроз
текуће и капитално одржавање јавних површина и објеката као што су: уређење паркинг простора који није у надлежности ЈП Паркинг простор, уређење стаза и платоа, рушење бесправно изграђених објеката, уградња противклизних трака на
степеништама установа и сл.
Одговорно лице/Циљ
Одговорно лице: члан Већа, Виолета
Јевђић
Циљ: Стварање услова за ефикасно
функционисање објеката, односно
јавних површина у надлежности
општине, по прихваћеним захтевима
грађана

Индикатор
1. Број објеката, односно
локација на којима је
извршено улагање у текуће
и капитално одржавање

Вредност у базној
години (2017)

35

Очекивана
вредност у
2018. години

37

Циљана
вредност у
2019. години

70

Циљана
вредност у
2020. години

75

Циљана
вредност у
2021. години

80

Извор
верификације

Евиденција
Одељења за
буџет и
финансије

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Политички систем
Правни основ: Статут Града Београда чл, 74. и 77.
Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.
Одговорно лице: председник Скупштине општине Милан Стојић.
Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе.
Тип програма: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).
Програмска активност 2101-0001: Функционисање скупштине.
Програм коме припада: 2101 – Политички систем локалне самоуправе.
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за редовно функционисање скупштине и радних тела.

26. децембар 2018.
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Одговорно лице: председник скупштине општине Милан Стојић,
Циљ: Функционисање скупштине,
Тип програма: Административни програм,
Програмска активност 2101-0002: Функционисање извршних органа,
Програм коме припада: 2101 – Политички систем локалне самоуправе,
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за редовно функционисање Већа ГО
Чукарица и комисија које је образовао председник ГО Чукарица у циљу обављања послова из изворне надлежности и поверених надлежности и других послова који су предвиђени законом и Статутом општине,
Одговорно лице: председник општине Срђан Коларић,
Циљ: Функционисање извршних органа,
Тип програма: Административни програм.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-142/18, 26. децембра 2018. године
Председник
Милан Стојић, ср.

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени
гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 – др. закон и 44/18), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 24. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист
Града Београда”, бр. 61/14 – пречишћен текст), Скупштина
Градске општине Чукарица на 20. седници одржаној 26. децембра 2018. године, доноси

ОД Л У КУ
О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови, начин, обим,
критеријуми и поступак финансирања, односно суфинансирања пројеката и програма удружења средствима из буџета Градске општине Чукарица.
Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци активности односно одговорна лица, а изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и
прописима о родној равноправности.
Члан 3.
Право учешћа у расподели средстава буџета Градске општине Чукарица, имају удружења која су регистрована на
територији градске општине Чукарица, односно Града и Републике, с тим да пројектне активности реализују на територији градске општине Чукарице.
Члан 4.
Средства за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката удружења опредељују се Одлуком о буџету Градске општине Чукарица за сваку буџетску годину.
Члан 5.
Удружење може учествовати са више пројеката, а средства се добијају само за један пројекат.
Вредност тражених средстава за финансирање и суфинансирање пројеката опредељује се Одлуком о буџету и Финансијским планом Управе Градске општине Чукарица. Висина

средстава опредељује се конкурсом, у апсолутном износу, у распону од минималних до максималних средстава по пројекту.
Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани и суфинансирани јавним конкурсом из буџета градске општине
Чукарица укључују:
– трошкове набавке услуга, уколико одговарају тржишним ценама,
– трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију пројекта,
– остале трошкове који директно произилазе из предложених активности: информисање, евалуација пројекта,
оглашавање, штампање, трошкове организације обука итд.,
укључујући трошкове финансијских услуга (банкарских
провизија),
– трошкови ПДВ-а.
Члан 6.
Средства се додељују на основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења.
Члан 7.
Средства намењена удружењима из члана 3. ове одлуке
могу да се користе за реализацију пројеката и захтева из
следећих области:
– активности које се односе на јачање сарадње између
владиног, цивилног и бизнис сектора;
– развој локалне заједнице;
– екологија, заштита животне средине, здравља грађана
и заштита животиња;
– афирмисање људских и мањинских права;
– програми за предшколску и школску децу;
– програми за спорт и омладину;
– подстицања и развоја туризма и старих заната
– програми за стара лица;
– програми из области формалног и неформалног образовања, науке, културе, информисања;
– програми из рада културно-уметничких друштава;
– развој цивилног друштва;
– волонтеризам;
– социјална заштита;
– борачко-инвалидска заштита;
– заштита лица са инвалидитетом;
– подстицање наталитета;
– превенција и заштита од болести зависности;
– активности пензионерских организација;
– афирмисање женских права;
– превенција насиља;
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– хуманитарних пројеката и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне потребе Градске општине
Чукарица и афирмацију грађанског активизма.
Члан 8.
Председник градске општине Чукарица, а на предлог надлежне Комисије Градске општине Чукарица доноси Одлуку о расписивању јавног конкурса (са текстом конкурса) за
учешће Градске општине Чукарица у финансирању односно
суфинансирању пројеката удружења средствима из буџета
Градске општине Чукарица по областима из члана 7. ове
одлуке.
Јавни конкурс се расписује једном годишње.
Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима
не искористе сва финансијска средства буџета планирана за
пројекте из одређене области, јавни конкурс се може расписати и више пута.
Поступак јавног конкурса спроводи надлежна Комисија
Градске општине Чукарица, коју именује председник градске општине Чукарица (у даљем тексту Комисија).
Чланови Комисије су обавезни да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са удружењем или одговорним лицима из удружења које се пријавило на конкурс.
Уколико члан Комисије не потпише изјаву из става 1.
овог члана, Председник ГО Чукарица је обавезан да уместо
тог члана, именује друго лице за члана Комисије.
Уколико је у поступку одлучивања о редоследу пријављених удружења на ранг листи, односно бодовању предлога пројеката и формирања ранг-листе, учествовао члан
Комисије који је био у сукобу интереса у односу на удружење или одговорно лице из удружења, тако формирана ранг
листа биће поништена.
Уколико члан Комисије потпише лажну изјаву да нема
приватни интерес у односу на удружење или одговорно
лице из удружења, које се пријавило на конкурс и учествујући у конкурсном поступку доведе себе у стварни сукоб
интереса, биће одговоран за тежу повреду радне обавезе за
коју се може изрећи дисциплинска мера новчана казна или
мера престанка радног односа
Члан 9.
Текст конкурса садржи:
1. предмет јавног конкурса;
2. приоритете конкурса;
3. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи;
4. буџет пројекта;
5. удружења која имају право на подношење пријава;
6. услове које подносилац пријаве мора да испуњава;
7. документа која је потребно приложити уз пријаву;
8. основна мерила и критеријуме избора (бодовање);
9. по потреби ближа упутства о условима за подношење
пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката удружења;
10. место и рок за достављање пријаве;
11. рок за доношење одлуке о избору;
12. начин објављивања одлуке;
13. Друге елементе које уобичајено садржи и јавни конкурс.
Ближа упуства за подносиоце предлога пројеката о
условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката за област за коју се
расписује јавни конкурс, као извод из ове одлуке издаваће
се и објављивати као прилог уз текст конкурса.
Јавни конкурс за доделу и коришћење средстава објављује се на званичној интернет-презентацији Градске општине Чукарица и на огласној табли градске општине Чукарица.
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Члан 10.
Удружење подноси пријаву на конкурс која подразумева
подношење конкурсне документације у предвиђеном року
Комисији.
Конкурсна документација садржи:
– пријавни образац (који садржи образац за предлог
пројекта и пријавни образац);
– копију Решења о упису удружења у регистар (Надлежни орган по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у
области у којој се програм реализује).
– копију Статута подносиоца пријаве;
– финансијски и наративни извештај за претходно финансирани програм код Градске општине Чукарица;
– потврду Народне банке Србије којом се потврђује да
дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати и потврда о данима неликвидности
– уколико је вредност пројекта за који се подноси захтев
већа од 500.000.00 динара, потребно је поднети доказ о поседовању искуства у управљању пројектима исте или веће
вредности у односу на пројекат са којим се конкурише.
Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом
(на местима која су за то предвиђена).
Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћирилично писмо.
Пријавни образац, треба попунити јасно и прецизно, како
би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.
Пријава у којој је конкурсна документација написана
руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.
Члан 11.
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која
могу настати у транспорту.
Пријава се предаје на писарницу Градске општине Чукарица или шаље поштом на доле назначену адресу:
Градска општина Чукарица
Комисија за сарадњу са удружењима
Шумадијски трг 2
11030 Чукарица
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом
или електронском поштом) или испоручене на другу адресу
неће бити узете у разматрање.
Члан 12.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може
бити краћи од 30 дана.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.
Члан 13.
Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према мерилима и критеријумима прописаним овом одлуком.
Сви пројекти које су подносиоци пријава предали биће
процењени у складу са следећим мерилима и критеријумима:
Критеријуми
1. Усклађеност пројекта са захтевима конкурса
1–10 бодова
2. Референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључује у
програм, могућност развијања програма и његова одрживост
1–10 бодова
3. Остварени резултати предходних година и кадровска
опремљеност
1–10 бодова
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4. Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног
интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи
1–10 бодова
5. Суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, фондова Европске уније, поклона, дотација,
легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела за финансирање програма.
1–10 бодова
6. Сарадња и праћење јавног интереса и значаја Локалне
заједнице
1–20 бодова
Максимални укупни резултат 70 бодова.
Члан 14.
Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број бодова, на основу кога ће бити сачињена бодовна
ранг-листа.
Члан 15.
Одлука да се одбаце пријаве на конкурс или да се одбију односно не одобре средства биће заснована на следећим
основама:
– пријава је послата након крајњег рока (неблаговремена);
– пријава није била комплетна или није била у складу са
наведеним административним условима;
– предлог пројекта не испуњава формалне критеријуме (нпр. Активности предложене пројектом нису у оквиру
предмета Конкурса, у предлогу пројекта се премашује максимално дозвољено време трајања, затражена средства су
већа од дозвољеног максимума, итд.);
– предлог пројекта није био довољно релевантан или
финансијски и оперативни капацитети подносиоца пријаве
нису били довољни, или су други предлози пројеката сматрани супериорнијим у овом погледу;
– предлог пројекта је сматран технички и финансијски
инфериорним у односу на одабране предлоге пројекта;
– предложени трошкови не одговарају тржишним ценама услуга и добара.
Члан 16.
По завршетку конкурса Комисија у року од 15 дана сачињава извештај о спроведеном поступку јавног конкурса
и предлог одлуке о избору програма и пројеката удружења
којима се из буџета Градске општине Чукарица додељују
средства.
Члан 17.
Председник ГО Чукарица на основу извештаја и предлога одлуке Комисије доноси одлуку о избору програма и
пројекта удружења у року од 15 дана од дана пријема извештаја и предлога одлуке.
Члан 18.
Комисија обавештава учеснике у поступку о резултатима јавног конкурса у року од осам дана од дана доношења
одлуке о избору програма и пројекта удружења.
Обавештење се објављује на званичној интернет-страници Градске општине Чукарица, на огласној табли ГО Чукарица и порталу e-Uprava.
Члан 19.
Учесници јавног конкурса имају право да Већу Градске
општине Чукарица поднесу приговор у року од осам дана
од дана објављивања одлуке на званичној интернет-страници Градске општине Чукарица и огласној табли Градске општине Чукарица.
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Веће Градске општине Чукарица одлучује о поднетим
приговорима из става 1. овог члана у року од 15 дана од
дана пријема приговора.
Члан 20.
Одлука о избору пројеката и манифестација, записник
о вредновању пројеката и манифестација, уговор о додели
дотације, пројекти и манифестације који су добили дотације и наративни и финансијски извештаји удружења која су
добиле дотацију за спровођење пројекта и манифестације,
објављују се на званичној интернет-страници Градске општине Чукарица.
Члан 21.
По коначности одлуке о избору програма и пројекта
удружења, председник градске општине Чукарица закључује уговор о финансирању програма и пројеката средствима
из буџета Градске општине Чукарица у року од 15 дана.
Члан 22.
Уговор о финансирању, односно суфинасирању пројекта
из буџета Градске општине Чукарица садржи:
– ознаку уговорних страна;
– назив и садржину пројекта;
– укупну вредност пројекта;
– износ средстава која се додељују из буџета Градске општине Чукарица 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.
Члан 23.
Средства која се у складу са овом одлуком одобре за реализацију програма и пројеката су наменска средства и могу
се користити искључиво за реализацију конкретног програма и пројекта
Члан 24.
Корисници средстава из овог правилника дужни су да
надлежној Комисији Градске општине Чукарица по завршетку пројекта/до краја године достављају извештај са финансијским документима.
Извештај са финансијским документима треба да садржи: наративни извештај о реализацији пројекта, финансијски извештај са копијама свих рачуна, уговора и друга финансијска документа којима се доказује наменски утрошак
додељених средстава по овом уговору, са потписом овлашћеног лица Корисника и са доказом о извршеним плаћањима преко рачуна (изводи из банке). Извештај мора бити
потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.
Уколико удружење није доставило тражене извештаје
из става 1. овог члана или ако су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да у буџет
Градске општине Чукарица врате уплаћена средства, у року
од 30 дана од дана раскида уговра о додели средстава.
У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као и у случају непоступања по
захтеву из претходног става овог члана за враћање додељених средстава у буџет Градске општине Чукарица, Градска
општина Чукарица ће покренути одговарајући поступак
пред надлежним судом, за кршење уговорних одредаба,
злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета
Градске општине Чукарица.
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Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда
утврди да је корисник средстава буџета Градске општине
Чукарица вршио злоупотребе или ненаменско коришћење
средстава, таквим удружењима и одговорним лицима по
новим конкурсима и за нове пројекте не могу се додељивати средства из буџета Градске општине Чукарица у наредне
три године, рачунајући од године у којој је донета правоснажна одлука.
Члан 25.
Надлежна комисија Градске општине Чукарица уз помоћ стручне службе за буџет и финансије Градске општине
Чукарица прати и надзире наменско коришћење средстава
непосредним увидом и на основу извештаја, обавештења и
достављене документације, како у току реализације, тако и
након реализације пројекта.
Члан 26.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења и невладиних организација
средствима буџета Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 87/15) и Одлука о изменама
и допунама одлуке о начину, мерилима и критеријумима
финансирања и суфинансирања пројеката удружења и невладиних организација средствима буџета Градске општине
Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 106/17).
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-142/2018, 26. децембра 2018. године
Председник
Милан Стојић, ср.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), члана 32. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 24. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист
Града Београда”, број 61/14 – пречишћен текст), Скупштина
Градске општине Чукарица на 20. седници одржаној 26. децембра 2018. године, доноси

ОД Л У КУ
О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови, начин, обим,
критеријуми и поступак финансирања, односно суфинансирања пројеката и програма у области културе из буџета
Градске општине Чукарица.
Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци активности односно одговорна лица, а изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и
прописима о родној равноправности.
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Члан 3.
Право учешћа у расподели средстава буџета Градске општине Чукарица, имају уметничка и друга удружења и субјекти регистровани за обављање делатности културе, који
су регистровани на територији градске општине Чукарица,
односно Града и Републике, с тим да пројектне активности
реализују на територији градске општине Чукарице, као и
појединци који немају статус правног лица (у пријави достављају податке о правном лицу, са седиштем на територији градске општине Чукарица, преко кога ће се пројекат
реализовати).
Члан 4.
Средства за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката у области културе опредељују се Одлуком о буџету Градске општине Чукарица за сваку буџетску годину.
Члан 5.
Учесник на Конкурсу може учествовати са више пројеката, а средства се добијају само за један пројекат.
Вредност тражених средстава за финансирање и суфинансирање пројеката опредељује се Одлуком о буџету и
Финансијским планом Управе Градске општине Чукарица.
Висина средстава опредељује се конкурсом, у апсолутном
износу, у распону од минималних до максималних средстава по пројекту.
Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани и суфинансирани јавним конкурсом из буџета Градске општине
Чукарица укључују:
– трошкове набавке услуга, уколико одговарају тржишним ценама,
– трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију пројекта,
– остале трошкове који директно произилазе из предложених активности: информисање, људски ресурси, евалуација пројекта, оглашавање, штампање, трошкове организације активности итд., укључујући трошкове финансијских
услуга (банкарских провизија),
– трошкови ПДВ– а,
Члан 6.
Средства се додељују на основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе
Члан 7.
Средства намењена за намену из члана 4. ове одлуке
могу да се користе за реализацију:
– планираних активности учесника у области културе
на конкурсу;
– за учешће у акцијама које организује Градска општина
Чукарица.
Члан 8.
Председник градске општине Чукарица на предлог надлежне Комисије Градске општине Чукарица доноси Одлуку о расписивању јавног конкурса (са текстом конкурса) за
учешће Градске општине Чукарица у финансирању односно
суфинансирању пројеката средствима из буџета Градске општине Чукарица по областима из члана 7. ове одлуке.
Јавни конкурс се расписује једном годишње.
Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима
не искористе сва финансијска средства буџета планирана за
пројекте из одређене области, јавни конкурс се може расписати и више пута.
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Поступак јавног конкурса спроводи надлежна Комисија
Градске општине Чукарица, коју именује председник градске општине Чукарица.
Чланови Комисије су обавезни да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са удружењима или одговорним лицима из удружења, односно са појединцима, који су
се пријавили на конкурс.
Уколико члан Комисије не потпише изјаву из предходног става овог члана, председник ГО Чукарица је обавезан
да уместо тог члана, именује друго лице за члана Комисије.
Уколико је у поступку одлучивања о редоследу пријављених удружења или појединаца на ранг листи, односно
бодовању предлога пројеката и формирања ранг-листе, учествовао члан Комисије који је био у сукобу интереса у односу на удружења или одговорна лица из удружења, односно
појединца, тако формирана ранг листа биће поништена.
Уколико члан Комисије потпише лажну изјаву да нема
приватни интерес у односу на удружење или одговорно
лице из удружења, односно појединца који су се пријавила
на конкурс и учествујући у конкурсном поступку доведе
себе у стварни сукоб интереса, биће одговоран за тежу повреду радне обавезе за коју се може изрећи дисциплинска
мера новчана казна или мера престанка радног односа.
Члан 9.
Текст конкурса садржи:
1. предмет јавног конкурса;
2. приоритете и циљеве конкурса
3. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи;
4. буџет пројекта
5. организације које имају право на подношење пријава;
6. услове које подносилац пријаве мора да испуњава;
7. документа која је потребно приложити уз пријаву;
8. основна мерила и критеријуме избора (бодовање);
9. по потреби ближа упутства о условима за подношење
пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката организација;
10. место и рок за достављање пријаве;
11. рок за доношење одлуке о избору;
12. начин објављивања одлуке;
13. друге елементе које уобичајено садржи и јавни конкурс.
Ближа упуства за подносиоце предлога пројеката о
условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката за област за коју се
расписује јавни конкурс, као извод из ове одлуке издаваће
се и објављивати као прилог уз текст конкурса.
Јавни конкурс за доделу и коришћење средстава објављује се на званичној интернет-презентацији Градске општине Чукарица, на огласној табли Градске општине Чукарица и у најмање једном дневном листу.
Члан 10.
Учесник на конкурсу подноси пријаву на конкурс која
подразумева подношење конкурсне документације у предвиђеном року Комисији.
Конкурсна документација садржи:
– пријавни образац (који садржи образац за предлог
пројекта и пријавни образац);
– удружења и други субјекти културе достављају копију
Решења о упису удружења у регистар (Надлежни орган по
службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у
регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним
одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се
програм реализује);
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– копија Статута подносиоца пријаве;
– финансијски и наративни извештај за претходно финансирани програм код Градске општине Чукарица;
– потврду Народне банке Србије којом се потврђује да
дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати и потврда о данима неликвидности;
– појединци који немају статус правног лица достављају
изјаву правног лица преко кога ће се одржати програм, пројекат или културна манифестација, као и референце о предходном раду у области културе;
– уколико је вредност пројекта за који се подноси захтев
већа од 500.000.00 динара, потребно је поднети доказ о поседовању искуства у управљању пројектима исте или веће
вредности у односу на пројекат са којим се конкурише.
Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом
(на местима која су за то предвиђена).
Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.
Пријавни образац, треба попунити јасно и прецизно, како
би пријава могла да се процени на најбољи могући начин .
Пријава у којој је конкурсна документација написана
руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.
Члан 11.
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која
могу настати у транспорту.
Пријава се предаје на писарницу Градске општине Чукарица или шаље поштом на доле назначену адресу:
Градска општина Чукарица
Комисија за финансирање и суфинансирање пројеката у
области културе средствима буџета градске општине Чукарица
Шумадијски трг 2
11030 Чукарица
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом
или електронском поштом) или испоручене на другу адресу
неће бити узете у разматрање.
Члан 12.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може
бити краћи од 30 дана.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.
Члан 13.
Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према мерилима и критеријумима прописаним овом одлуком.
Сви пројекти које су подносиоци пријава предали биће
процењени у складу са следећим мерилима и критеријумима:
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти
пријављени на јавни конкурс су:
1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури
и циљевима и приоритетима конкурса;
1–10 бодова
2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;
1–10 бодова
3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
– стручни, односно уметнички капацитети;
– неопходни ресурси;
1–10 бодова
4) финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост
више извора финансирања;
1–10 бодова
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5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.
1–20 бодова
Критеријуми из овог члана примењују се на појединачне
области културне делатности, уз поштовање специфичности тих области.
Максимални укупни резултат 60 бодова.
Члан 14.
Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број бодова, на основу чега ће бити сачињена бодовна
ранг-листа.
Члан 15.
Одлука да се одбаце пријаве на конкурс или да се одбију односно не одобре средства биће заснована на следећим
основама:
– пријава је послата након крајњег рока (неблаговремена);
– пријава није била комплетна или није била у складу са
наведеним административним условима;
– предлог пројекта не испуњава формалне критеријуме (нпр. Активности предложене пројектом нису у оквиру
предмета конкурса, у предлогу пројекта се премашује максимално дозвољено време трајања, затражена средства су
већа од дозвољеног максимума, итд.);
– предлог пројекта није био довољно релевантан или
финансијски и оперативни капацитети подносиоца пријаве
нису били довољни, или су други предлози пројеката сматрани супериорнијим у овом погледу;
– предлог пројекта је сматран технички и финансијски
инфериорним у односу на одабране предлоге пројекта;
– предложени трошкови не одговарају тржишним ценама услуга и добара.
Члан 16.
По завршетку конкурса Комисија у року од 15 дана сачињава извештај о спроведеном поступку јавног конкурса
и предлог одлуке о избору програма и пројеката у области
културе којима се из буџета Градске општине Чукарица додељују средства.
Члан 17.
Председник градске општине Чукарица на основу извештаја и предлога одлуке Комисије доноси одлуку о избору
програма и пројекта у области културе у року од 15 дана од
дана пријема извештаја и предлога одлуке.
Члан 18.
Комисија обавештава учеснике у поступку о резултатима јавног конкурса у року од осам дана од дана доношења
одлуке о избору програма и пројекта у области културе.
Обавештење се објављује на званичној интернет-страници Градске општине Чукарица, на огласној табли ГО Чукарица и порталу e-Uprava.
Члан 19.
Учесници јавног конкурса имају право да Већу Градске
општине Чукарица поднесу приговор у року од осам дана од
дана објављивања одлуке на званичној интернет-страници
Градске општине Чукарица и огласној табли ГО Чукарица.
Веће Градске општине Чукарица одлучује о поднетом
приговору из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана
пријема приговора.
Члан 20.
Одлука о избору пројеката, записник о вредновању пројеката, уговор о додели дотације, пројекти који су добили до-
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тације и наративни и финансијски извештаји удружења која
су добила дотацију за спровођење пројекта, објављују се на
званичној интернет-страници Градске општине Чукарица.
Члан 21.
По коначности одлуке о избору програма и пројеката у
области културе, председник градске општине Чукарица закључује Уговор о финансирању програма и пројеката средстивама из буџета Градске општине Чукарица у року од 15 дана.
Члан 22.
Уговор о финансирању, односно суфинасирању пројекта
из буџета Градске општине Чукарица садржи:
– ознаку уговорних страна;
– назив и садржину пројекта;
– укупну вредност пројекта;
– износ средстава која се додељују из буџета Градске општине Чукарица 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.
Члан 23.
Средства која се у складу са овом одлуком одобре за реализацију програма и пројеката су наменска средства и могу
се користити искључиво за реализацију одобреног програма и пројекта
Члан 24.
Корисници средстава из ове одлуке дужни су да надлежној Комисији Градске општине Чукарица по завршетку
програма/пројекта до краја године доставе извештај са финансијским документима.
Извештај са финансијским документима треба да садржи: наративни извештај о реализацији пројекта, финансијски извештај са копијама свих рачуна, уговора и друге финансијска документа којима се доказује наменски утрошак
додељених средстава по овом уговору, са потписом овлашћеног лица Корисника и са доказом о извршеним плаћањима преко рачуна (изводи из банке). Извештај мора бити
потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.
Уколико удружење није доставило извештај из става 1.
овог члана или ако су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да у буџет Градске општине Чукарица врате уплаћена средства, у року од 30 дана
од дана раскида уговра о додели средстава.
У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као и у случају непоступања по
захтеву из претходног става овог члана за враћање додељених средстава у буџет Градске општине Чукарица, Градска
општина Чукарица ће покренути одговарајући поступак
пред надлежним судом, за кршење уговорних одредаба,
злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета
Градске општине Чукарица.
Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда
утврди да је корисник средстава буџета Градске општине
Чукарица вршио злоупотребе или ненаменски користио
одобрена средстава, таквим удружењима и одговорним лицима по новим конкурсима и за нове пројекте не могу се
додељивати средства из буџета Градске општине Чукарица
у наредне три године, рачунајући од године у којој је донета
правоснажна одлука.
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Члан 25.
Надлежна комисија Градске општине Чукарица уз помоћ стручне службе за буџет и финансије Градске општине
Чукарица прати и надзире наменско коришћење средстава
непосредним увидом и на основу извештаја, обавештења и
достављене документације, како у току реализације, тако и
након реализације пројекта.
Члан 26.
Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе Одлука
о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката у области културе (ликовна и примењена уметност, књижевност, позориште и музика) средствима буџета Градске општине Чукарица („Службени лист
Града Београда”, број 11/17), Одлука о изменама и допунама
одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања
и суфинансирања пројеката у области културе (ликовна и
примењена уметност, књижевност, позориште и музика)
средствима буџета Градске општине Чукарица („Службени
лист Града Београда”, број 106/17), Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања
пројеката деловања аматерских друштава из области културе средствима буџета Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 87/15) и Одлука о изменама и
допунама одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката деловања аматерских друштава из области културе средствима буџета Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”,
број 106/17).
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-142/2018, 26. децембра 2018. године
Председник
Милан Стојић, ср.

На основу чл. 137. и 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), члана 32. Закона о локланој
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 24. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”,
број 61/14 – пречишћен текст), Скупштина Градске општине Чукарица на 20. седници одржаној 26. децембра 2018. године, доноси

ОД Л У КУ
О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови, начин, обим,
критеријуми и поступак финансирања, односно суфинансирања програма, пројеката и манифестација у области
спорта средствима из буџета Градске општине Чукарица.
Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци активности односно одговорна лица, а изражени су у грама-
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тичком мушком роду, подразумевају природни мушки и
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и
прописима о родној равноправности.
Члан 3.
Право учешћа у расподели средстава буџета Градске општине Чукарица, имају спортске организације и удружења,
регистрована на територији градске општине Чукарица за
обављање спортских активности (у даљем тексту: организације) које реализају своје програме, пројекте и манифестације у области спорта.
Члан 4.
Средства за финансирање и суфинансирање програма, пројеката и манифестација организација опредељују се
Одлуком о буџету Градске општине Чукарица за сваку буџетску годину.
Члан 5.
Организација може учествовати са више пројеката, а
средства се добијају само за један пројекат.
Вредност тражених средстава за финансирање и суфинансирање пројеката опредељује се Одлуком о буџету и
Финансијским планом Управе Градске општине Чукарица.
Висина средстава опредељује се конкурсом, у апсолутном
износу, у распону од минималних до максималних средстава по пројекту.
Члан 6.
Средства се додељују на основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката организација.
Члан 7.
Средства намењена организацијама из члана 3. ове одлуке могу се користити за реализацију програма, пројеката и
манифестација у области спорта:
1. организацију и одржавање спортских манифестација
и реализацију програма од посебног интереса за општину
Чукарица;
2. организацију и одржавање спортских манифестација
и реализацију програма који доприносе подизању квалитета у области свих сегмената спорта, а нарочито такмичарског спорта деце школског узраста;
3. организацију и одржавање спортских манифестација и
реализацију програма који доприносе унапређивању и омасовљавању спорта у предшколским установама и школама;
4. организацију и одржавање спортских манифестација
и реализацију програма који доприносе развоју спорта и
укључивању грађана у спортске активности;
5. организацију и одржавање спортских манифестација
и реализацију програма који доприносе здравственој превенцији грађана кроз бављење рекреативним спортом;
6. промовисање спорта као сегмента здравог животног
стила;
7. социјалну интеграцију особа са посебним потребама кроз спортске активности, организацију и одржавање
спортских манифестација и реализацију програма који доприносе здравственој превенцији грађана кроз бављење рекреативним спортом;
8. организацију и одржавање спортских манифестација и реализацију програма који доприносе развоју женског
спорта.
Члан 8.
Председник градске општине Чукарица, а на предлог надлежне Комисије Градске општине Чукарица доноси Одлуку о расписивању јавног конкурса (са текстом конкурса) за
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учешће Градске општине Чукарица у финансирању односно
суфинансирању пројеката организација средствима из буџета Градске општине Чукарица по областима из члана 7.
ове одлуке.
Јавни конкурс се расписује једном годишње.
Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима
не искористе сва финансијска средства буџета планирана за
пројекте из одређене области, јавни конкурс се може расписати и више пута.
Поступак јавног конкурса спроводи надлежна Комисија
Градске општине Чукарица, коју именује председник градске општине Чукарица (у даљем тексту Комисија).
Чланови Комисије су обавезни да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са спортском организацијом
или одговорним лицима из спортске организације која се
пријавила на конкурс.
Уколико члан Комисије не потпише изјаву из става 1.
овог члана, председник ГО Чукарица је обавезан да уместо
тог члана, именује друго лице за члана Комисије.
Уколико је у поступку одлучивања о редоследу пријављених спортских организација на ранг-листи, односно
бодовању предлога пројеката и формирања ранг-листе, учествовао члан Комисије који је био у сукобу интереса у односу на организацију или одговорно лице из спортске организације, тако формирана ранг листа биће поништена.
Уколико члан Комисије потпише лажну изјаву да нема
приватни интерес у односу на спортску организацију или
одговорно лице из спортске организације која се пријавила на конкурс и учествујући у конкурсном поступку доведе
себе у стварни сукоб интереса, биће одговоран за тежу повреду радне обавезе за коју се може изрећи дисциплинска
мера, новчана казна или мера престанка радног односа.
Члан 9.
Текст конкурса садржи:
1. предмет јавног конкурса;
2. приоритете конкурса
3. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи;
4. буџет пројекта
5. организације које имају право на подношење пријава;
6. услове које подносилац пријаве мора да испуњава;
7. документа која је потребно приложити уз пријаву;
8. основна мерила и критеријуме избора (бодовање);
9. по потреби ближа упутства о условима за подношење
пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката организација;
10. место и рок за достављање пријаве;
11. рок за доношење одлуке о избору;
12. начин објављивања одлуке;
13. друге елементе које уобичајено садржи и јавни конкурс.
Ближа упуства за подносиоце предлога пројеката о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу
средстава за финансирање, суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области спорта за коју се расписује јавни конкурс, као извод из ове одлуке издаваће се и
објављивати као прилог уз текст конкурса.
Јавни конкурс за доделу и коришћење средстава објављује се на званичној интернет-презентацији градске општине Чукарица и на огласној табли Градске општине Чукарица.
Члан 10.
Организација подноси пријаву на конкурс која подразумева подношење конкурсне документације у предвиђеном
року Комисији.
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Конкурсна документација садржи:
– пријавни образац;
– образац предлога програма, пројекта или манифестације;
– фотокопију решења о упису у Регистар;
– фотокопију оснивачког акта (Статута);
– финансијски и наративни извештај за претходно финансирани програм код Градске општине Чукарица;
– потврду Народне банке Србије којом се потврђује да
дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати и потврда о данима неликвидности
– потврду надлежне институције о постигнутим успесима и оствареним резултатима у претходној години (од Савеза, организатора и сл.), са табелом за постигнуте успехе и
остварене резултате или бројем спроведених манифестација и програма;
– фотокопију лиценце координатора, носиоца програма,
пројекта или манифестације;
– сагласност власника или корисника простора у којем
се планира организовање и одржавање спортске манифестације и реализација програма (копија уговора, одобрење,
писана сагласност и сл.).
– уколико је вредност пројекта за који се подноси захтев
већа од 500.000.00 динара, потребно је поднети доказ о поседовању искуства у управљању пројектима исте или веће
вредности у односу на пројекат са којим се конкурише.
Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом
(на местима која су за то предвиђена).
Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћирилично писмо.
Пријавни образац, треба попунити јасно и прецизно, како
би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.
Пријава у којој је конкурсна документација написана
руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.
Члан 11.
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која
могу настати у транспорту.
Пријава се предаје на писарницу Градске општине Чукарица или шаље поштом на доле назначену адресу:
Градска општина Чукарица
Комисија за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области спорта, Шумадијски трг 2, 11030 Чукарица
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом
или електронском поштом) или испоручене на другу адресу
неће бити узете у разматрање.
Члан 12.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може
бити краћи од 30 дана.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.
Члан 13.
Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према мерилима и критеријумима прописаним овом одлуком.
Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће
бити процењени у складу са следећим мерилима и критеријумима:
– остварени резултати спортске организације у претходној години од 0 до 10 бодова;
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– стручност координатора и кључних стручњака укључених у спортску манифестацију и програм од 0 до 10 бодова;
– циљна група обухваћена спортском манифестацијом и
програмом од 0 до 20 бодова;
– значај предложене спортске манифестације и програма за општину Чукарицу од 0 до 30 бодова;
– реализација плана и програма у претходној години од
0 до 20 бодова;
– статус спорта на националном и међународном плану
од 0 до 10 бодова.
Максимални укупни резултат 100 бодова.
Члан 14.
Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број бодова, на основу кога ће бити сачињена бодовна
ранг листа.
Члан 15.
Одлука да се одбаце пријаве на конкурс или да се одбију односно не одобре средства биће заснована на следећим
основама:
– пријава је послата након крајњег рока (неблаговремена);
– пријава није била комплетна или није била у складу са
наведеним административним условима;
– предлог пројекта не испуњава формалне критеријуме (нпр. активности предложене пројектом нису у оквиру
предмета Конкурса, у предлогу пројекта се премашује максимално дозвољено време трајања, затражена средства су
већа од дозвољеног максимума, итд.);
– предлог пројекта није био довољно релевантан или
финансијски и оперативни капацитети подносиоца пријаве
нису били довољни, или су други предлози пројеката сматрани супериорнијим у овом погледу;
– предлог пројекта је сматран технички и финансијски
инфериорним у односу на одабране предлоге пројекта;
– предложени трошкови не одговарају тржишним ценама услуга и добара.
Члан 16.
По завршетку конкурса Комисија у року од 15 дана сачињава извештај о спроведеном поступку јавног конкурса и
предлог одлуке о избору програма, пројеката и манифестација у области спорта доставља председнику ГО Чукарица.
Члан 17.
Председник ГО Чукарица на основу извештаја Комисије
и предлога одлуке Комисије доноси Одлуку о финансирању
и суфинансирању програма, пројеката и манифестација у
области спорта из буџета ГО Чукарица у року од 15 дана од
дана достављања извештаја и предлога одлуке.
Члан 18.
Комисија обавештава учеснике у поступку о резултатима јавног конкурса у року од осам дана од дана доношења
одлуке о финансирању и суфинансирању програма, пројеката и манифестација у области спорта.
Обавештење се објављује на званичној интернет-страници Градске општине Чукарица, на огласној табли ГО Чукарица и порталу e-Uprava.
Члан 19.
Учесници јавног конкурса имају право да Већу Градске
општине Чукарица поднесу приговор у року од 8 дана од
дана објављивања одлуке на званичној интернет-страници
Градске општине Чукарица и огласној табли Градске општине Чукарица.
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Веће Градске општине Чукарица одлучује о поднетом
приговору из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана
пријема приговора.
Члан 20.
Одлука о избору пројеката, записник о вредновању пројеката, уговор о додели дотације, пројекти који су добили
дотације и наративни и финансијски извештаји удружења
која су добила дотацију за спровођење пројекта, објављују се
на званичној интернет-страници Градске општине Чукарица
Члан 21.
По коначности одлуке о избору програма, пројеката и
манифестација у области спорта, председник градске општине Чукарица закључује уговор о финансирању програма и пројеката средствима из буџета Градске општине Чукарица у року од 15 дана.
Члан 22.
Уговор о финансирању, односно суфинасирању пројекта
из буџета Градске општине Чукарица садржи:
– ознаку уговорних страна;
– назив и садржину пројекта;
– укупну вредност пројекта;
– износ средстава која се додељују из буџета Градске општине Чукарица 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.
Члан 23.
Средства која се у складу са овом одлуком одобре за реализацију програма и пројеката су наменска средства и могу
се користити искључиво за реализацију конкретног програма, пројекта или манифестације.
Члан 24.
Корисници средстава из ове одлуке дужни су да надлежној Комисији Градске општине Чукарица по завршетку
пројекта/до краја године достављају извештај са финансијским документима.
Извештај са финансијским документима треба да садржи: наративни извештај о реализацији пројекта, финансијски извештај са копијама свих рачуна, уговора и друге финансијска документа којима се доказује наменски утрошак
додељених средстава по овом уговору, са потписом овлашћеног лица Корисника и са доказом о извршеним плаћањима преко рачуна (изводи из банке). Извештај мора бити
потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.
Уколико организација није достављала тражене извештаје из става 1. овог члана или ако су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да у буџет
градске општине Чукарица врате уплаћена средства, у року
од 30 дана од дана раскида уговра о додели средстава.
У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као и у случају непоступања по
захтеву из претходног става овог члана за враћање додељених средстава у буџет Градске општине Чукарица, Градска
општина Чукарица ће покренути одговарајући поступак
пред надлежним судом, за свесно кршење уговорних одредаба, злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета Градске општине Чукарица.
Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда утврди да је корисник средстава буџета Градске општине Чукарица вршио злоупотребе или ненаменско коришћење средста-
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ва, таквим организацијама и одговорним правним лицима
по новим конкурсима и за нове пројекте не могу се додељивати средства из буџета Градске општине Чукарица у наредне
три године, рачунајући од године у којој је донета правоснажна одлука.
Члан 25.
Надлежна комисија Градске општине Чукарица уз помоћ
стручне службе за буџет и финансије Градске општине Чукарица прати и надзире наменско коришћење средстава непосредним увидом и на основу извештаја, обавештења и достављене документације, како у току реализације, тако и након
реализације пројекта.
Члан 26.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања, програма, пројеката и манифестација у области спорта средствима буџета Градске општине Чукарица
(„Службени лист Града Београда”, број 87/15) и Одлука о
изменама и допунама одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања, програма, пројеката и манифестација у области спорта средствима буџета
Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 106/17).
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

1

1

26. децембар 2018.
2

5.000.000

Порез на пренос апсолутних права

713

28.100.000

Накнаде:

714

– Годишња накнада за моторна и друга возила

7145

– Накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта

7145

– Накнада за загађивање животне средине

7145

Ненаменски трансфер од Републике Србије

1.2 Изворни приходи
Порез на имовину
Локалне комуналне таксе и локалне административне таксе
Боравишна такса
Накнаде:

54.000.000

7145
714,741,742

1.500.000

7415

1.000.000

7422

500.000

Камате

7411

Закуп пословног простора

7421

Закуп грађевинског земљишта

7421

Приходи које својом делатношћу оствари општинска управа

742

Средства за противпожарну заштиту

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
2. Примања од продаје нефинансијске имовине

12.100.000
4.500.000

744
714,743

200.000

745
732
743,745,772
771,772

5.000.000
200.000

8
4+5

786.075.941

4

623.937.651

Расходи за запослене

41

180.334.816

Коришћење роба и услуга

42

300.290.467

Отплата камата

44

Субвенције

45

4.000.000

Издаци за социјалну заштиту

47

16.760.632

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину

1. Текући расходи

48,49

93.949.401

Текући трансфери

4631,4641

13.550.000

Капитални трансфери

4632,4642

Остали расходи

Остале донације и трансфери
2. Капитални расходи – издаци за нефинансијску
имовину
III Буџетски суфицит-дефицит (I-II)
Примарни суфицит-дефицит (буџетски суфицит-дефицит коригован за износ нето камате)

ОД Л У КУ

714,716,
741,742

– Накнада за уређивање грађевинског земљишта

Мешовити и неодређени приходи

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 18. Статута Градске
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр.
40/10 – пречишћен текст и 38/13), члана 6. став 2, чланa 43.
став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,113/17 и
95/18), Скупштина Градске општине Младеновац на седници одржаној 26. децембра 2018. године, донела је

274.941.418
197.441.418

– Накнада за коришћење грађевинског земљишта

Мандатне и новчане казне

МЛАДЕНОВАЦ

7
711147,713

7145

Добровољни трансфери од грађана

II

7331
7331,2

– Посебна накнада за заштиту животне средине

Донације

Председник
Милан Стојић, ср.

4

713

Ненаменски трансфер од Града

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-142/2018, 26. децембра 2018. године

3

Порез на наслеђе и поклон

465

15.052.335

5

162.138.290

(7+8)-(4+5)

1.000

(7+8-7411)(4+5-44)

1.000

Укупни фискални резултат (III+VI)

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА
2019. ГОДИНУ

Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ
КРЕДИТА

I. ОПШТИ ДЕО

IV Примања по основу продаје финансијске имовине и
отплате датих кредита

92

V Издаци по основу датих позајмица и набавке
финансијске имовине

62

1.000

92-62

-1.000

Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци опредељени
Одлуком о буџету Градске општине Младеновац за 2019. годину, утврђени су у следећем износу и то:
ЕКОТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД НЕФИНОМСКА СРЕДСТВА
А. НАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ РАСХОДИ И
КЛАСИФИ- ИЗ БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
КАЦИЈА
1
I

2
Текући приходи и примања од нефинансијске имовине

1. Текући приходи

3
7+8

4
786.076.941

VI Примања по основу продаје финансијске имовине
и отплате кредита минус издаци по основу датих
кредита и набавке финансијске имовине (IV-V)
В

ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА

VII Примања од задуживања
Примања од домаћих задуживања

911

2

Примања од иностраних задуживања

912

VIII Отплата главнице

61

1

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

Отплата главнице ино-кредиторима

612

7

786.076.941

7

511.135.523

2

Порез на доходак грађана

711

478.035.523

IX Промена стања на рачуну (III+VI+VII-VIII)

Порез на фонд зарада

712

1.1. Уступљени приходи

91

1

X

Нето финансирање (VI+VII-VIII-IX= -III)

-1.000

26. децембар 2018.
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Приходи и примања исказани су у следећим износима у
табели која следи:

1

2
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3

4

5

416

Награде,бонуси и остали
посебни расходи

697.126,00

697.126,00

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
И РОБА

300.290.467,00 10.696.025,00 310.986.492,00
120.429.767,00

Економска класификација

ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План 2019.

1

2

3

421

Стални трошкови

Пренета новчана средства буџета из претходних
година

134.276.239,00

422

Трошкови путовања

14.890.000,00

23.600,00 14.913.600,00

423

Услуге по уговору

50.437.248,00

6.403.000,00 56.840.248,00

Пренета новчана средства буџета из претходних
година

134.276.239,00

424

Специјализоване услуге

39.497.387,00

2.359.467,00 41.856.854,00

425

59.402.065,00

1.334.958,00 60.737.023,00

Текући приходи

844.919.559,00

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

15.634.000,00

395.000,00 16.029.000,00

430

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

431

Амортизација некретнина
и опреме

440

ОТПЛАТА КАМАТА И
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

441

Отплата домаћих камата

0,00

444

Пратећи трошкови задуживања

0,00

450

СУБВЕНЦИЈЕ

4.000.000,00

2.320.818,00

6.320.818,00

451

Субвенције јавним нефинан.предузећима
и орган.

4.000.000,00

2.320.818,00

6.320.818,00

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

28.602.335,00

61,00 28.602.396,00

4631

Текући трансфери осталим
нивоима власти

11.150.000,00

61,00 11.150.061,00

4632

Капитални трансфери
осталим нивоима власти

3
3111
7
7111

Порези на доходак и капиталне добитке које плаћа- 478.035.523,00
ју физичка лица

7121

Порез на фонд зарада

7131

Периодични порези на непокретности

7133

Порези на заоставштину, наслеђе и поклон

197.441.418,00

7134

Порези на финансијске и капиталне трансакције

5.000.000,00
28.100.000,00

7144

Порези на појединачне услуге

7145

Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на
дозволу да се добра употребљавају или делатности
обављају

28.000.000,00

7161

Други порези које искључиво плаћају предузећа,
односно предузетници

18.800.000,00

7321

Текуће донације од међународних организација

7331,2

Текући и капитални трансфери од других нивоа
власти

7411

1.500.000,00

58.842.618,00

Камате

0,00
0,00

0,00

0,00

7415

Закуп непроизводне имовине

7421

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација

7422

Таксе и накнаде

3.500.000,00

7423

Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице

4.500.000,00

464

Дотације организацијама
обавезног соц.осигурања

2.400.000,00

2.400.000,00

7433

Приходи од новчаних казни и прекршаја

200.000,00

465

15.052.335,00

Текући добровољни транс. од физичких и правних
лица

Остале дотације и трансфери

15.052.335,00

7441
7451

Мешовити и неодређени приходи

7711

3.700.000,00

180.000,00 120.609.767,00

12.100.000,00

5.000.000,00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

0,00

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

16.760.632,00 17.936.522,00 34.697.154,00

472

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

16.760.632,00 17.936.522,00 34.697.154,00

200.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

90.449.401,00 58.922.618,00 149.372.019,00

Примања од продаје покретне имовине

481

80.019.401,00

Примања од задуживања и продаје финанс.
имовине

Дотације невладиним
орагнизацијама

482

Примања од задуживања од пословних банака у
земљи у корист нивоа општина

Порези,обавезне таксе,
казне и пенали

3.280.000,00

9114

483

Примања од продаје домаћих акција и осталог
капитала

Новчане казне и пенали по
решењу судова

6.950.000,00 58.842.618,00 65.792.618,00

9219

485

8+9

СВЕГА ПРИМАЊА

Накнада штете за повреде
или штету нанету од држ.
органа

490

АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

8
8121
9

7+8+9
3+7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

844.919.559,00

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

979.195.798,00

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
3+7+8+9+ средства индиректног кориснника

5.017.600,00
984.213.398,00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по
појединој намени утврђују се у следећим износима:
Економска
класификација

Врсте рахода и издатака

1

2

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

80.019.401,00
80.000,00

3.360.000,00

200.000,00

200.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

49911

Стална резерва

500.000,00

500.000,00

49912

Текућа резерва

3.000.000,00

3.000.000,00

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

162.138.290,00 108.260.413,00 270.398.703,00

511

Зграде и грађевински
објекти

131.692.290,00 105.584.413,00 237.276.703,00

512

Машине и опрема

514

Култивисана имовина

515

Нематеријална имовина

520

ЗАЛИХЕ

523

Залихе робе за даљу
продају

22.062.000,00

2.676.000,00 24.738.000,00

8.384.000,00

8.384.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства из
буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна
средства

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

0,00

3

4

5

541

Земљиште

0,00

180.334.816,00

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

Отплата главнице домаћим
кредиторима

26.271.947,00

620

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1.000,00

1.000,00

621

1.000,00

1.000,00

180.334.816,00

411

Плате и додаци запослених 146.234.343,00

412

Социјални доприноси на
терет послодавца

26.271.947,00

146.234.343,00

0,00

0,00

0,00
0,00

413

Накнаде у натури

2.362.000,00

2.362.000,00

414

Социјална давања запосленима

3.050.000,00

3.050.000,00

Набавка домаће финансијске имовине

415

Накнаде за запослене

1.719.400,00

1.719.400,00

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХО- 786.076.941,00 198.136.457,00 984.213.398,00
ДИ И ИЗДАЦИ
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по
функцијама утврђују се у следећим износима:
Функционална
класификација

Функције

1

2

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

010

Болест и инвалидност

Средства из
буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна средства

3

4

5

18.705.000,00 22.936.572,00

41.641.572,00
0,00

040

Породица и деца

070

Социјална помоћ угроженом становништву неклсасификована на другом
месту

090

Соц.заштита некласификована на другом месту

1

2

474

Вишенаменски развојни
пројекти

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

700.000,00

40.941.572,00

700.000,00

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

260.552.235,00 83.788.085,00 344.340.320,00

110

Извршни и законодавни
органи, финансијски и
фискални послови

0,00

111

Извршни и законодавни
органи

32.659.301,00

112

Финансијски и фискални
послови

130

Опште услуге

150

Опште јавне услуге-истраживање и развој

170
180

200

76.478.641,00 14.780.083,00

91.258.724,00

Управљање отпадом

60.276.325,00

1.000.000,00

61.276.325,00

13.352.316,00 13.780.083,00

27.132.399,00

530

Смањење загађености

560

Заштита животне средине
некласификована на другом
месту

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА
И ЗАЈЕДНИЦЕ

2.850.000,00

2.850.000,00
0,00

151.843.890,00

5.553.672,00 157.397.562,00

620

Развој заједнице

56.640.635,00

2.150.000,00

630

Водоснабдевање

30.889.000,00

3.403.672,00

640

Улична расвета

64.314.255,00

660

Послови становања и зајед.
неклас.на др.месту

700

ЗДРАВСТВО

733

Услуге медицинских центара и породице

0,00

760

Здравство некласификoвaнo на другом месту

0,00

800

РЕКРЕАЦИЈА,СПОРТ,КУЛ- 129.893.643,00
ТУРА И ВЕРЕ

810

Услуге рекреације и спорта

71.900.000,00

576.569,00

72.476.569,00

820

Услуге културе

44.993.643,00

5.017.600,00

50.011.243,00

222.738.934,00 81.467.267,00 304.206.201,00

Опште јавне услуге некласиф.на другом месту

5
100.000,00

Управљање отпадним
водама

0,00

160

4

520

32.659.301,00

0,00

3
100.000,00

510

0,00
18.005.000,00 22.936.572,00

26. децембар 2018.

58.790.635,00
34.292.672,00
64.314.255,00
0,00

0,00

0,00

0,00

5.594.169,00 135.487.812,00

5.154.000,00

2.320.818,00

7.474.818,00

830

Услуге емитовања и штампања

4.000.000,00

4.000.000,00

Трансакције јавног дуга

0,00

0,00

0,00

840

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Верске и остале услуге
заједнице

2.000.000,00

Трансфери општег карактера између разлличитих
нивоа власти

860

7.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Рекреација,спорт,култура
и вере

7.000.000,00

ОДБРАНА

220

Цивилна одбрана

1.000.000,00

900

ОБРАЗОВАЊЕ

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

9.309.900,00

911

Предшколско образовање

912

Основно образовање

330

Судови

9.309.900,00

913

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

108.318.000,00 65.483.876,00 173.801.876,00

Основно образовање са
домом ученика

411

Општи економски и комерцијални послови

0,00

920

Средње образовање

0,00

960

0,00

421

Пољопривреда

Помоћне услуге у образовању

451

Друмски саобраћај

980

Образовање некласификовано на другом месту

453

Железнички саобраћај

473

Туризам

7.220.000,00

1.000.000,00
0,00

9.309.900,00
9.309.900,00

7.220.000,00

99.728.000,00 65.483.876,00 165.211.876,00
0,00
1.270.000,00

1.270.000,00

УКУПНИ ЈАВНИ РАХОДИ
И ИЗДАЦИ

29.975.632,00

0,00

29.975.632,00
0,00

29.085.632,00

29.085.632,00

600.000,00

600.000,00

290.000,00

290.000,00

786.076.941,00 198.136.457,00 984.213.398,00

Раздео

Глава

Члан 2.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021. годину, исказују се у следећем прегледу:

1

2

5

ИЗНОС

Назив буџетског
корисника

Назив капиталног пројекта

3

4

2019.

2020.

2021.

5

6

7

Управа ГО Младеновац
– намештај
– рачунарска опрема
– телефони
– електронска опрема
– фотографска опрема
– опрема за домаћинство
– уграђена опрема
– опрема за јавну безбедност

700.000,00
2.000.000,00
20.000,00
1.800.000,00
50.000,00
50.000,00
120.000,00
0,00

– лиценце

384.000,00

Програм: 0401 Заштита животне средине – Пројекат 5: Израда пројектне документације за
изградњу фекалне канализације у Карађорђевој

220.000,00

Програм: 0401 Заштита животне средине – Пројекат 6: Изградња и инвестиционо одржавање
канализационе мреже 988 /2
Програм 0401 Заштита животне средине – Пројекат 7: Израда пројекта и изградња фекалне
канализације у Дунавској, К. Петра Алексе Челебоновића Б.Хајдуквељковића

13.780.083,00
6.000.000,00

26. децембар 2018.
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Програм: 0401 Заштита животне средине – Пројекат 8: Израда пројекта фекалне канализације
у ул Д. Туцовића ка ул. Вука Караџића

20.000,00

Програм: 0401 Заштита животне средине – Пројекат 9: Изградња канализационе мреже „Мали
пролаз” (3. део)

1.000.000,00

Програм: 0401 Заштита животне средине – Пројекат 10: Изградња канализације у ул Шкотских сестара

1.700.000,00

Програм: 0401 Заштита животне средине – Пројекат 11: Пројектовање канализационе мреже у
ул М. Видаковића, Кајмакчаланска, Луковићи и Ј. Суботића

385.000,00

Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе – Пројекат 3: Коришћење средстава од
закупа пословног простора

29.401.472,00

Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе – Пројекат 4: Постављање интегралног
система видео надзора на територији ГО Младеновац

10.000.000,00

Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе – Пројекат 5: ЈКП Паркинг сервис

3.000.000,00

Програм 0701: Организација саобраћаја и саобраћајна инфрастуктура – Програмска активност 0002:Капитално одржавање путева

137.483.876,00

Програм 0701: Организација саобраћаја и саобраћајна инфрастуктура – Пројекат 4: Реконструкција тротоара у ул Светолика Ранковића

305.000,00

Програм 0701: Организација саобраћаја и саобраћајна инфрастуктура – Пројекат 10: Пешачке
стазе у ул. К. Петра, војв. Вићен Љ. Давидовића, С. Манојловића

671.000,00

Програм 0701: Организација саобраћаја и саобраћајна инфрастуктура – Пројекат 11: Пешачке
стазе у ул. С. Максимовића, Хајдуквељковића, Смедеревски пут

618.000,00

Програм 0701: Организација саобраћаја и саобраћајна инфрастуктура – Пројекат 12: Пешачке
стазе у ул. Милутина Миланковића

220.000,00

Програм 0701: Организација саобраћаја и саобраћајна инфрастуктура – Пројекат 13: Бетонски
пропуст у МЗ М. Врбица и МЗ Сенаја

150.000,00

Програм 0701: Организација саобраћаја и саобраћајна инфрастуктура – Пројекат 14: Пешачке
стазе у ул Трстенска Мз М. В рбица, В. Поље, Београдски пут

300.000,00

Програм 1101 Становање,урбанизам и просторно планирање – Програмска активност
0001:Просторно и урбанистичко планирање
Програм 1102 Комуналне делатности – Програмска активност 0001:Управљање/одржавање
јавним осветљењем

2.150.000,00
650.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Програмска активност 0002:Одржавање јавних зелених површина

2.300.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Програмска активност 0008:Управљање и снабдевање
водом за пиће

2.700.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 5:Реконструкција водоводне мреже од извора
Ковачевац према граду
Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 7: Изградња и опремање бунара у Кораћици
Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 8: Изградња електричне расвете у ул Браћа
Баџак

412.000,00
10.000,00
1.700.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 9: Изградња бунара „Кокорин” В.Поље

1.604.940,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 10: Изградња и рек водоводне мреже 988/1

1.798.732,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 11: Пројектовање водоводне мреже од Ђерма
ка Дебељаку

388.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 12: Пројектовање водоводне мреже Смедеревски пут Дреновачка

205.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 13: Пројектовање водоводне мреже Смедеревски пут Дреновачка

20.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 14: Пројектовање и изградња водоводне
мреже крак у реон Ћосић МЗ В. Крсна
Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 15: Израда идејног решења са кат топог
планом водовода Брестовица

1.797.000,00
900.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 16: Пројектовање и изградња резервоара за
водоснабдевање МЗ Шепшин

3.165.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 17: Изградња капеле на гробљу у
МЗ Јагњило

7.300.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 18: Пројектовање водоводне мреже у ул
Алексе Челебоновића

180.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 19: Пројектовање и изградња дела водоводне
мреже Доњи Вићовци

50.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 20: Пројектовање и изградња дела водоводне
мреже Пут Катића МЗ В. Крсна

50.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 21: Изградња дела водоводне мреже у ул
Срећка Максимовића МЗ В. Крсна

2.310.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 22: Изградња дела водоводне мреже у ул
Багремова

50.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 23: Изградња дела водоводне мреже Давидовића пут В Крсна

50.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 24: Изградња дела водоводне мреже у ул.Трстенска МЗ М:Врбица

50.000,00

Програм 1102 Комуналне делатности – Пројекат 25: Изградња дела водоводне мреже у уМЗ
Јагњило(Прва фаза)

15.000.000,00

Програм 1201 Развој културе,комуникације и медији Пројекат 14: Санација спомен обележја
на територији ГО Младеновац (изградња споменика Деспот Стефану Лазаревићу

8.100.000,00

6

7
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4

5

Програм 1301 Развој спорта и омладине Пројекат 2: Изградња спортских терена
Програм 1301 Развој спорта и омладине Пројекат 5: Пројектовање и изградња игралишта за
мале спортове „Тозино воће” и МЗ Сенаја

7

3.200.000,00

Програм 1502 Развој туризма Пројекат 1: Визиторски центар Кораћица

1.250.000,00

Приходи из буџета (01)

Месне заједнице

6

307.600,00

159.816.290,00

Приходи из осталих извора (04, 07 и 13)

106.760.413,00

Укупно:

266.576.703,00

Административна опрема (01)

232.000,00

Уграђена опрема (01)
01 – Приходи из буџета
Центар за културу и туризам

232.000,00

Административна опрема (01)

2.090.000,00

Административна опрема (04, 07, 13)

1.500.000,00

01 – Приходи из буџета

2.090.000,00

Приходи из осталих извора (04, 07)

1.500.000,00

Укупно из извора 01

162.138.290,00

Укупно из осталих извора

108.260.413,00

СВЕГА КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

270.398.703,00

Члан 3.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 3.000.000,00 динара.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује председник градске општине Младеновац.
II. ПОСЕБАН ДЕО

Раздео

Глава

Програм

Програмска
активност/пројекат

функција

Економска
класификација

Члан 4.
Средства буџета утврђена у износу од 786.076.941,00 динар увећавају се за средства из oсталих извора и пренетих средстава из претходне године у износу од 198.136.457,00 динара и распоређује се по корисницима и то:

1

2

3

4

5

6

1

Опис

Приходи из
буџета (извор
01)

Сопствени
приходи (04)

Донације од
осталих нивоа
власти (07)

Пренета
средства из
претходних
година (извор
13)

Укупно

7

8

9

10

11

12 (8+9+10+11)

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (91761)
ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
2101

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001 Функционисање скупштине ГО

0001
111

Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

1.829.700,00

1.829.700,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца

321.000,00

321.000,00

414 Социјална давања запосленима

100.000,00

100.000,00

415 Накнада трошкова за запослене

22.200,00

22.200,00

422 Трошкови путовања

0,00

0,00

4.790.000,00

4.790.000,00

– Накнаде за рад члановима Скупштине

990.000,00

990.000,00

– Остале комисије

600.000,00

600.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

465 Остале дотације и трансфери

342.000,00

342.000,00

481 Дотације невладиним организацијама

649.401,00

649.401,00

8.054.301,00

8.054.301,00

8.054.301,00

8.054.301,00

8.054.301,00

8.054.301,00

8.054.301,00

8.054.301,00

8.054.301,00

8.054.301,00

8.054.301,00

8.054.301,00

423 Услуге по уговору

– Накнаде одборницима

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 111:

0,00

Извори финансирања за програмску активност
2101-0001:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за програмску активност 2101-0001:

0,00

Извори финансирања за ПРОГРАМ 16 (2101):
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за ПРОГРАМ 16:
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10
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Извори финансирања за Раздео 1:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за раздео 1:

2

8.054.301,00

8.054.301,00

8.054.301,00

8.054.301,00

1.936.700,00

1.936.700,00

353.100,00

353.100,00

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (91762)
ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
2101

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 Функционисање извршних органа

0002
111

Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
415 Накнада трошкова за запослене

22.200,00

22.200,00

422 Трошкови путовања

200.000,00

200.000,00

465 Остале дотације и трансфери

257.000,00

257.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

2.769.000,00

16.585.000,00

16.585.000,00

2.996.000,00

2.996.000,00

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002:

01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за ПРОГРАМ 16 (2101):

01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за ПРОГРАМ 16:
Извори финансирања за раздео 2:

01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за раздео 2:

3

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (92471)
ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
2101

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 Функционисање извршних органа

0002
111

Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури

0,00

0,00

414 Социјална давања запосленима

0,00

0,00

415 Накнада трошкова за запослене
465 Остале дотације и трансфери

222.000,00

222.000,00

2.033.000,00

2.033.000,00

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

21.836.000,00

21.836.000,00

Укупно за функцију 111:

21.836.000,00

21.836.000,00

Приходи из буџета

21.836.000,00

21.836.000,00

Свега за програмску активност 2101-0002:

21.836.000,00

21.836.000,00

21.836.000,00

21.836.000,00

Извори финансирања за програмску активност
2101-0002:
01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 16 (2101):
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за ПРОГРАМ 16:

21.836.000,00

0,00

0,00

0,00

21.836.000,00

Извори финансирања за Раздео 3:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

13

Вишак прихода

0,00

Свега за раздео 3:
4

21.836.000,00

21.836.000,00

21.836.000,00

21.836.000,00

6.313.000,00

6.313.000,00

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО (94761)
ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602
0602

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004 – Општинско
правобранилаштво

0004
330

Судови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
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1.189.900,00

1.189.900,00

413 Накнаде у натури

120.000,00

120.000,00

414 Социјална давања запосленима

300.000,00

300.000,00

415 Накнада трошкова за запослене

111.000,00

111.000,00

421 Стални трошкови

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

423 Услуге по уговору

152.000,00

152.000,00

424 Специјализоване услуге

100.000,00

100.000,00

422 Трошкови путовања

426 Материјал

50.000,00

50.000,00

465 Остале дотације и трансфери

664.000,00

664.000,00

482 Порези,обавезне таксе и казне

200.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

Приходи из буџета

9.309.900,00

9.309.900,00

Укупно за функцију 330:

9.309.900,00

9.309.900,00

Приходи из буџета

9.309.900,00

9.309.900,00

Свега за програмску активност 0602-0004:

9.309.900,00

9.309.900,00

Приходи из буџета

9.309.900,00

9.309.900,00

Свега за ПРОГРАМ 15:

9.309.900,00

9.309.900,00

Приходи из буџета

9.309.900,00

9.309.900,00

Свега за раздео 4:

9.309.900,00

9.309.900,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 330:
01

Извори финансирања за програмску активност
0602-0004:
01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:
01

Извори финансирања за Раздео 4:
01
5

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (06266)
ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ

0101
0101

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 – Мере подршке руралном развоју

0002
421

Пољопривреда
423 Услуге по уговору

950.000,00

950.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
451
организацијама

3.000.000,00

3.000.000,00

481 Дотације невладиним организацијама

3.270.000,00

3.270.000,00

7.220.000,00

7.220.000,00

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 421:

0,00
0,00

0,00

7.220.000,00

7.220.000,00

7.220.000,00

7.220.000,00

Извори финансирања за програмску активност
0101-0002:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 0101-0002:

7.220.000,00

0,00

0,00

0,00

7.220.000,00

Извори финансирања за ПРОГРАМ 5 :
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за ПРОГРАМ 5

0401
0401

7.220.000,00

7.220.000,00

7.220.000,00
0,00

0,00

0,00

7.220.000,00

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001 – Управљање
заштитом животне средине

0001
530

Смањење загађености
421 Стални трошкови

1.600.000,00

1.600.000,00

424 Специјализоване услуге

1.250.000,00

1.250.000,00

Извори финансирања за функцију 530:
01

Приходи из буџета

2.850.000,00

2.850.000,00

Укупно за функцију 530:

2.850.000,00

2.850.000,00

Приходи из буџета

2.850.000,00

2.850.000,00

Свега за програмску активност 0401-0001:

2.850.000,00

2.850.000,00

0,00

0,00

Извори финансирања за програмску активност
0401-0001:
01

0401

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004 – Управљање
отпадним водама

0004
520

Управљање отпадним водама
423 Услуге по уговору
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3.906.316,00

3.906.316,00

Извори финансирања за функцију 520:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 520:

3.906.316,00

3.906.316,00

3.906.316,00

0,00

0,00

0,00

3.906.316,00

Извори финансирања за програмску активност
0401-0004:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

3.906.316,00
0,00

0,00

3.906.316,00

0,00

3.906.316,00

421 Стални трошкови

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

424 Специјализоване услуге

6.000.000,00

Свега за програмску активност 0401-0004:
0401

3.906.316,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0006 – Управљање
осталим врстама отпада

0006
510

Управљање отпадом
6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 510:

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност
0401-0006:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 0401-0006:

0401

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 5: Израда пројектне документације за
изградњу фекалне канализације у улицама Карађорђева,З.Радмиловића,Краља Петра ,Луковићи,
Хајдук Вељкова,Млинарска,Баташевачка

1005
520

Управљање отпадним водама
424 Специјализоване услуге
482 Порези,обавезне таксе и казне
511 Зграде и грађевински објекти

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

Извори финансирања за функцију 520:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 520:

0,00

Извори финансирања за пројекат 0401-1005:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за пројекат 0401-1005:

0401

0,00

ПРОЈЕКАТ 6: Изградња и инвестиционо одржавање канализационе мреже – ЈКП „Младеновац”
Програм 988/2

1006
520

Управљање отпадним водама
463 Трансфери осталим нивоима власти

0,00

0,00

0,00

511 Зграде и грађевински објекти

0,00

13.780.083,00

13.780.083,00

Извори финансирања за функцију 520:
13

Вишак прихода

0,00

13.780.083,00

13.780.083,00

Укупно за функцију 520:

0,00

13.780.083,00

13.780.083,00

Извори финансирања за пројекат 0401-1006:
13

0401

Вишак прихода

0,00

13.780.083,00

13.780.083,00

Свега за пројекат 0401-1006:

0,00

13.780.083,00

13.780.083,00

ПРОЈЕКАТ 7: Пројектовање и изградња фекалне
канализације у улицама Драгутина Блажића
(Дунавска), Краља Петра I (изнад бензинске пумпе
ка Аутоцентру Михајловић), Алексе Челебоновића,
Божидара Хајдуквељковића

1007

520

Управљање отпадним водама
424 Специјализоване услуге
482 Порези,обавезне таксе и казне
511 Зграде и грађевински објекти

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 520:
01

Приходи из буџета

6.020.000,00

6.020.000,00

Укупно за функцију 520:

6.020.000,00

6.020.000,00

Приходи из буџета

6.020.000,00

6.020.000,00

Свега за пројекат 0401-1007:

6.020.000,00

6.020.000,00

Извори финансирања за пројекат 0401-1007:
01

0401

1008

ПРОЈЕКАТ 8:Израда идејног пројекта за извођење
фекалне канализације крак Димитрија Туцовића ка
Вука Караџића
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Управљање отпадним водама
511 Зграде и грађевински објекти

20.000,00

20.000,00

Извори финансирања за функцију 520:
01

Приходи из буџета

20.000,00

20.000,00

Укупно за функцију 520:

20.000,00

20.000,00

Приходи из буџета

20.000,00

20.000,00

Свега за пројекат 0401-1008:

20.000,00

20.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Свега за пројекат 0401-1009:

1.000.000,00

1.000.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

Приходи из буџета

1.700.000,00

1.700.000,00

Свега за пројекат 0401-1010:

1.700.000,00

1.700.000,00

Извори финансирања за пројекат 0401-1008:
01

0401

Пројекат 9: Изградња дела канализационе мреже
Мали пролаз

1009
520

Управљање отпадним водама
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 520:
Извори финансирања за пројекат 0401-1009:

01

0401

Пројекат 10 : Изградња канализационе мреже у
улици Шкотских сестара

1010
520

Управљање отпадним водама
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 520:
Извори финансирања за пројекат 0401-1010:

01

0401

Пројекат 11: Пројектовање канализационе мреже
у улицама Милована Видаковића, Кајмакчаланска,
Луковићи, Јована Суботића

1011
520

Управљање отпадним водама
424 Специјализоване услуге

81.000,00

81.000,00

385.000,00

385.000,00

466.000,00

466.000,00

Приходи из буџета

466.000,00

466.000,00

Свега за пројекат 0401-1011:

466.000,00

466.000,00

511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 520:
Извори финансирања за пројекат 0401-1011:

01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за ПРОГРАМ 6:

25.202.316,00
0,00

25.202.316,00

0,00

0,00
13.780.083,00

13.780.083,00

13.780.083,00

38.982.399,00

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602
0602

25.202.316,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001 -Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0001

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070

472 Накнада за социјалну заштиту из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Укупно за функцију 070:

6.000.000,00

6.000.000,00

700.000,00

700.000,00

Социјална заштита некласификована на другом
месту

090

472 Накнада за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
01
130

Приходи из буџета

700.000,00

700.000,00

Укупно за функцију 090:

700.000,00

700.000,00

411 Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)

109.568.000,00

109.568.000,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца

19.621.600,00

19.621.600,00

Опште услуге

413 Накнаде у натури

1.900.000,00

1.900.000,00

414 Социјална давања запосленима

2.650.000,00

2.650.000,00

415 Накнада трошкова за запослене

1.000.000,00

1.000.000,00

350.000,00

350.000,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
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0,00

18.057.000,00

– Трошкови платног промета

1.500.000,00

1.500.000,00

– Услуге за електричну енергију

5.600.000,00

5.600.000,00

– Централно грејање

3.900.000,00

3.900.000,00

– Комуналне услуге

1.300.000,00

1.300.000,00

– Телефон,телекс и телефакс

1.300.000,00

1.300.000,00

– Интернет и слично
– Интернет оптички кабал

32.000,00

32.000,00

525.000,00

525.000,00

– Услуге мобилног телефона

1.300.000,00

1.300.000,00

– остале ПТТ услуге

1.200.000,00

1.200.000,00

– Осигурање зграда

96.000,00

96.000,00

– Осигурање возила

120.000,00

120.000,00

– Осигурање запослених у случају несреће на раду

130.000,00

130.000,00

– ТВ претплата

24.000,00

24.000,00

– Закуп гараже

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

– Закуп осталог простора
– Дератизација

30.000,00

30.000,00

422 Трошкови путовања

600.000,00

600.000,00

423 Услуге по уговору

22.525.000,00

22.525.000,00

– за одржавање софтвера

840.000,00

840.000,00

– котизација за семинаре

65.000,00

65.000,00

100.000,00

100.000,00

– издаци за стручне испите
– услуге образовања и усавршавања запослених

170.000,00

170.000,00

– објављивање тендера и информативних огласа

2.000.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

– репрезентација

– обезбеђење

2.000.000,00

2.000.000,00

– остале опште услуге

3.000.000,00

3.000.000,00

– Ла фантана

0,00

0,00

– остале стручне услуге

1.000.000,00

1.000.000,00

– услуге одржавања хигијене

2.700.000,00

2.700.000,00

300.000,00

300.000,00

– услуге ревизије
– услуге превођења

20.000,00

20.000,00

– услуге вештачења

200.000,00

200.000,00

– поклони

80.000,00

80.000,00

– привремени заступници

50.000,00

50.000,00

424 Специјализоване услуге

1.570.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

2.750.000,00

426 Материјал

4.970.000,00

– канцеларијски материјал

2.463.467,00
2.750.000,00

0,00

0,00

1.600.000,00

4.970.000,00
1.600.000,00

– расходи за радну униформу

200.000,00

200.000,00

– цвеће и зеленило

150.000,00

150.000,00

– стручна литература за редовне потребе
– бензин
– мазива
– остали материјал за превозна средства

600.000,00

600.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

10.000,00

10.000,00

200.000,00

200.000,00

– хемијска средства за чишћење

20.000,00

20.000,00

– потрошни материјал

10.000,00

10.000,00

– остали материјал за посебне намене
463 Трансфери осталим нивоима власти

380.000,00
11.070.000,00

482 Порези,обавезне таксе и казне

3.000.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

5.700.000,00

Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа

511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина

380.000,00

0,00

465 Остале дотације и трансфери

485

893.467,00

0,00

0,00
11.070.000,00
3.000.000,00

58.842.618,00

64.542.618,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

3.240.000,00

3.240.000,00

384.000,00

384.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130:

160

209.155.600,00

209.155.600,00
58.842.618,00

58.842.618,00
893.467,00

893.467,00

893.467,00

268.891.685,00

209.155.600,00

58.842.618,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

0,00

0,00

0,00

421 Стални трошкови

0,00

0,00

0,00

423 Услуге по уговору

0,00

0,00

0,00

Опште јавне услуге
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425 Текуће поправке и одржавање

0,00

426 Материјал

0,00

0,00

0,00
0,00

463 Трансфери осталим нивоима власти

0,00

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 160:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 0602-0001:

0602

1001

215.855.600,00

215.855.600,00
58.842.618,00
215.855.600,00

58.842.618,00

58.842.618,00
893.467,00

893.467,00

893.467,00

275.591.685,00

ПРОЈЕКАТ 1 : Невладине организације – конкурс
Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано
на другом месту

860

481 Дотације невладиним организацијама

7.000.000,00

7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

7.000.000,00

7.000.000,00

Укупно за функцију 860:

7.000.000,00

7.000.000,00

Приходи из буџета

7.000.000,00

7.000.000,00

Свега за пројекат 0602-1001:

7.000.000,00

7.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-1001:
01

0602

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0009 -Текућа буџетска резерва

0009
130

Опште услуге
499 Средства резерве
– текућа буџетска резерва

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функцију 130:

3.000.000,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Свега за програмску активност 0602-0009:

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност
0602-0009:
01

0602

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0010 -Стална буџетска резерва

0010
130

Опште услуге
499 Средства резерве
– стална буџетска резерва

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Укупно за функцију 130:

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Свега за програмску активност 0602-0010:

500.000,00

500.000,00

424 Специјализоване услуге

300.000,00

300.000,00

426 Материјал

700.000,00

700.000,00

Извори финансирања за програмску активност
0602-0010:
01

0602

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0014 – Управљање у
ванредним ситуацијама

0014
220

Цивилна одбрана

Извори финансирања за функцију 220:
01

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за функцију 220:

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Свега за програмску активност 0602-0014:

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност
0602-0014:
01
0602

1002

ПРОЈЕКАТ 2 : „Финансирање верских заједница”
840

Верске и остале услуге заједнице
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 840:
01

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за функцију 840:

2.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Свега за пројекат 0602-1002

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-1002:
01
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ПРОЈЕКАТ 3 : „Коришћење средстава од закупа
пословног простора”

1003
130

Опште услуге
423 Услуге по уговору

0,00

424 Специјализоване услуге

1.206.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

1.111.044,00

511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
541 Земљиште

0,00
96.000,00

1.302.000,00

6.266.290,00

20.459.182,00

26.725.472,00

1.500.000,00

1.176.000,00

2.676.000,00

1.111.044,00

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130:

10.083.334,00

10.083.334,00

10.083.334,00

21.731.182,00

21.731.182,00

21.731.182,00

31.814.516,00

Извори финансирања за пројекат 0602-1003:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 0602-1003

0602

10.083.334,00

10.083.334,00

10.083.334,00

21.731.182,00

21.731.182,00

21.731.182,00

31.814.516,00

Пројекат 4: Постављање интегрисаног система
видео надзора на територији ГО Младеновац
I фаза

1004
620

Развој заједнице
512 Машине и опрема

10.000.000,00

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

10.000.000,00

10.000.000,00

Укупно за функцију 620:

10.000.000,00

10.000.000,00

Приходи из буџета

10.000.000,00

10.000.000,00

Свега за пројекат 0602-1004

10.000.000,00

10.000.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

2.500.000,00

2.500.000,00

426 Материјал

4.500.000,00

4.500.000,00

512 Машине и опрема

3.000.000,00

3.000.000,00

1.000,00

1.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-1004:
01

0602

Пројекат 5: Оснивање ЈКП за управљање
јавним паркиралиштима на територији ГО Младеновац

1005
620

Развој заједнице

621 Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

10.001.000,00

10.001.000,00

Укупно за функцију 620:

10.001.000,00

10.001.000,00

Приходи из буџета

10.001.000,00

10.001.000,00

Свега за пројекат 0602-1005

10.001.000,00

10.001.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-1005:
01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за ПРОГРАМ 15:

259.439.934,00
58.842.618,00

259.439.934,00

58.842.618,00

58.842.618,00
22.624.649,00

22.624.649,00

22.624.649,00

340.907.201,00

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701
0701

259.439.934,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 – Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре

0002
451

Друмски саобраћај
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање

200.000,00

200.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

463 Трансфери осталим нивоима власти

0,00

482 Порези,обавезне таксе и казне

0,00

0,00

0,00

72.000.000,00

65.483.876,00

137.483.876,00

511 Зграде и грађевински објекти

0,00

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 451:

95.200.000,00

95.200.000,00
0,00

95.200.000,00

0,00

0,00
65.483.876,00

65.483.876,00

65.483.876,00

160.683.876,00

Извори финансирања за програмску активност
0701-0002:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 0701-0002:

95.200.000,00

95.200.000,00
0,00

95.200.000,00

0,00

0,00
65.483.876,00

65.483.876,00

65.483.876,00

160.683.876,00
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ПРОЈЕКАТ 9: Унапређење безбедности саобраћаја
на путевима на подручју градске општине Младеновац за 2019.годину

1009
980

Образовање некласификовано на другом месту
423 Услуге по уговору

0,00

0,00

426 Материјал

0,00

0,00

463 Трансфери осталим нивоима власти

0,00

0,00

481 Дотације невладиним организацијама

0,00

Извори финансирања за функцију 980:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода

0,00
0,00

0,00
0,00

Укупно за функцију 980:

0,00

0,00

Извори финансирања за пројекат 0701-1009:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 0701-1009:

0701

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОЈЕКАТ 4: Изградња пешачких стаза у улици
Светолика Ранковића (од Рајковачког гробља ка
„Дашчари”

1004
451

Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

0,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

0,00

305.000,00

305.000,00

324.000,00

324.000,00

426 Материјал
482 Порези,обавезне таксе и казне
511 Зграде и грађевински објекти

0,00

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

13

Вишак прихода

0,00

Укупно за функцију 451:

324.000,00

324.000,00

324.000,00

324.000,00

Извори финансирања за пројекат 0701-1004:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

13

Вишак прихода

0,00

Свега за пројекат 0701-1004:
0701

324.000,00

324.000,00

ПРОЈЕКАТ 7: Израда пројекта санације и санација
дела улице Велики Бунар у МЗ Кораћицa и дела
улице Липарског пута у МЗ Велика Иванча

1007
451

Друмски саобраћај
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

482 Порези,обавезне таксе и казне

0,00

0,00

511 Зграде и грађевински објекти

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

13

Вишак прихода

0,00

Укупно за функцију 451:

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0701-1007:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

13

Вишак прихода

0,00

Свега за пројекат 0701-1007:
0701

2.000.000,00

2.000.000,00

66.000,00

66.000,00

ПРОЈЕКАТ 10: Пројектовање пешачких стаза у
улицама: Немањина, Краља Петра I и Војводе Вићентија, Љубе Давидовића и Славка Манојловића

1010
451

Друмски саобраћај
424 Специјализоване услуге
482 Порези,обавезне таксе и казне
511 Зграде и грађевински објекти

0,00

0,00

671.000,00

671.000,00

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

737.000,00

737.000,00

Укупно за функцију 451:

737.000,00

737.000,00

Приходи из буџета

737.000,00

737.000,00

Свега за пројекат 0701-1010:

737.000,00

737.000,00

Извори финансирања за пројекат 0701-1010:
01
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ПРОЈЕКАТ 11:Пројектовање пешачких стаза у
улицама Срећка Максимовића, Хајдук Вељкова,
Смедеревски пут

1011
451

Друмски саобраћај
424 Специјализоване услуге
482 Порези,обавезне таксе и казне
511 Зграде и грађевински објекти

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

618.000,00

618.000,00

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

688.000,00

688.000,00

Укупно за функцију 451:

688.000,00

688.000,00

Приходи из буџета

688.000,00

688.000,00

Свега за пројекат 0701-1011:

688.000,00

688.000,00

Извори финансирања за пројекат 0701-1010:
01

0701

Пројекат 12: Пројекат пешачке стазе у улици Милутина Миланковића

1012
451

Друмски саобраћај
424 Специјализоване услуге

19.000,00

19.000,00

220.000,00

220.000,00

Приходи из буџета

239.000,00

239.000,00

Укупно за функцију 451:

239.000,00

239.000,00

Приходи из буџета

239.000,00

239.000,00

Свега за пројекат 0701-1012:

239.000,00

239.000,00

150.000,00

150.000,00

511 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 451:
01

0,00

Извори финансирања за пројекат 0701-1012:
01

0701

Пројекат 13: Бетонски пропуст у улици Баванској
у МЗ Мала Врбица и у улици Пут за Крушак у МЗ
Сенаја

1013
451

Друмски саобраћај
511 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

150.000,00

150.000,00

Укупно за функцију 451:

150.000,00

150.000,00

Приходи из буџета

150.000,00

150.000,00

Свега за пројекат 0701-1013:

150.000,00

150.000,00

Извори финансирања за пројекат
0701-1013:
01

0701

Пројекат 14: Пешачке стазе у улици Трстенска и
Војни пут у МЗ Мала Врбица и Београдски пут у
МЗ Влашко Поље

1014
451

Друмски саобраћај
424 Специјализоване услуге
511 Машине и опрема

90.000,00

90.000,00

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за функцију 451:
01

Приходи из буџета

390.000,00

390.000,00

Укупно за функцију 451:

390.000,00

390.000,00

Приходи из буџета

390.000,00

390.000,00

Свега за пројекат 0701-1014:

390.000,00

390.000,00

99.728.000,00

99.728.000,00

Извори финансирања за пројекат 0701-1014:
01
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за ПРОГРАМ 7

99.728.000,00

0,00

0,00
65.483.876,00

65.483.876,00

65.483.876,00

165.211.876,00

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0901
0901

0,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001 – Једнократне
помоћи и други облици помоћи

0001

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

070

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

– Накнаде за децу и породице из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

13

Вишак прихода

0,00

Укупно за функцију 070:

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност
0901-0001:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

1.000.000,00

1.000.000,00
0,00

0,00
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0,00

1.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0006 -Подршка деци
и породици са децом

0006

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070

426 Материјал

500.000,00

463 Трансфери осталим нивоима власти

800.000,00

800.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

1.830.000,00

1.830.000,00

500.000,00

500.000,00

2.330.000,00

2.330.000,00

2.330.000,00

2.330.000,00

2.330.000,00

2.330.000,00

2.330.000,00

2.330.000,00

472 Накнада за социјалну заштиту из буџета
– Дневни боравак за децу са посебним потребама-сервисирање
– Социјална подршка деци са посебним
потребама

500.000,00

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за програмску активност
0901-0006:

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 0901-0006:

0901

ПРОЈЕКАТ 3 – Мобилне стамбене јединице у улици
Карађорђевој (19 јединица)

1003

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070

421 Стални трошкови
425 Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за пројекат 0901-1003

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 0901-1003:

0901

ПРОЈЕКАТ 9 – „Куповина сеоских кућа са окућницом и набавка пакета грађевинског материјала за
поправку и адаптацију сеоских кућа за избеглице
(2017-2018.)”.Уговор бр II-00-06-3/386/16

1009

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

0,00

11.636.522,00

11.636.522,00

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

0,00

13

Вишак прихода

11.636.522,00

11.636.522,00

Укупно за функцију 070:

11.636.522,00

11.636.522,00

0,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1009
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 0901-1009:

0901

0,00

0,00
0,00

0,00

11.636.522,00

11.636.522,00

11.636.522,00

11.636.522,00

50,00

50,00

ПРОЈЕКАТ 11 – „Једнократна помоћ за избегла и
расељена лица”

1011

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070

463 Трансфери осталим нивоима власти
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода

0,00

0,00
0,00

Укупно за функцију 070:

0,00

0,00
50,00

50,00

50,00

50,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1011
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 0901-1011:

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
50,00

50,00

50,00

50,00
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ПРОЈЕКАТ 12 – „Треће доба-Упознајемо културно
историјске споменике и лепоте Србије”

1012

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070

423 Услуге по уговору

5.000.000,00

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода

0,00

0,00
0,00

Укупно за функцију 070:

0,00

0,00
5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1012
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 0901-1012:

0901

0,00

0,00
0,00

0,00
5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

700.000,00

0,00

6.300.000,00

7.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 13 – Куповина сеоских кућа и грађевинског материјала за расељена лица (2018/2019)–
Уговор бр.II-00-06-2/537/

1013

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 070:

700.000,00

700.000,00
0,00

700.000,00

0,00

0,00
6.300.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

7.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1013
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 0901-1013:

0901

700.000,00

700.000,00
0,00

700.000,00

0,00

0,00
6.300.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

7.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 14 – Летња школа песме и игре – осетљиве категорије / деца Роми

1014

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070

423 Услуге по уговору

150.000,00

150.000,00

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

150.000,00

150.000,00

Укупно за функцију 070:

150.000,00

150.000,00

Приходи из буџета

150.000,00

150.000,00

Свега за пројекат 0901-1014:

150.000,00

150.000,00

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1014
01

0901

ПРОЈЕКАТ 16 – Набавка новогодишњих пакетића
за децу ромске националности

1016

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Укупно за функцију 070:

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Свега за пројекат 0901-1016:

500.000,00

500.000,00

800.000,00

800.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1016
01

0901

ПРОЈЕКАТ 18: Мобилни тимови за инклузију
Рома

1018

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070

423 Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

800.000,00

800.000,00

Укупно за функцију 070:

800.000,00

800.000,00

Приходи из буџета

800.000,00

800.000,00

Свега за пројекат 0901-1018

800.000,00

800.000,00

700.000,00

700.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1018
01
0901

1019

Пројекат 19: Куповина сеоских кућа
070

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070:
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Приходи из буџета

700.000,00

700.000,00

Укупно за функцију 070:

700.000,00

700.000,00

Приходи из буџета

700.000,00

700.000,00

Свега за пројекат 0901-1019

700.000,00

700.000,00

275.000,00

275.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1019
01
0901

1020

Пројекат 20: Куповина грађевинског материјала
Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

275.000,00

275.000,00

Укупно за функцију 070:

275.000,00

275.000,00

Приходи из буџета

275.000,00

275.000,00

Свега за пројекат 0901-1020

275.000,00

275.000,00

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1020
01

0901

Пројекат 21: Економско оснаживање
домаћинстава

1021

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

100.000,00

100.000,00

Укупно за функцију 070:

100.000,00

100.000,00

Приходи из буџета

100.000,00

100.000,00

Свега за пројекат 0901-1021

100.000,00

100.000,00

250.000,00

250.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1021
01

0901

Пројекат 22: Хуманитарна опрганизација Божур-економско оснаживање домаћинстава

1022

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

250.000,00

250.000,00

Укупно за функцију 070:

250.000,00

250.000,00

Приходи из буџета

250.000,00

250.000,00

Свега за пројекат 0901-1022

250.000,00

250.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1022
01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за ПРОГРАМ 11:

9.605.000,00
0,00

9.605.000,00

0,00

0,00
22.936.572,00

22.936.572,00

22.936.572,00

32.541.572,00

ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101
1101

9.605.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001 – Просторно и
урбанистичко планирање

0001
620

Развој заједнице
423 Услуге по уговору

0,00

424 Специјализоване услуге

0,00

0,00

0,00
0,00

511 Зграде и грађевински објекти

0,00

2.150.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620:

0,00
0,00

0,00

Извори финансирања за програмску активност
1101-0001:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 1101-0001:

1101

1001

0,00
0,00

0,00

ПРОЈЕКАТ 1 : „Безбедност у локалној заједници”
620

Развој заједнице
423 Услуге по уговору

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

13

Вишак прихода

0,00

Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за пројекат 1101-1001:

2.000.000,00

2.000.000,00
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01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

13

Вишак прихода

0,00

Свега за пројекат 1101-1001:

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Свега за ПРОГРАМ 1:

1102
1102

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

4.150.000,00

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001 – Ууправљање/
одржавање јавним осветљењем

0001
640

Улична расвета
421 Стални трошкови

45.300.000,00

45.300.000,00

423 Услуге по уговору

1.320.000,00

1.320.000,00

424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
511 Зграде и грађевински објекти

600.000,00

600.000,00

11.864.255,00

0,00

11.864.255,00

2.880.000,00

0,00

2.880.000,00

650.000,00

650.000,00

62.614.255,00

62.614.255,00

Извори финансирања за функцију 640:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 640:

0,00
62.614.255,00

0,00

0,00

0,00

62.614.255,00

Извори финансирања за програмску активност
1102-0001:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 1102-0001:

1102

62.614.255,00

62.614.255,00
0,00

62.614.255,00

0,00

0,00

0,00

62.614.255,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 – Одржавање
јавних зелених површина

0002
620

Развој заједнице
424 Специјализоване услуге

22.099.635,00

22.099.635,00

425 Текуће поправке и одржавање

2.500.000,00

2.500.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

300.000,00

300.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620:

26.899.635,00

0,00

26.899.635,00

26.899.635,00

0,00

0,00

0,00

26.899.635,00

Извори финансирања за програмску активност
1102-0002
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 1102-0002

1102

26.899.635,00

26.899.635,00

26.899.635,00

0,00

0,00

0,00

26.899.635,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0003 – Одржавање
чистоће на површинама јавне намене

0003
510

Управљање отпадом
421 Стални трошкови

48.276.325,00

425 Текуће поправке и одржавање

2.000.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
451
организацијама

1.000.000,00

48.276.325,00

0,00

1.000.000,00

3.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 510:

51.276.325,00

51.276.325,00
0,00

51.276.325,00

0,00

0,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

52.276.325,00

Извори финансирања за програмску активност
1102-0003:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 1102-0003:

1102

51.276.325,00

51.276.325,00
0,00

51.276.325,00

0,00

0,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

52.276.325,00

2.320.818,00

2.320.818,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005 – Уређивање,одржавање и коришћење пијаца

0005
160

Опште јавне услуге
451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

0,00
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2.320.818,00

2.320.818,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 1102-0005:

1102

0,00

0,00
0,00

0,00

2.320.818,00

2.320.818,00

2.320.818,00

2.320.818,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0008 – Управљање и
снабдевање водом за пиће

0008
630

Водоснабдевање
421 Стални трошкови

0,00

423 Услуге по уговору

0,00

0,00

415.000,00

415.000,00

424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање

3.050.000,00

0,00

0,00

3.050.000,00

426 Maтеријал

0,00

463 Трансфери осталим нивоима власти

0,00

0,00

2.700.000,00

2.700.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

0,00

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 630:

6.165.000,00
6.165.000,00

6.165.000,00
0,00

0,00

0,00

6.165.000,00

Извори финансирања за програмску активност
1102-0008
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 1102-0008

1102

6.165.000,00

6.165.000,00
0,00

6.165.000,00

0,00

0,00

0,00

6.165.000,00

ПРОЈЕКАТ 5 : Реконструкција водовода од изворишта Ковачевац према граду

1005
630

Водоснабдевање
424 Специјализоване услуге
482 Порези,обавезне таксе и казне
511 Зграде и грађевински објекти

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

412.000,00

412.000,00

420.000,00

420.000,00

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 630:

0,00
0,00
420.000,00

420.000,00

420.000,00

420.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1005:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 1102-1005:

1102

0,00
420.000,00

0,00

0,00

0,00

420.000,00

ПРОЈЕКАТ 7 : Изградња и опремање бунара у МЗ
Кораћица

1007
630

Водоснабдевање
424 Специјализоване услуге
482 Порези,обавезне таксе и казне
511 Зграде и грађевински објекти

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

18.000,00

18.000,00

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 630:

0,00
0,00

0,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1007:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 1102-1007:

1102

0,00
18.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

ПРОЈЕКАТ 8 : Изградња уличне расвете у улици
Вука Караџића,Станоја Бугарског до скретања
за Рајковачко гробље и улици Браће Баџак од
улице Војводе Путника до бензинске пумпе(десна
страна)

1008

640

Улична расвета
511 Зграде и грађевински објекти

1.700.000,00

1.700.000,00

424 Специјализоване услуге

0,00

0,00

482 Порези,обавезне таксе и казне

0,00

Извори финансирања за функцију 640:

0,00
0,00
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1.700.000,00

1.700.000,00
0,00
0,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1008:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 1102-1008:

1102

0,00
0,00
0,00

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.604.940,00

1.604.940,00

ПРОЈЕКАТ 9 : Изградња бунара „Кокорин” у МЗ
Влашко поље

1009
630

Водоснабдевање
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

0,00

13

Вишак прихода

1.604.940,00

1.604.940,00

Укупно за функцију 630:

1.604.940,00

1.604.940,00

0,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1009:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 1102-1009:

1102

0,00

0,00
0,00

0,00

1.604.940,00

1.604.940,00

1.604.940,00

1.604.940,00

1.798.732,00

1.798.732,00

ПРОЈЕКАТ 10 : Реконструкција и изградња водоводне мреже – ЈКП „Младеновац” Програм 988/1

1010
630

Водоснабдевање
463 Трансфери осталим нивоима власти

0,00

511 Зграде и грађевински објекти

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 630:
13

Вишак прихода

0,00

1.798.732,00

1.798.732,00

Укупно за функцију 630:

0,00

1.798.732,00

1.798.732,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1010:
13

1102

Вишак прихода

0,00

1.798.732,00

1.798.732,00

Свега за пројекат 1102-1010:

0,00

1.798.732,00

1.798.732,00

ПРОЈЕКАТ 11 : Пројектовање водоводне мреже од
„Ђермине” ка Дебељаку из правца града и у улици
Алексе Челебоновића

1011
630

Водоснабдевање
424 Специјализоване услуге
482 Порези,обавезне таксе и казне
511 Зграде и грађевински објекти

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

388.000,00

388.000,00

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

400.000,00

400.000,00

Укупно за функцију 630:

400.000,00

400.000,00

Приходи из буџета

400.000,00

400.000,00

Свега за пројекат 1102-1011:

400.000,00

400.000,00

19.000,00

19.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1011:
01

1102

ПРОЈЕКАТ 12: Пројектовање водоводне мреже у
улицама Смедеревски пут, Дреновачка

1012
630

Водоснабдевање
424 Специјализоване услуге
482 Порези,обавезне таксе и казне
511 Зграде и грађевински објекти

0,00

0,00

205.000,00

205.000,00

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

224.000,00

224.000,00

Укупно за функцију 630:

224.000,00

224.000,00

Приходи из буџета

224.000,00

224.000,00

Свега за пројекат 1102-1012:

224.000,00

224.000,00

20.000,00

20.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1012:
01

1102

ПРОЈЕКАТ 13: Израда идејног пројекта за изградњу водоводне мреже крак Димитрија Туцовића ка
Вука Караџића

1013
630

Водоснабдевање
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

20.000,00

20.000,00

Укупно за функцију 630:

20.000,00

20.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1013:
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Приходи из буџета

20.000,00

20.000,00

Свега за пројекат 1102-1013:

20.000,00

20.000,00

ПРОЈЕКАТ 14: Пројектовање и изградња водоводне мреже крака у реону Ћосићи МЗ Велика Крсна

1014
630

Водоснабдевање
424 Специјализоване услуге
511 Зграде и грађевински објекти

19.000,00

19.000,00

1.797.000,00

1.797.000,00

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

1.816.000,00

1.816.000,00

Укупно за функцију 630:

1.816.000,00

1.816.000,00

Приходи из буџета

1.816.000,00

1.816.000,00

Свега за пројекат 1102-1014:

1.816.000,00

1.816.000,00

900.000,00

900.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1014:
01

1102

ПРОЈЕКАТ 15: Израда идејног решења са катастарско -топографским планом водовод „Брестовица”

1015
630

Водоснабдевање
511 Зграде и грађевински објекти

0,00

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

900.000,00

900.000,00

Укупно за функцију 630:

900.000,00

900.000,00

Приходи из буџета

900.000,00

900.000,00

Свега за пројекат 1102-1015:

900.000,00

900.000,00

3.165.000,00

3.165.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1015:
01

1102

ПРОЈЕКАТ 16: Резервоар за водоснабдевање у МЗ
Шепшин

1016
630

Водоснабдевање
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

3.165.000,00

3.165.000,00

Укупно за функцију 630:

3.165.000,00

3.165.000,00

Приходи из буџета

3.165.000,00

3.165.000,00

Свега за пројекат 1102-1016:

3.165.000,00

3.165.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1016:
01

1102

Пројекат 17: Изградња капеле на гробљу у МЗ
Јагњило

1017
620

Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

7.300.000,00

7.300.000,00

Укупно за функцију 620:

7.300.000,00

7.300.000,00

Приходи из буџета

7.300.000,00

7.300.000,00

Свега за пројекат 1102-1017:

7.300.000,00

7.300.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1017:
01

1102

Пројекат 18: Пројекат водоводне мреже у илици
Алексе Челебоновића

1018
630

Водоснабдевање
424 Специјализоване услуге
511 Зграде и грађевински објекти

19.000,00

19.000,00

180.000,00

180.000,00

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

199.000,00

199.000,00

Укупно за функцију 630:

199.000,00

199.000,00

Приходи из буџета

199.000,00

199.000,00

Свега за пројекат 1102-1018:

199.000,00

199.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1018:
01

1102

Пројекат 19: Изградња дела водоводне мреже у улици Доњи Вићовци

1019
630

Водоснабдевање
424 Специјализоване услуге
511 Зграде и грађевински објекти

2.000,00

2.000,00

50.000,00

50.000,00

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

52.000,00

52.000,00

Укупно за функцију 630:

52.000,00

52.000,00

Приходи из буџета

52.000,00

52.000,00

Свега за пројекат 1102-1019:

52.000,00

52.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1019:
01

1102

Пројекат 20: Изградња дела водоводне мреже у улици Пут Катића у МЗ Велика Крсна

1020
630

Водоснабдевање
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50.000,00

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

50.000,00

50.000,00

Укупно за функцију 630:

50.000,00

50.000,00

Приходи из буџета

50.000,00

50.000,00

Свега за пројекат 1102-1020:

50.000,00

50.000,00

2.310.000,00

2.310.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1020:
01

1102

Пројекат 21: Изградња дела водоводне мреже у улици Срећка Максимовић

1021
630

Водоснабдевање
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

2.310.000,00

2.310.000,00

Укупно за функцију 630:

2.310.000,00

2.310.000,00

Приходи из буџета

2.310.000,00

2.310.000,00

Свега за пројекат 1102-1021:

2.310.000,00

2.310.000,00

50.000,00

50.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1021:
01

1102

Пројекат 22: Изградња дела водоводне мреже у улици Багремова у МЗ Велика Крсна

1022
630

Водоснабдевање
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

50.000,00

50.000,00

Укупно за функцију 630:

50.000,00

50.000,00

Приходи из буџета

50.000,00

50.000,00

Свега за пројекат 1102-1022:

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1022:
01

1102

Пројекат 23: Изградња дела водоводне мреже у улици Давидовића пут у МЗ Велика Крсна

1023
630

Водоснабдевање
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

50.000,00

50.000,00

Укупно за функцију 630:

50.000,00

50.000,00

Приходи из буџета

50.000,00

50.000,00

Свега за пројекат 1102-1023:

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1023:
01

1102

Пројекат 24: Изградња дела водоводне мреже у улици Трстенска у МЗ Мала Врбица

1024
630

Водоснабдевање
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

50.000,00

50.000,00

Укупно за функцију 630:

50.000,00

50.000,00

Приходи из буџета

50.000,00

50.000,00

Свега за пројекат 1102-1024:

50.000,00

50.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1024:
01
1102

1025

Пројекат 25: Водоводна мрежа у МЗ Јагњило
630

Водоснабдевање
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

15.000.000,00

15.000.000,00

Укупно за функцију 630:

15.000.000,00

15.000.000,00

Приходи из буџета

15.000.000,00

15.000.000,00

Свега за пројекат 1102-1025:

15.000.000,00

15.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1025:
01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за ПРОГРАМ 2:

180.679.215,00
0,00

180.679.215,00

0,00

0,00
6.724.490,00

6.724.490,00

6.724.490,00

187.403.705,00

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊA

1201
1201

180.679.215,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004 – Остваривање
и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

0004
830

Услуге емитовања и штампања
423 Услуге по уговору

4.000.000,00

4.000.000,00
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4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 830:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 830:

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00
0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност
1201-0004:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 1201-0004:

1201

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00
0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 2 – Обележавање значајних датума ГО
Младеновац

1002
820

Услуге културе
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
426 Материјал
463 Трансфери осталим нивоима власти

0,00

0,00

1.068.000,00

1.068.000,00

150.000,00
0,00

150.000,00
0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 820:

1.218.000,00
1.218.000,00

1.218.000,00
0,00

0,00

0,00

1.218.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-1002:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 1201-1002:

1201

1004

1.218.000,00
1.218.000,00

1.218.000,00
0,00

0,00

0,00

1.218.000,00

ПРОЈЕКАТ 4 – Србија у ритму Европе
820

Услуге културе
423 Услуге по уговору
426 Материјал

455.000,00

455.000,00

70.000,00

70.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 820:

525.000,00

525.000,00
0,00

525.000,00

0,00

525.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-1004:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 1201-1004:

1201

1006

525.000,00

525.000,00
0,00

525.000,00

0,00

525.000,00

ПРОЈЕКАТ 6 – „Карте за све”
820

Услуге културе
426 Материјал

120.000,00

120.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 820:

120.000,00
120.000,00

120.000,00
0,00

0,00

0,00

120.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-1006:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 1201-1006:

1201

120.000,00
120.000,00

120.000,00
0,00

0,00

0,00

120.000,00

ПРОЈЕКАТ 8 – „Космај и окружење у доба Деспота
Стефана”

1008
820

Услуге културе
423 Услуге по уговору

825.248,00

825.248,00

424 Специјализоване услуге

374.752,00

374.752,00

50.000,00

50.000,00

426 Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 820:

1.250.000,00
1.250.000,00

1.250.000,00
0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-1008:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 1201-1008:

1201

1011

1.250.000,00
1.250.000,00

1.250.000,00
0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

ПРОЈЕКАТ 11 -”У сусрет младима „
980

Образовање некласификовано на другом
месту
423 Услуге по уговору

290.000,00

290.000,00
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Извори финансирања за функцију 980:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 980:

290.000,00

290.000,00
0,00

290.000,00

0,00

0,00

0,00

290.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-1011:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 1201-1011:

1201

290.000,00

290.000,00
0,00

290.000,00

0,00

0,00

0,00

290.000,00

ПРОЈЕКАТ 13– „Туристичке мапе и
сигнализација”

1013
474

Вишенаменски развојни пројекти
423 Услуге по уговору

50.000,00

50.000,00

426 Материјал

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за функцију 474:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 474:

0,00
100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-1013:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 1201-1013:

1201

100.000,00

100.000,00
0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

ПРОЈЕКАТ 14 – „Санација постојећих споме обележја на територији ГО Младеновац”

1014
820

Услуге културе
423 Услуге по уговору

500.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

100.000,00

100.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.600.000,00

8.600.000,00

515 Нематеријална имовина

500.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 820:

0,00
0,00
8.600.000,00

0,00

0,00

0,00

8.600.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-1014:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 1201-1014:

1201

8.600.000,00

8.600.000,00
0,00

8.600.000,00

0,00

0,00

0,00

8.600.000,00

ПРОЈЕКАТ 16 – Манифестације из области
културе

1016
820

Услуге културе
423 Услуге по уговору
426 Материјал

2.155.000,00

2.155.000,00

385.000,00

385.000,00

2.540.000,00

2.540.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 820:

0,00
2.540.000,00

0,00

0,00

0,00

2.540.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-1016:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 1201-1016:

1201

2.540.000,00

2.540.000,00
0,00

2.540.000,00

0,00

0,00

0,00

2.540.000,00

ПРОЈЕКАТ 17 – Сакрална архитектура и иконопис
XIX и XX века

1017
820

Услуге културе
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
426 Материјал

245.000,00

245.000,00

50.000,00

50.000,00

5.000,00

5.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

300.000,00

300.000,00

Укупно за функцију 820:

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-1017:
01

Приходи из буџета
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300.000,00

300.000,00

Пројекат 18: Предавања за младе

0,00

Услуге културе

0,00

423 Услуге по уговору

386.000,00

386.000,00

Приходи из буџета

386.000,00

386.000,00

Укупно за функцију 820:

386.000,00

386.000,00

Приходи из буџета

386.000,00

386.000,00

Свега за пројекат 1201-1018:

386.000,00

386.000,00

19.329.000,00

19.329.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

0,00

Извори финансирања за пројекат 1201-1018:
01

0,00

Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за ПРОГРАМ 13

1301
1301

0,00
19.329.000,00

0,00

0,00

0,00

19.329.000,00

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама,удружењима
и савезима

0001
810

Услуге рекреације и спорта
481 Дотације невладиним организацијама

24.530.000,00

24.530.000,00

– Спортски савез Младеновца

24.530.000,00

24.530.000,00

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

24.530.000,00

24.530.000,00

Укупно за функцију 810:

24.530.000,00

24.530.000,00

Приходи из буџета

24.530.000,00

24.530.000,00

Свега за програмску активност 1301-0001:

24.530.000,00

24.530.000,00

Извори финансирања за програмску активност
1301-0001:
01

1301

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 0004 – Функционисање локалних спортских установа

0004
810

Услуге рекреације и спорта
481 Дотације невладиним организацијама
– Спортско-рекреациони центар „Љубомир Ивановић-Геџа”,Младеновац

42.570.000,00

0,00

42.570.000,00

42.570.000,00

0,00

42.570.000,00

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 810:

42.570.000,00

42.570.000,00
0,00

42.570.000,00

0,00

0,00

0,00

42.570.000,00

Извори финансирања за програмску активност
1301-0004:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 1301-0004:

1301

42.570.000,00

42.570.000,00
0,00

42.570.000,00

0,00

0,00

0,00

42.570.000,00

268.958,00

268.958,00

307.600,00

307.600,00

576.558,00

576.558,00

576.558,00

576.558,00

576.558,00

576.558,00

576.558,00

576.558,00

11,00

11,00

ПРОЈЕКАТ 2: Изградња спортског(фудбалског
и кошаркашког)терена Село Младеновац– уређење јавне површине,израда ограде са пратећим
садржајем

1002
810

Услуге рекреације и спорта
424 Специјализоване услуге

0,00

425 Текуће поправке и одржавање
482 Порези,обавезне таксе и казне
511 Зграде и грађевински објекти

0,00
0,00

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 810:

0,00

0,00

0,00

Извори финансирања за пројекат 1301-1002:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 1301-1002:

1301

0,00

0,00

0,00

ПРОЈЕКАТ 4: Канцеларија за младе-Конектуј се
! – млади у акцији

1004
810

Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору

0,00

463 Трансфери осталим нивоима власти

0,00

Извори финансирања за функцију 810:

0,00
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Вишак прихода

0,00

Укупно за функцију 810:

0,00
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11,00

0,00

Извори финансирања за пројекат 1301-1004:
13

1301

11,00
0,00

Вишак прихода

0,00

11,00

11,00

Свега за пројекат 1301-1004

0,00

11,00

11,00

Пројекат 5: Пројектовање и изградња игралишта за
мале спортове Тозино воће и у МЗ Сенаја

1005
810

Услуге рекреације и спорта
511 Зграде и грађевински објекти

3.200.000,00

3.200.000,00

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

3.200.000,00

3.200.000,00

Укупно за функцију 810:

3.200.000,00

3.200.000,00

Приходи из буџета

3.200.000,00

3.200.000,00

Свега за пројекат 1301-1005

3.200.000,00

3.200.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

Извори финансирања за пројекат 1301-1005:
01

1301

Пројекат 6: Реконструкција ограде око спортског
игралишта у улици Краља Петра I и у МЗ Шепшин

1006
810

Услуге рекреације и спорта
425 Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

1.600.000,00

1.600.000,00

Укупно за функцију 810:

1.600.000,00

1.600.000,00

Приходи из буџета

1.600.000,00

1.600.000,00

Свега за пројекат 1301-1006

1.600.000,00

1.600.000,00

Извори финансирања за пројекат 1301-1006:
01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за ПРОГРАМ 14:

1501
1501

71.900.000,00

71.900.000,00
0,00

71.900.000,00

0,00

0,00
576.569,00

576.569,00

576.569,00

72.476.569,00

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 – мере активне
политике запошљавања

0002

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом месту

070
464

Дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање

2.400.000,00

2.400.000,00

– Национална служба за запошљавање – клуб за
тражење посла

100.000,00

100.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

300.000,00

300.000,00

– Национална служба за запошљавање – јавни
радови
– Национална служба за запошљавање – програми
додатног образовања и обука
Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

2.400.000,00

2.400.000,00

Укупно за функцију 070:

2.400.000,00

2.400.000,00

Приходи из буџета

2.400.000,00

2.400.000,00

Свега за програмску активност 1501-0002:

2.400.000,00

2.400.000,00

Приходи из буџета

2.400.000,00

2.400.000,00

Свега за ПРОГРАМ 3:

2.400.000,00

2.400.000,00

Извори финансирања за програмску активност
1501-0002:
01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:
01
1502
1502

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА
1001

ПРОЈЕКАТ 1: Визиторски центар Кораћица
473

Туризам
424 Специјализоване услуге
511 Зграде и грађевински објекти

20.000,00

20.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

1.270.000,00

1.270.000,00

Укупно за функцију 473:

1.270.000,00

1.270.000,00

Приходи из буџета

1.270.000,00

1.270.000,00

Свега за пројекат 1502-1001:

1.270.000,00

1.270.000,00

Приходи из буџета

1.270.000,00

1.270.000,00

Свега за ПРОГРАМ 4:

1.270.000,00

1.270.000,00

Извори финансирања за пројекат 1502-1001:
01

0,00

Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:
01
1801

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
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ПРОЈЕКАТ 4 :Функционисање установа примарне
здравствене заштите (Дом здравља Младеновац и
Геронтолошки центар Младеновац)

1004
620

Развој заједнице
423 Услуге по уговору

440.000,00

440.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

0,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

440.000,00
0,00

440.000,00
0,00

Укупно за функцију 620:

0,00

0,00

Извори финансирања за пројекат 1801-1004
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

440.000,00
0,00

0,00

Свега за пројекат 1801-1004:

0,00

0,00

Извори финансирања за Програм 12 :
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за ПРОГРАМ 12:

440.000,00
0,00

440.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

440.000,00

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

2002
2002

440.000,00

1001

ПРОЈЕКАТ 1: Исхрана и смештај ученика
913

Основно образовање са домом ученика
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

600.000,00

Укупно за функцију 913:

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

600.000,00

Свега за пројекат 2002-1001:

600.000,00

600.000,00

– Смештај и исхрана деце са посебним потребама
Извори финансирања за функцију 913:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-1001:
01
2002

1002

ПРОЈЕКАТ 2: Текуће поправке школа
912

Основно образовање
463 Трансфери осталим нивоима власти

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 912:

9.000.000,00

9.000.000,00
0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1002:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за пројекат 2002-1002:

2002

1003

9.000.000,00

9.000.000,00
0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 3: Превоз школске деце
912

Основно образовање
422 Трошкови путовања

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

4.335.632,00

4.335.632,00

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 912:

0,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1003:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за пројекат 2002-1003:

2002

1004

0,00

ПРОЈЕКАТ 4: Награде ученицима и студентима
912

Основно образовање
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

4.335.632,00

4.335.632,00

Укупно за функцију 912:

4.335.632,00

4.335.632,00

Приходи из буџета

4.335.632,00

4.335.632,00

Свега за пројекат 2002-1004:

4.335.632,00

4.335.632,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1004:
01

2002

ПРОЈЕКАТ 5: Трошкови путовања на такмичења и
остали трошкови такмичења

1005
912

Основно образовање
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400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

400.000,00

400.000,00

Укупно за функцију 912:

400.000,00

400.000,00

Приходи из буџета

400.000,00

400.000,00

Свега за пројекат 2002-1005:

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1005:
01
2002

1006

ПРОЈЕКАТ 6: Остали пројекти
912

Основно образовање
423 Услуге по уговору

300.000,00

463 Трансфери осталим нивоима власти

950.000,00

Награде за „Вуковце”

200.000,00

200.000,00

– Прваци

200.000,00

200.000,00

– Школски часописи и информисање

250.000,00

250.000,00

– Ученички пројекти,акције

300.000,00

300.000,00

472 Накнада за социјалну заштиту из буџета
– Награде за такмичења ученицима

100.000,00
100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

1.350.000,00

1.350.000,00

Укупно за функцију 912:

1.350.000,00

1.350.000,00

Приходи из буџета

1.350.000,00

1.350.000,00

Свега за пројекат 2002-1006:

1.350.000,00

1.350.000,00

29.685.632,00

29.685.632,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1006:
01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 9
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за ПРОГРАМ 9:

0,00
29.685.632,00

0,00

0,00

0,00

29.685.632,00

Извори финансирања за Управу 5:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за Управу раздео 5:

5

2

708.899.097,00

708.899.097,00
58.842.618,00

708.899.097,00

58.842.618,00
134.276.239,00

134.276.239,00

58.842.618,00 134.276.239,00

902.017.954,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (70810)
ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602
0602

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 – Функционисање месних заједница

0002
160

Опште јавне услуге
421 Стални трошкови

321.000,00

321.000,00

423 Услуге по уговору

3.830.000,00

3.830.000,00

424 Специјализоване услуге

0,00

0,00

425 Текуће поправке и одржавање

180.000,00

180.000,00

426 Материјал

591.000,00

591.000,00

482 Порези,обавезне таксе и казне

0,00

0,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

0,00

0,00

232.000,00

232.000,00

Приходи из буџета

5.154.000,00

5.154.000,00

Укупно за функцију 160:

5.154.000,00

5.154.000,00

Приходи из буџета

5.154.000,00

5.154.000,00

Свега за ПРОГРАМ 15:

5.154.000,00

5.154.000,00

Приходи из буџета

5.154.000,00

5.154.000,00

Укупно за главу 5.2

5.154.000,00

5.154.000,00

10.001.943,00

10.001.943,00

1.790.347,00

1.790.347,00

342.000,00

342.000,00

512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
01

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:
01

Извори финансирања за главу 5.2
01
5

3

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ (62292)
ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊA

1201
1201

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001 – Функционисање локалних установа културе

0001
820

Услуге културе
411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима

0,00

0,00

415 Накнаде трошкова за запослене

342.000,00

342.000,00
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6

7

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање

8
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9

10

11

12 (8+9+10+11)

347.126,00
1.785.442,00

347.126,00
180.000,00

1.965.442,00

30.000,00

23.600,00

53.600,00

1.801.000,00

998.000,00

2.799.000,00

0,00

0,00

0,00

2.440.450,00

66.000,00

2.506.450,00
579.000,00

426 Материјал

308.000,00

271.000,00

465 Остале дотације и трансфери

686.335,00

0,00

686.335,00

482 Порези,обавезне таксе и казне

80.000,00

80.000,00

160.000,00

1.500.000,00

3.590.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

1.200.000,00

512 Машине и опрема

2.090.000,00

1.200.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 820:

23.244.643,00

23.244.643,00
3.118.600,00

23.244.643,00

3.118.600,00

3.118.600,00
0,00

0,00

0,00

26.363.243,00

Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за програмску активност 1201-0001:

1201

23.244.643,00

23.244.643,00
3.118.600,00

23.244.643,00

3.118.600,00

3.118.600,00
0,00

0,00

0,00

26.363.243,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

0002
820

Услуге културе
411 Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

0,00

0,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца

0,00

0,00

413 Накнаде у натури

0,00

0,00

414 Социјална давања запосленима

0,00

0,00

415 Накнаде трошкова за запослене

0,00

0,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

0,00

0,00

260.000,00

260.000,00

421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

0,00

0,00

423 Услуге по уговору

1.405.000,00

405.000,00

1.810.000,00

424 Специјализоване услуге

4.840.000,00

1.370.000,00

6.210.000,00

0,00

0,00

0,00

305.000,00

124.000,00

429.000,00

425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал

0,00

465 Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 820:

6.810.000,00

6.810.000,00
1.899.000,00

1.899.000,00
0,00

6.810.000,00

1.899.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

8.709.000,00

Извори финансирања за програмску активност
1201-0002:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Свега за програмску активност 1201-0002:

6.810.000,00

6.810.000,00
1.899.000,00

1.899.000,00
0,00

6.810.000,00

1.899.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

8.709.000,00

Извори финансирања за главу 5.3
01

Приходи из буџета

30.054.643,00

04

Сопствени приходи

0,00

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за главу 5.3

30.054.643,00
5.017.600,00

5.017.600,00
0,00

30.054.643,00

5.017.600,00

0,00

0,00
0,00

35.072.243,00

Извори финансирања за Управу 5
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Донације од осталих нивоа власти

13

744.107.740,00
0,00

744.107.740,00
5.017.600,00

Вишак прихода
Укупно за Управу 5

5.017.600,00
58.842.618,00

744.107.740,00

5.017.600,00

58.842.618,00
134.276.239,00

134.276.239,00

58.842.618,00 134.276.239,00

942.244.197,00

26. децембар 2018.
1

2

3

4

5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
6

7

8
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Извори финансирања укупно за раздео 1,2,3,4 и 5:
786.076.941,00

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

06

Донације од међународних организација

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода

786.076.941,00

0,00

5.017.600,00

5.017.600,00
0,00
58.842.618,00

786.076.941,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1,2,3,4 и 5:

5.017.600,00

58.842.618,00
134.276.239,00

134.276.239,00

58.842.618,00 134.276.239,00

984.213.398,00

Члан 5.
Средства буџета у износу од 786.076.941,00 динар и средства из осталих извора и пренетих средстава у износу од
198.136.457,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:
ПРОГРАМ/Програмска активност
и пројекат
Шифра
1
1101

0001

3

4

5

6

7

8

Просторни развој у
складу са плановима

Проценат покривености
територије урбанистичком
планском документацијом

92%

92%

94%

96%

Повећање покривеност територије планском и урбанистичком документацијом

Усвојен просторни план
општине

1

1

1

1

Број усвојених и испоручених планова детаљне
регулације

4

4

100%

100%

Подстицање одрживог Проценат реализованих
развоја становања
активности

Проценат покривености територије услугама
комуналне делатности(број
насеља у којима се нуди
макар једна од услуга комуналне делатности у односу
на укупан број насеља у
општини)

11

2.150.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.150.000

4.150.000

79%

79%

650

2.000

2.200

2.400

16.664.255

16.664.255

11%

6%

6%

6%

45.300.000

45.300.000

Пројекати за изградњу
јавне расвете

4

4

650.000

650.000

Максимална могућа
покривеност насеља
и територије услугама
уређења и одржавања
зеленила

Број метара квадратних
јавних зелених површина на којима се уређује
и одржава зеленило по
Програму

197.527

197.527

26.899.635

26.899.635

Максимална могућа
покривеност насеља
и територије услугама
одржавања чистоће
јавних површина

Покривеност територије услугама одржавања
чистоће јавно прометних
површина у метрима
квадратним

283.915

283.915

51.276.325

Програмска активност:
Управљање/одржавање
јавним осветљењем
Адекватно управљање Укупан број планираних
јавним осветљењем
поправки сијалица након
престанка рада
Проценат учешћа трошкова јавног осветљења
у укупним трошковима
(извор 01)

Програмска активност
Одржавање јавних зелених
површина
Управа ГО Младеновац

Програмска активност
Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
Управа ГО Младеновац

0005

10

Програм 2 КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Управа ГО Младеновац

0003

9

Пројекат 1 „Безбедност у
локалној заједници”

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама комуналне
делатности

0002

Сви
извори

2.150.000

Укупно Програм 1

0001

Остали
извори

Програмска активност
Просторно и урбанистичко
планирање

Управа ГО Младеновац

1102

Извор 01

Програм 1 УРБАНИЗАМ
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Управа ГО Младеновац

1001

Циљана Циљана
вредност вредност
2020.
2021.

ИНДИКАТОР

Назив
2

Вредност Циљана
у базној вредност
2018.
2019.

ЦИЉ

Програмска активност
Уређивање, одржавање и
коришћење пијаца

1.000.000

52.276.325
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Управа ГО Младеновац

0008

4

4

21%

17%

1

2.320.818

11
2.320.818

Адекватан квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

Проценат ревитализованих
бунара у односу на укупан
број бунара у коришћењу
(47)

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Број урађених пројеката

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Број урађених пројеката

6.165.000

6.165.000

1

420.000

420.000

1

1

18.000

18.000

Максимална могућа
Број улица у којима се плапокривеност коринира постављање уличне
сника и територије
расвете
уличним осветљењем

1

1

1.700.000

1.700.000

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Број изграђених и опремљених бунара
1

1

1.604.940

1.604.940

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Дужина изграђене/реконструисане водоводне мреже
у метрима

2128

2128

1.798.732

1.798.732

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Број урађених пројеката
2

2

400.000

400.000

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Број урађених пројеката
1

1

224.000

224.000

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Број урађених пројеката
1

1

20.000

20.000

Пројекат 12: Пројектовање водоводне мреже у
улицама Смедеревски пут,
Дреновачка
Управа ГО Младеновац

1013

4

10

Пројекат 11:Пројектовање
водоводне мреже од „Ђермине” ка Дебељаку и у улици
Алексе Челебоновића
Управа ГО Младеновац

1012

4

9

Пројекат 10: Реконструкција и изградња водовoдне
мреже – ЈКП Програм 988/1
и Измена Програма
Управа ГО Младеновац

1011

8

Пројекат 9: Изградња бунара
„Кокорин” у МЗ Влашко
Поље
Управа ГО Младеновац

1010

7

Пројекат 8: Изградња
уличне расвете у улици Вука
Караџића, Станоја Бугарског
до скретања за рајковачко
гробље и у улици Браће
Баџак од улице Војводе
Путника до бензинске пумпе
(десна страна)
Управа ГО Младеновац

1009

6

Пројекат 7: Изградња и
опремање бунара у МЗ
Кораћица
Управа ГО Младеновац

1008

5

Пројекат 5: Реконструкција
водовода од изворишта
Ковачевац према граду
Управа ГО Младеновац

1007

4

Програмска активност
Управљање и снабдевање
водом за пиће
Управа ГО Младеновац

1005

3

Адекватан квалитет
Број одржаваних и корипружених услуга уре- шћених пијаца
ђивање, одржавање и
коришћење пијаца

26. децембар 2018.

Пројекат 13: Израда идејног
пројекта за изградњу
водоводне мреже крак
Димитрија Туцовића ка Вука
Караџића
Управа ГО Младеновац

26. децембар 2018.
1

2

1014

Пројекат 14: Пројектовање и
изградња водоводне мреже
крака у реону Ћосићи МЗ
Велика Крсна
Управа ГО Младеновац

1015

Број урађених пројеката
1

10

11

1.816.000

1.816.000

1

900.000

900.000

1

3.165.000

3.165.000

Адекватан квалитет
Број изграђених капела
пружених услуга
одржавања гробаља и
погребних услуга

1

7.300.000

7.300.000

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Број урађених пројеката
1

199.000

199.000

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Број урађених пројеката
1

52.000

52.000

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Број урађених пројеката
1

50.000

50.000

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Дужина изграђене/реконструисане водоводне мреже
у метрима

2.310.000

2.310.000

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Број урађених пројеката
1

50.000

50.000

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Број урађених пројеката
1

50.000

50.000

230

Пројекат 22: Изградња дела
водоводне мреже у улици
Багремова у МЗ Велика
Крсна
Управа ГО Младеновац

1023

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

1

9

Пројекат 21: Изградња дела
водоводне мреже у улици
Срећка Максимовић
Управа ГО Младеновац

1022

Број урађених пројеката

1/365

8

Пројекат 20: Изградња дела
водоводне мреже у улици
Пут Катића у МЗ Велика
Крсна
Управа ГО Младеновац

1021

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

1

7

Пројекат 19: Изградња дела
водоводне мреже у улици
Доњи Вићовци
Управа ГО Младеновац

1020

Број урађених пројеката/
Дужина изграђене/реконструисане водоводне мреже
у метрима

6

Пројекат 18: Пројекат водоводне мреже у илици Алексе
Челебоновића
Управа ГО Младеновац

1019

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

5

Пројекат 17: Изградња капеле на гробљу у МЗ Јагњило
Управа ГО Младеновац

1018

4

Пројекат 16: Резервоар
за водоснабдевање у МЗ
Шепшин
Управа ГО Младеновац

1017

3

Број 127 – 71

Пројекат 15: Израда идејног
решења са катастарско-топографским планом водовод
„Брестовица”
Управа ГО Младеновац

1016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Пројекат 23: Изградња дела
водоводне мреже у улици
Давидовића пут у МЗ Велика Крсна
Управа ГО Младеновац

Број 127 – 72

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1

2

1024

Пројекат 24: Изградња
дела водоводне мреже у
улици Трстенска у МЗ Мала
Врбица
Управа ГО Младеновац

1025

3

4

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Број урађених пројеката

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама водоснабдевања

Дужина изграђене/реконструисане водоводне мреже
у метрима

5

6

26. децембар 2018.
7

8

1

15.740

Укупно програм 2

Повећање броја
запослених кроз мере
активне политике
запошљавања

Учешће ГО Младеновац у
финансирању и реализацији мера активне политике
запошљавања мерено
бројем лица која су радно
ангажована у извођењу
јавних радова, а налазила
су се на евиденцији НСЗ
и бројем лица која су похађала програме додатног
образовања и обука

19

25

Повећање квалитета Проценат реализације
туристичке понуде ГО пројекта
Младеновац

100%

100%

Промоција туристичке понуде ГО
Младеновац

6.724.490 187.403.705

2.400.000

0

2.400.000

2.400.000

0

2.400.000

1

1

1.270.000,00

1.270.000,00

1.270.000,00

1.270.000,00

7.220.000

7.220.000

Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Управа ГО Младеновац

Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача

Коришћење пољопривредних површина у односу
на укупне пољопривредне
површине

95%

95%

96%

96%

Изградња одрживог,ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Број вештачки осемењених
говеда

2.000

2.000

2.000

2.000

10

10

10

10

Програмска активност Мере
подршке руралном развоју
Управа ГО Младеновац

Број посета сајмовима
и изложбама из области
пољопривреде

Укупно Програм 5

7.220.000

0

7.220.000

Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управа ГО Младеновац

0001

180.679.215

Број урађених пројеката

Укупно Програм 4

0401

15.000.000

Пројекат 1: Визиторски
центар Кораћица
Управа ГО Младеновац

0002

15.000.000

Програм 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управа ГО Младеновац

0101

50.000

4988/2729 4988/2729

Укупно Програм 3

1001

50.000

Програмска активност:
Мере активне политике
запошљавања
Управа ГО Младеновац

1502

11

Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Повећање запослено- Број евидентираних незасти на територији ГО послених лица на евиденМладеновац
цији НСЗ за Младеновац
(укупно/жене)

0002

10

Пројекат 25: Водоводна
мрежа у МЗ Јагњило
Управа ГО Младеновац

1501

9

Унапређење квалитета Проценат планираних
расхода за унапређење
елемената животне
средине
квалитета животне средине
у односу на укупан износ
средстава из буџета (извор
01)опредељен Одлуком о
буџету

3%

3%

4%

4%

0

10.000

10.000

10.000

Управљање заштитом животне средине
Управа ГО Младеновац

Испуњење планираних услуга из области
заштите животне
средине дефинисаних
Одлуком о буџету

Површина кошења и сакупљања траве по налозима
инспекције и по посебним
налозима у метрима
квадратним (м2) више пута
годишње

1.250.000

1.250.000

26. децембар 2018.
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4
Одвожење смећа и довоз
воде у сеоске школе (број
сеоских школа)

0004

3

8

8

8

1.600.000

1.600.000

2.771

2.771

2.771

2.771

3.906.316

3.906.316

Адекватан квалитет
пружених услуга
одвођења отпадних
вода

Дужина прочишћене мреже
кишне канализације промера до 400мм (у метрима)
више пута годишње

Одрживо управљање
осталим врстама
отпада

Количина прикупљеног
осталог отпада (у м3)

2.500

2.500

3.000.000

3.000.000

Одрживо управљање
осталим врстама
отпада

Површина депоније КО
Влашка у хектарима

3

3

6.000.000

6.000.000

0

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама уклањања
отпадних вода

Број урађених пројеката

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама уклањања
отпадних вода

Дужина изграђене мреже
фекалне канализације у
метрима

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама уклањања
отпадних вода

Дужина изграђене мреже
фекалне канализације у
метрима

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама уклањања
отпадних вода

Број урађених пројеката

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама уклањања
отпадних вода

Дужина изграђене мреже
фекалне канализације у
метрима

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама уклањања
отпадних вода

Дужина изграђене мреже
фекалне канализације у
метрима

3

1

2126

2126

240.000

240.000

13.780.083

13.780.083

323+100

6.020.000

6.020.000

1

20.000

20.000

100

1.000.000

1.000.000

121

1.700.000

1.700.000

1

Пројекат 10 : Изградња канализационе мреже у улици
Шкотских сестара
Управа ГО Младеновац

1011

11

Пројекат 9: Изградња дела
канализационе мреже Мали
пролаз
Управа ГО Младеновац

1010

10

ПРОЈЕКАТ 8: Израда идејног пројекта за извођење
фекалне канализације крак
Димитрија Туцовића ка Вука
Караџића
Управа ГО Младеновац

1009

9

ПРОЈЕКАТ 7: Пројектовање
и изградња фекалне канализације у улицама Драгутина
Блажића (Дунавска), Краља
Петра I (изнад бензинске
пумпе ка Аутоцентру
Михајловић), Алексе
Челебоновића, Божидара
Хајдуквељковића
Управа ГО Младеновац

1008

8

Пројекат 6: Изградња и
инвестиционо одржавање
канализационе мреже – ЈКП
Програм 988/2 и Измена
Програма
Управа ГО Младеновац

1007

7

Пројекат 5: Израда пројектне документације за изградњу фекалне канализације у
улицама Карађорђева, З.Радмиловића, Краља Петра,
Луковићи и Хајдук Вељкова,
Млинарска, Баташевачка
Управа ГО Младеновац

1006

6

Управљање осталим врстама
отпада
Управа ГО Младеновац

1005

5

Управљање отпадним
водама
Управа ГО Младеновац

0006

Број 127 – 73

Пројекат 11: Пројектовање
канализационе мреже у улицама Милована Видаковића,
Кајмакчаланска, Луковићи,
Јована Суботића

Број 127 – 74
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

Управа ГО Младеновац

3

4

Максимална могућа
покривеност корисника и територије
услугама уклањања
отпадних вода

5

6

0002

4

38.982.399

Развијеност инфраструктуре у контексту
доприноса социо
економском развоју

Дужина санираних или
реконструисаних путева
који су у надлежности
општине (у км)

Унапређење путне
инфраструктуре

Дужина санираних или
реконструисаних путева (у
метрима)

95.200.000

65.483.876 160.683.876

Унапређење путне
инфраструктуре

Број урађених пројеката

Унапређење путне
инфраструктуре

Број урађених пројеката

Подизање свести
грађана о важности
личног доприноса за
унапређење безбедности саобраћаја на
путевима

Број испоручених сигурносних ауто седишта за
децу категорије 0/0+1/2 као
део опреме за безбедност
учесника у саобраћају

Унапређење путне
инфраструктуре

Број урађених пројеката

Унапређење путне
инфраструктуре

Број урађених пројеката

Унапређење путне
инфраструктуре

Број урађених пројеката

Унапређење путне
инфраструктуре

Број улица у којима је урађен бетонски пропуст

33

15,5

33.000

15.500

1

1

324.000

324.000

2

2

2.000.000

2.000.000

0

0

4

4

737.000

737.000

3

3

688.000,00

688.000

1

239.000,00

239.000

2

150.000,00

150.000

Пројекат 13: Бетонски пропуст у улици Баванској у МЗ
Мала Врбица и у улици Пут
за Крушак у МЗ Сенаја

Пројекат 14: Пешачке стазе
у улици Трстенска и Војни
пут у МЗ Мала Врбица и
Београдски пут у МЗ Влашко Поље
Управа ГО Младеновац

0

Унапређење путне
инфраструктуре

Број урађених пројеката
Укупно програм 7

2002

13.780.083

Пројекат 12: Пројекат
пешачке стазе у улици Милутина Миланковића

Управа ГО Младеновац

1014

25.202.316

ПРОЈЕКАТ 11: Пројектовање пешачких стаза у
улицама Срећка Максимовића, Хајдук Вељкова,
Смедеревски пут

Управа ГО Младеновац

1013

466.000

ПРОЈЕКАТ 10: Пројектовање пешачких стаза у
улицама: Немањина, Краља
Петра I и Војводе Вићентија,
Љубе Давидовића и Славка
Манојловића

Управа ГО Младеновац

1012

466.000

Прјекат 9 Унапређење
безбедности саобраћаја на
путевима на подручју ГО
Младеновац за 2019.годину

Управа ГО Младеновац

1011

11

Пројекат 7: Израда пројекта
санације и санација улице
Велики Бунар у МЗ Кораћица и дела улице Липарског
пута у МЗ велика Иванча

Управа ГО Младеновац

1010

10

Пројекат 4: Изградња
пешачке стазе у улици Светолика Ранковића

Управа ГО Младеновац

1009

9

Програмска активност
Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре

Управа ГО Младеновац

1007

8

Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Управа ГО Младеновац

1004

7

Број урађених пројеката

Укупно програм 6
0701

26. децембар 2018.

Програм 9 ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

3

390.000,00

390.000

99.728.000

65.483.876 165.211.876

26. децембар 2018.
1

1001

2

7

8

3999/7

4010/7

4033/7

4098/7

Учешће ГО Младеновац у
финансирању интернатског
смештаја и исхрана деце са
посебним потребама (број
деце)

4

4

4

6

600.000

Број основних школа у
којима су извршене поправке у односу на укупан
број основних школа у ГО
Младеновац

7

7

7

7

9.000.000

248

248

248

248

14.000.000

Потпуни обухват
деце са посебним
потребама основним
образовањем и васпитањем

Обезбеђивање
прописаних услова за
несметан васпитно-образовни рад са
децом

Потпуни обухват деце Број деце обухваћене
основним образова- организованим превозом у
школској години
њем и васпитањем

0

14.000.000

Унапређење квалитета Број деце корисника стипендије ГО Младеновац
образовања повећањем броја деце која се
награђују за постигнуте резултате

90

90

90

90

Унапређење квалитета Проценат реализованих
захтева школа у односу на
образовања деце у
укупан број захтева
систему основног
образовања

100%

100%

100%

100%

Број „Вуковаца” у школској
години

95

95

95

95

Школски прибор за прваке
(комплет)

500

500

500

500

4.335.632

0

4.335.632

400.000

0

400.000

Унапређење квалитета
образовања повећањем броја деце која се
награђују за постигнуте резултате

1.350.000

0

1.350.000

29.685.632

0

29.685.632

Унапређење положаја
грађана који припадају угроженим групама
обезбеђивањем мера
материјалне подршке

Процената опредељених
средстава за грађане кориснике у средствима буџета
ГО Младеновац

Унапређење заштите
сиромашних

5,00%

5,00%

Број корисника једнократне новчане помоћи

40

40

40

40

1.000.000

1.000.000

Број деце која користе фиОбезбеђивање финансијске подршке за нансијску подршку (путем
финансирања исхране и
децу и породицу
трошкова за превоз хране)

34

36

36

36

2.800.000

2.800.000

Склањање бескућника Број мобилних стамбених
ромске популације са јединица за смештај ромских породица
улице

19

19

19

19

2.330.000

2.330.000

Побољшање услова
становања

8

8

Пројекат 3 Мобилне
стамбене јединице у улици
Карађорђевој

Пројекат 9: Куповина сеоских кућа са окућницом и
набавка пакета грађевинског
материјала за поправку и
адаптацију сеоских кућа за
избеглице (2017-2018) Уговор бр.II-00-06-3/386/16
Управа ГО Младеновац

1011

9.000.000

Програмска активност Подршка деци и породицама
са децом

Управа ГО Младеновац

1009

600.000

Програмска активност
Социјалне помоћи

Управа ГО Младеновац

1003

0

Програм 11 СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Управа ГО Младеновац

0006

11

0

Укупно Програм 9

0001

10

Пројекат 6 Остали пројекти
Управа ГО Младеновац

0901

9

Пројекат 5 Трошкови путовања на такмичења и остали
трошкови такмичења
Управа ГО Младеновац

1006

6

Пројекат 4 Награде ученицима и студентима
Управа ГО Младеновац

1005

5

Број деце/школа која су
обухваћена основним
образовањем

Пројекат 3 Превоз школске
деце
Управа ГО Младеновац

1004

4

Потпуни обухват
основним образовањем и васпитањем

Пројекат 2 Текуће поправке
школа
Управа ГО Младеновац

1003

3

Број 127 – 75

Пројекат 1 Исхрана и смештај ученика
Управа ГО Младеновац

1002

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Пројекат 11: Једнократна помоћ избеглим и расељеним
лицима

Број корисника

11.636.522

11.636.522

Број 127 – 76
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

Управа ГО Младеновац

1012

Унапређење заштите
сиромашних

5.000.000

5.000.000

6.300.000

7.000.000

5

5

700.000

Унапређење квалитета Број деце учесника летње
живљења деце ромске школе
популације

50

100

150.000

150.000

Унапређење квалитета Проценат извршења
живљења деце ромске пројекта
популације

100

100

500.000

500.000

1

800.000

800.000

5

700.000

700.000

5

275.000

275.000

5

100.000

100.000

20

250.000

250.000

Побољшање услова
становања интерно
расељених лица

Број корисника

Побољшање услова
становања интерно
расељених лица

Број корисника

Побољшање услова
становања интерно
расељених лица

Број корисника

Побољшање услова
становања интерно
расељених лица

Број корисника

Пројекат 20: Куповина грађевинског материјала

Пројекат 21: Економско
оснаживање домаћинстава

Пројекат 22: Хуманитарна
опрганизација Божур-економско оснаживање
домаћинстава

9.605.000

22.936.572

32.541.572

Програм 12 ЗДРАВСТЕВЕНА ЗАШТИТА
Унапређење здравља
становништва

Проценат реализованих у
односу на планиране пројекте из области примарне
здравствене заштите

100

100

2

2

ПРОЈЕКАТ 4 : Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Подизање квалитета Број објеката на којима се
услуга здравствене за- изводе грађевински радови
штите (Дом здравља и
Геронтолошки центар
у Младеновцу)

Управа ГО Младеновац

440.000

Укупно Програм 12
1201

50

Број корисника

Укупно Програм 11

1004

50

Пројекат 19: Куповина
сеоских кућа

Управа ГО Младеновац

1801

11

2500

Унапређење квалитета Формирани мобилни тим
живљења деце ромске
популације

Управа ГО Младеновац

1022

10

ПРОЈЕКАТ 18: Мобилни
тимови за инклузију Рома

Управа ГО Младеновац

1021

9

ПРОЈЕКАТ 16: Набавка
новогодишњих пакетића за
децу ромске националности

Управа ГО Младеновац

1020

8

ПРОЈЕКАТ 14: Летња школа
песме и игре – осетљиве
категорије / деца Роми

Управа ГО Младеновац

1019

7

1000

Побољшање услова
становања интерно
расељених лица

Управа ГО Младеновац

1018

25

6

Пројекат 13: Куповина
сеоских кућа и грађевинског
материјала за интерно расељена лица (2018/2019) Уговор бр. II-00-06-2/537/2018
од 18.05.2018.

Управа ГО Младеновац

1016

46

Број грађана корисника
помоћи за набавку огрева

Унапређење квалитета Укупан број лица који је
ишао на једнодневне излете
живљења старијих
суграђана

Управа ГО Младеновац

1014

5

Пројекат 12:Треће доба-упознајмо културно-историјске
споменике и лепоте Србије
Управа ГО Младеновац

1013

4
Број грађана корисника
новчане помоћи

26. децембар 2018.

440.000

Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Подстицање развоја
културе

Укупан број посетилаца на
свим културним догађајима
који су одржани

37.000

38.000

39.000

40.000

Укупан број чланова удружења грађана из области
културе

1.200

1.300

1.300

1.400

440.000

0

440.000

26. децембар 2018.
1
0001

2

16

16

16

23.244.643

3.118.600

26.363.243

Унапређење разноврсности културне
понуде

Број сталних манифестација из области културе од
значаја за ГО Младновац

8

8

8

8

6.810.000

1.899.000

8.709.000

Повећана понуда ква- Број пројеката подржаних
литетних медијских
на конкурсима јавног
садржаја из области
информисања
друштвеног живота
локалне заједнице

12

12

13

13

4.000.000

4.000.000

Упознавање грађана
са значајним датумима и догађајима из
историје ГО Младеновац

7

8

8

8

1.218.000

1.218.000

Промоција деце
Број деце која су обухваћеопштине Младеновац на пројектом
у области музике

20

20

525.000

525.000

Задовољавање потре- Број набављених карата
ба младих (од 15-30
година)из области
културе н спорта

40

100

120.000

120.000

Унапређење културне Број реализованих пропонуде у ГО Младејеката који промовишу
новац
културно наслеђе у ГО
Младеновац

1

1

1.250.000

1.250.000

12

24

290.000

290.000

Промоција туристич- Број израђених публикацике понуде општине
ја и пројеката

1

1

100.000

100.000

Промоција туристич- Број санираних/изграђених
ке понуде општине
спомен обележја

1

1

8.600.000

8.600.000

Унапређење културне Број манифестација
понуде у ГО Младеновац

8

2.540.000

2.540.000

Унапређење културне Број публикација
понуде у ГО Младеновац

1

300.000

300.000

Број догађаја који ће бити
обележени од стране ГО
Младеновац

Боља комуникација
између младих кроз
дискусионе панеле и
предавања

Број радионица

ПРОЈЕКАТ 17 Сакрална
архитектура и иконопис XIX
и XX века
Управа ГО Младеновац

1018

16

ПРОЈЕКАТ 16 Манифестације из области културе
Управа ГО Младеновац

1017

Обезбеђење редовног Број запослених у устанофункционисања
вама културе
локалне установе
културе

Пројекат 14: Санација постојећих спомен обележја на
територији ГО Младеновац
Управа ГО Младеновац

1016

11

Пројекат 13: Туристичке
мапе и сигнализација

Управа ГО Младеновац

1014

10

Пројекат 11: „У сусрет
младима”
Управа ГО Младеновац

1013

9

Пројекат 8: „Космај и
окружење у доба деспота
Стефана”
Управа ГО Младеновац

1011

8

Пројекат 6 : „Карте за све”
Управа ГО Младеновац

1008

7

Пројекат 4 Србија у ритму
Европе
Управа ГО Младеновац

1006

6

Пројекат 2 Обележавање
значајних датума ГО Младеновац
Управа ГО Младеновац

1004

5

Програмска активност
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања
Управа ГО Младеновац

1002

4

Програмска активност Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Центар за културу и
туризам

0004

3

Број 127 – 77

Програмска активност
Функционисање локалних
установа културе
Центар за културу и
туризам

0002

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Пројекат 18: Предавања за
младе

Број 127 – 78
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

Управа ГО Младеновац

4

5

Задовољавање потре- Број предавања
ба младих (од 15-30
година)из области
друштвеног живота

6

26. децембар 2018.
7

8

6

275

325

350

375

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

45

50

51

52

6

8

8

8

24.530.000

24.530.000

100%

100%

100%

100%

42.570.000

42.570.000

Обезбеђивање услова Број санираних/изграђеза рад и унапређење них отворених спортских
спортских капацитета терена

2

2

Број турнира
Стварање услова за
развој здравих стилова живота младих

2

Редовно одржавање
постојећих спортских
објеката од интереса
за општину

11

2

3.200.000

3.200.000

Број игралишта
Стварање услова за
развој здравих стилова живота

2

1.600.000

1.600.000

Пројекат 6: Реконструкција
ограде око спортског игралишта у улици Краља Петра
I и у МЗ Шепшин

71.900.000

576.569

72.476.569

Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Одрживо управно и
Број остварених услуга
финансијско функци- општинске управе (број
управних предмета)
онисање општине у
складу са надлежностима и пословима
локалне самоуправе

4.500

4.500

4.500

4.500

Функционисање
управе

100%

100%

100%

100%

0,48%

0,50%

Програмска активност
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Управа ГО Младеновац

0002

11

Број игралишта
Стварање услова за
развој здравих стилова живота

Укупно Програм 14

0001

576.558

Пројекат 5: Пројектовање и
изградња игралишта за мале
спортове Тозино воће и у
МЗ Сенаја

Управа ГО Младеновац

0602

576.558

Пројекат 4 Канцеларија за
младе – Конектуј се! – Млади у акцији

Управа ГО Младеновац

1006

Проценат искоришћених
средстава буџета за дотације Установе Спортски
центар Младеновац

Пројекат 2 Изградња
спортског (фудбалског и
кошаркашког)терена

Управа ГО Младеновац

1005

54.401.243

Програмска активност
Одржавање спортске инфраструктуре

Управа ГО Младеновац

1004

5.017.600

Број женских спортиста

Унапређење подршке Број годишњих програма
локалним спортским спортског савеза финансиорганизацијама преко раних од стране општине
којих се остварује јавни интерес у области
спорта

Управа ГО Младеновац

1002

49.383.643

386.000

Програмска активност Подршка локалним спортским
организацијама,удружењима и савезима
Управа ГО Младеновац

0004

11

Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Обезбеђење услова за
бављење спортом свих
грађана и грађанки
општине

0001

10

386.000

Укупно Програм 13
1301

9

Степен остварења финансијског плана

215.855.600

59.736.085 275.591.685

5.154.000

5.154.000

Програмска активност
Функционисање Месних
заједница
Меснe заједницe

Проценат буџета општине
Обезбеђено задовокоји се користи за трошкољавање потреба и
ве рада МЗ (сви извори)
интереса локалног
становништва деловањем месних заједница

26. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1

2

0004

Програмска активност Општинско правобранилаштво

3

Општинско правобранилаштво

4

Заштита имовинских Број решених предмета
права и интереса
у односу на укупан број
општине
предмета на годишњем
нивоу
Број правних мишљења
која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним
лицима чија имовинска и
друга права заступа

0009

Програмска активност Текућа буџетска резерва

0010

Програмска активност
Стална буџетска резерва

0014

Програмска активност
Управљање у ванредним
ситуацијама
Управа ГО Младеновац

1001

80

10

11

9.309.900

9.309.900

3.000.000

3.000.000

500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

7.000.000

7.000.000

2.000.000

120

Изградња ефикасног Број усвојених опертивних
превентивног система планова
заштите и спасавања
на избегавању последица елементарних и
других непогода

1

1

Подстицање програма
која реализују удружења, а која су од јавног
интереса

Број програма од јавног
интереса која реализују
удружења подржаних од
стране општине

41

41

Број пројеката из области
културе подржаних од
стране општине

16

16

2

2

2.000.000

6

6

10.083.334

41

17

41

17

Помоћ у изградњи и
опремању храмова

Број храмова

Планирање, уређење и
коришћење пословног
простора у јавној својини града Беогеада
чији је корисник ГО
Младеновац

Број објеката планираних
за изградњу, санацију, реконструкцију, адаптацију,
инвестиционо одржавање

Развој заједнице

Проценат реализације
пројекта

100%

10.000.000

10.000.000

Развој заједнице

Проценат реализације
пројекта

100%

10.001.000

10.001.000

273.903.834

81.467.267 355.371.101

21.731.182

31.814.516

Пројекат 5: Оснивање ЈКП
за управљање јавним паркиралиштима на територији
ГО Младеновац
Управа ГО Младеновац

Укупно Програм 15
2101

9

Пројекат 4: Постављање
интегрисаног система видео
надзора на територији ГО
Младеновац I фаза
Управа ГО Младеновац

1005

350/800

8

Пројекат 3 Коришћење средстава од закупа пословног
простора
Управа ГО Младеновац

1004

250/700

7

Пројекат 2 „Финансирање
верских заједница”
Управа ГО Младеновац

1003

6

Пројекат 1 : Невладине
организације – конкурс
Управа ГО Младеновац

1002

5
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Програм 16 ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Ефикасно и ефективно функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе

0001

Програмска активност
Функционисање Скупштине
Скупштина градске општине

0002

0
Функционисање
локалне скупштине

Број седница скупштине

5

10

10

10

8.054.301

8.054.301

Програмска активност
Функционисање извршних
органа

0

Председник градске
општине

Функционисање
извршних органа

Број седница извршних
органа

46

60

60

60

2.769.000

2.769.000

Веће градске општине

Функционисање
извршних органа

Број седница извршних
органа

46

60

60

60

21.836.000

21.836.000

Укупно Програм 16
УКУПНО ПРОГРАМИ

32.659.301

0

32.659.301

786.076.941 198.136.457 984.213.398
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Сажет преглед програма и програмских активности/пројеката дат је у прилогу:
Шифра
Програм

Програмска активност/ Пројекат

1

2

1101

Назив
3
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање

1101-1001

ПРОЈЕКАТ „Безбедност у локалној заједници”

1102

Програм 2. Комуналне делатности

Средства из
буџета
4
2.000.000,00

Средства
из осталих
извора
5

6

2.150.000,00

4.150.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

6.724.490,00

187.403.705,00

2.000.000,00
180.679.215,00

Укупна средства

2.000.000,00

1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем

62.614.255,00

62.614.255,00

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина

26.899.635,00

26.899.635,00

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене

51.276.325,00

1102-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

1102-0008

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће

1102-1005

ПРОЈЕКАТ Реконструкција водовода од изворишта Ковачевац према граду

1102-1007

ПРОЈЕКАТ Изградња и опремање бунара у МЗ Кораћица

1102-1008

ПРОЈЕКАТ Изградња уличне расвете у улици Вука Караџића, Станоја Бугарског до скретања
за рајковачко гробље и у улици Браће Баџак од улице Војводе Путника до бензинске пумпе
(десна страна)

1102-1009

ПРОЈЕКАТ Изградња бунара „Кокорин” у МЗ Влашко Поље

1.604.940,00

1.604.940,00

1102-1010

ПРОЈЕКАТ Реконструкција и изградња водовoдне мреже – ЈКП Програм 988/1

1.798.732,00

1.798.732,00

1102-1011

ПРОЈЕКАТ Пројектовање водоводне мреже од „Ђермине” ка Дебељаку из правца града и у
улици Алексе Челебоновића

400.000,00

400.000,00

1102-1012

ПРОЈЕКАТ Пројектовање водоводне мреже у улицама Смедеревски пут, Дреновачка

224.000,00

224.000,00

1102-1013

ПРОЈЕКАТ Израда идејног пројекта за изградњу водоводне мреже крак Димитрија Туцовића
ка Вука Караџића

20.000,00

20.000,00

1102-1014

ПРОЈЕКАТ Пројектовање и изградња водоводне мреже крака у реону Ћосићи МЗ Велика
Крсна

1.816.000,00

1.816.000,00

1102-1015

ПРОЈЕКАТ Израда идејног решења са катастарско -топографским планом водовод „Брестовица”

900.000,00

900.000,00

1102-1016

ПРОЈЕКАТ Резервоар за водоснабдевање у МЗ Шепшин

3.165.000,00

3.165.000,00

1102-1017

ПРОЈЕКАТ Изградња капеле на гробљу у МЗ Јагњило

7.300.000,00

7.300.000,00

1102-1018

ПРОЈЕКАТ Пројекат водоводне мреже у улици Алексе Челебоновића

199.000,00

199.000,00

1102-1019

ПРОЈЕКАТ Изградња дела водоводне мреже у улици Доњи Вићовци

52.000,00

52.000,00

1102-1020

ПРОЈЕКАТ Изградња дела водоводне мреже у улици Пут Катића у МЗ Велика Крсна

50.000,00

50.000,00

1102-1021

ПРОЈЕКАТ Изградња дела водоводне мреже у улици Срећка Максимовић

2.310.000,00

2.310.000,00

1102-1022

ПРОЈЕКАТ Изградња дела водоводне мреже у улици Багремова у МЗ Велика Крсна

50.000,00

50.000,00

1102-1023

ПРОЈЕКАТ Изградња дела водоводне мреже у улици Давидовића пут у МЗ Велика Крсна

50.000,00

50.000,00

1102-1024

ПРОЈЕКАТ Изградња дела водоводне мреже у улици Трстенска у МЗ Мала Врбица

50.000,00

50.000,00

1102-1025

ПРОЈЕКАТ Водоводна мрежа у МЗ Јагњило

15.000.000,00

15.000.000,00

Програм 3. Локални економски развој

2.400.000,00

1501-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере активне политике запошљавања

2.400.000,00

Програм 4. Развој туризма

1.270.000,00

1502-1001

ПРОЈЕКАТ 1: Визиторски центар Кораћица

1.270.000,00

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

7.220.000,00

0101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју

7.220.000,00

1501
1502
0101
0401

Програм 6. Заштита животне средине

1.000.000,00

52.276.325,00

2.320.818,00

2.320.818,00

6.165.000,00

6.165.000,00

420.000,00

420.000,00

18.000,00

18.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

25.202.316,00

0,00

2.400.000,00
2.400.000,00

0,00

1.270.000,00
1.270.000,00

0,00

7.220.000,00
7.220.000,00

13.780.083,00

38.982.399,00

0401-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине

2.850.000,00

0401-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање отпадним водама

3.906.316,00

2.850.000,00
3.906.316,00

0401-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање осталим врстама отпада

9.000.000,00

9.000.000,00

0401-1005

ПРОЈЕКАТ Израда пројектне документације за изградњу фекалне канализације у улицама
Карађорђева, З.Радмиловића, Краља Петра, Луковићи и Хајдук Вељкова, Млинарска, Баташевачка

240.000,00

240.000,00

0401-1006

ПРОЈЕКАТ Изградња и инвестиционо одржавање канализационих мрежа – ЈКП Програм
988/2

0401-1007

ПРОЈЕКАТ Пројектовање и изградња фекалне канализације у улицама Драгутина Блажића
(Дунавска), Краља Петра I (изнад бензинске пумпе ка Аутоцентру Михајловић), Алексе
Челебоновића, Божидара Хајдуквељковића

0401-1008

ПРОЈЕКАТ Израда идејног пројекта за извођење фекалне канализације крак Димитрија
Туцовића ка Вука Караџића

13.780.083,00

13.780.083,00

6.020.000,00

6.020.000,00

20.000,00

20.000,00

0401-1009

ПРОЈЕКАТ Изградња дела канализационе мреже Мали пролаз

1.000.000,00

1.000.000,00

0401-1010

ПРОЈЕКАТ Изградња канализационе мреже у улици Шкотских сестара

1.700.000,00

1.700.000,00

0401-1011

ПРОЈЕКАТ Пројектовање канализационе мреже у улицама Милована Видаковића, Кајмакчаланска, Луковићи, Јована Суботића

466.000,00

466.000,00

0701

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

99.728.000,00

65.483.876,00

165.211.876,00

0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

95.200.000,00

65.483.876,00

160.683.876,00

0701-1004

ПРОЈЕКАТ Изградња пешачке стазе у улици Светолика Ранковића

0701-1007

ПРОЈЕКАТ Израда пројекта санације и санација улице Велики Бунар у МЗ Кораћица и дела
улице Липарског пута у МЗ Велика Иванча

324.000,00

324.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00
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0701-1009

ПРОЈЕКАТ Унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине
Младеновац за 2019.годину

0701-1010

ПРОЈЕКАТ Пројектовање пешачких стаза у улицама: Немањина, Краља Петра I и Војводе
Вићентија, Љубе Давидовића и Славка Манојловића

737.000,00

737.000,00

0701-1011

ПРОЈЕКАТ Пројектовање пешачких стаза у улицама Срећка Максимовића, Хајдук Вељкова,
Смедеревски пут

688.000,00

688.000,00

0701-1012

ПРОЈЕКАТ Пројекат пешачке стазе у улици Милутина Миланковића

239.000,00

239.000,00

0701-1013

ПРОЈЕКАТ Бетонски пропуст у улици Баванској у МЗ Мала Врбица и у улици Пут за Крушак
у МЗ Сенаја

150.000,00

150.000,00

0701-1014

ПРОЈЕКАТ Пешачке стазе у улици Трстенска и Војни пут у МЗ Мала Врбица и Београдски
пут у МЗ Влашко поље

390.000,00

390.000,00

2002

Програм 9. Основно образовање и васпитање
2002-1001

ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика

2002-1002

ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа

2002-1003

ПРОЈЕКАТ Превоз школске деце

2002-1004

ПРОЈЕКАТ Награде ученицима и студентима

2002-1005

ПРОЈЕКАТ Трошкови путовања на такмичења и остали трошкови такмичења

2002-1006
0901-0001
0901-0006

0,00

29.685.632,00

0,00

29.685.632,00

600.000,00

600.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

4.335.632,00

4.335.632,00

400.000,00

400.000,00

ПРОЈЕКАТ Остали пројекти

1.350.000,00

1.350.000,00

Програм 11. Социјална и дечија заштита

9.605.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи

1.000.000,00

1.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породица са децом

2.800.000,00

2.800.000,00

0901-1003

ПРОЈЕКАТ Мобилне стамбене јединице у улици Карађорђевој (19 јединица)

2.330.000,00

0901-1009

ПРОЈЕКАТ Куповина сеоских кућа са окућницом и набавка пакета грађевинског материјала
за поправку и адаптацију сеоских кућа за избеглице (2017-2018) Уговор бр.II-00-06-3/386/16

0901-1011

ПРОЈЕКАТ Једнократна помоћ избеглим и рсељеним лицима

0901-1012

ПРОЈЕКАТ Треће доба-упознајмо културно-историјске споменике и лепоте Србије

0901-1013

ПРОЈЕКАТ Куповина сеоских кућа и грађевинског материјала за интерно расељена лица
(2018/2019) Уговор бр. II-00-06-2/537/2018 од 18.05.2018.

700.000,00

0901-1014

ПРОЈЕКАТ Летња школа песме и игре-осетљиве категорије/деца Роми

150.000,00

150.000,00

0901-1016

ПРОЈЕКАТ Набавка новогодишњих пакетића за децу ромске националности

500.000,00

500.000,00

0901-1018

ПРОЈЕКАТ Мобилни тимови за инклузију Рома

800.000,00

800.000,00

0901-1019

ПРОЈЕКАТ Куповина сеоских кућа

700.000,00

700.000,00

0901-1020

ПРОЈЕКАТ Куповина грађевинског материјала

275.000,00

275.000,00

0901-1021

ПРОЈЕКАТ Економско оснаживање домаћинстава

100.000,00

100.000,00

0901-1022

ПРОЈЕКАТ Хуманитарна организација Божур-економско оснаживање домаћинстава

250.000,00

Програм 12. Здравствена заштита

440.000,00

ПРОЈЕКАТ Функционисање установа примарне здравствене заштите (Дом здравља Младеновац и Геронтолошки центар Младеновац)

440.000,00

0901

1801
1801-1004
1201

22.936.572,00

32.541.572,00

2.330.000,00
11.636.522,00

11.636.522,00

50,00

50,00

5.000.000,00

5.000.000,00

6.300.000,00

7.000.000,00

250.000,00
0,00

440.000,00
440.000,00

Програм 13.Развој културе и информисања

49.383.643,00

5.017.600,00

54.401.243,00

1201-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе

23.244.643,00

3.118.600,00

26.363.243,00

1201-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

6.810.000,00

1.899.000,00

1201-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања

4.000.000,00

4.000.000,00

1201-1002

ПРОЈЕКАТ Обележавање значајних датума ГО Младеновац

1.218.000,00

1.218.000,00

1201-1004

ПРОЈЕКАТ Србија у ритму Европе

525.000,00

525.000,00

1201-1006

ПРОЈЕКАТ Карте за све

120.000,00

120.000,00

1201-1008

ПРОЈЕКАТ Космај и окружење у доба деспота Стефана

1.250.000,00

1.250.000,00

1201-1011

ПРОЈЕКАТ У сусрет младима

290.000,00

290.000,00

1201-1013

ПРОЈЕКАТ Туристичке мапе и сигнализација

100.000,00

100.000,00

1201-1014

ПРОЈЕКАТ Санација постојећих спомен обележја на територији ГО Младеновац

8.600.000,00

8.600.000,00

1201-1016

ПРОЈЕКАТ Манифестације из области културе

2.540.000,00

2.540.000,00

1201-1017

ПРОЈЕКАТ Сакрална архитектура и иконопис XIX и XX века

300.000,00

300.000,00

1201-1018

ПРОЈЕКАТ Предавања за младе

386.000,00

1301

8.709.000,00

386.000,00

Програм 14.Развој спорта и омладине

71.900.000,00

1301-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама,удружењима
и савезима

24.530.000,00

1301-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа

42.570.000,00

1301-1002

ПРОЈЕКАТ Изградња спортског (фудбалског и кошаркашког) терена

1301-1004

ПРОЈЕКАТ Канцеларија за младе-Конектуј се! – Млади у акцији

1301-1005

ПРОЈЕКАТ Пројектовање и изградња игралишта за мале спортове Тозино воће и у МЗ Сенаја

3.200.000,00

3.200.000,00

1301-1006

ПРОЈЕКАТ Реконструкција ограде око спортског игралишта у улици Краља Петра I и у МЗ
Шепшин

1.600.000,00

1.600.000,00

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

273.903.834,00

81.467.267,00

355.371.101,00

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина

215.855.600,00

59.736.085,00

275.591.685,00

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница

5.154.000,00

5.154.000,00

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво

9.309.900,00

9.309.900,00

0602

576.569,00

24.530.000,00
42.570.000,00
576.558,00

0,00

72.476.569,00

11,00

576.558,00
11,00
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0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва

3.000.000,00

3.000.000,00

0602-0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва

0602-0014

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама

0602-1001

ПРОЈЕКАТ Невладине организације – конкурс

7.000.000,00

7.000.000,00

0602-1002

ПРОЈЕКАТ Финансирање верских заједница

2.000.000,00

2.000.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0602-1003

ПРОЈЕКАТ Коришћење средстава од закупа пословног простора

10.083.334,00

0602-1004

ПРОЈЕКАТ Постављање интегрисаног система видео надзора на територији ГО Младеновац
I фаза

10.000.000,00

10.000.000,00

0602-1005

ПРОЈЕКАТ Оснивање ЈКП за управљање јавним паркиралиштима на територији ГО Младеновац

10.001.000,00

10.001.000,00

Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

32.659.301,00

2101
0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине

0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа
УКУПНИ РАСХОДИ

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 6.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују
у складу са законом и другим прописима независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и
примања.
Члан 7.
Наредбодавац за извршење буџета је председник градске
општине Младеновац и одговоран за извршење ове одлуке.
Председник је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са
Законом о буџетском систему.
Члан 8.
Председник градске општине Младеновац може донети
одлуку о промени износа апропријација и преносу апропријација у текућу буџетску резерву у складу са Законом о
буџетском систему.
Директни корисник буџетских средстава уз предлог
Службе за буџет и финансијске послове може вршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 9.
У случају да се буџету Градске општине Младеновац из
другог буџета (Града, Републике или друге локалне самоуправе) определе актом наменска трансферна средства укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете
услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке Служба за буџет и финансијске послове
на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу и повећава обим буџета.
Члан 10.
Служба за буџет и финансијске послове обавезна је да
редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и
деветомесечног периода информише Веће Градске општине
Младеновац.
У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1.
овог члана Веће градске општине Младеновац усваја и доставља извештај Скупштини Градске општине Младеновац.

21.731.182,00

0,00

31.814.516,00

32.659.301,00

8.054.301,00

8.054.301,00

24.605.000,00

24.605.000,00

786.076.941,00 198.136.457,00

984.213.398,00

Члан 11.
Средства текуће буџетске резерве у износу од
3.000.000,00 динара користиће се на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси председник Градске општине Младеновац на предлог Службе за
буџет и финансијске послове.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за
сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом
основу представљају повећање апропријације директних
корисника за одређене намене и исказују се на конту за чију
намену су средства усмерена.
Средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000,00
динара користиће се за финансирање расхода Градске општине Младеновац у отклањању последица ванредних
околности као што су поплава, суша, земљотрес, пожар,
клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде,
односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник градске општине Младеновац на предлог
Службе за буџет и финансијске послове.
Члан 12.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 4.
ове одлуке вршиће се на основу Годишњег финансијског
плана директног корисника буџета који доноси руководилац тог буџетског корисника у року најкасније од 15 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Годишњим финансијким планом из става 1. овог члана средства буџета распоређују се по ближим наменама у
складу са економском и функционалном класификацијом и
по изворима финансирања. На финансијски план из става
1. овог члана сагласност даје председник градске општине
Младеновац по претходно прибављеном мишљењу Службе
за буџет и финансијске послове.
Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација утврђених чланом 4.
ове одлуке у складу са законом.
Члан 13.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу користити средства распоређена овом одлуком само за
намене за које су им та средства одобрена.
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Корисници средстава буџета који одређени расход извршавају из средстава буџета и из других извора обавезни су
да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих других извора.

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем Служба за буџет и финансијске послове Управе Градске општине Младеновац извршиће одговарајуће измене
ове одлуке.

Члан 14.
Функционер односно руководилац директног односно
индиректног корисника буџетских средстава одговоран је
за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање
налога за плаћање које треба извршити из средстава органа
којим руководи и издавање налога за уплату средстава који
припадају буџету.
Функционер односно руководилац директног односно
индиректног корисника буџетских средстава одговоран је
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу
буџетских апропријација.
Функционер односно руководилац директног односно
индиректног корисника буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица
у директном, односно индиректном кориснику буџетских
средстава.

Члан 19.
Директни и индиректни корисници буџета могу да врше
плаћања до висине тромесечних квота које утврди, а на
предлог директних и индиректних корисника буџета, Служба за буџет и финансијске послове Управе Градске општине Младеновац.

Члан 15.
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезу на терет буџета само до износа апропријације утврђене
овом одлуком.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
који је предвиђен овом одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет
буџета.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2018. години, а не извршене у току те године, преносе
се и имају статус преузетих обавеза у 2019. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 16.
У буџетској 2019. години обрачун и исплата плата, као и
обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима за директне и
индиректне кориснике средстава буџета Градске општине
Младеновац вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.
Члан 17.
Обавеза према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални
трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Председник градске општине Младеновац може обуставити привремено извршење појединих издатака буџета, у
случају да се издаци повећавају или примања буџета смање.
Члан 18.
Уколико у току реализације средстава предвиђених
овом одлуком дође до измена у Правилнику о стандарном

Члан 20.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом апропријација, односно утврђеним квотама.
Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање на основу које је
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.
Члан 21.
Директни корисници буџетских средстава су дужни да,
на захтев Службе за буџет и финансијске послове Управе
Градске општине Младеновац ставе на увид документацију
о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о
остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном временском периоду.
Члан 22.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 23.
Уговор о набавци добара, пружању услуга и извођењу
грађевинских радова, које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава морају бити додељени у
складу са прописима који регулишу јавну набавку.
Члан 24.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2019. године, сва средства која
нису утрошена за финансирање расхода у 2019. години, која
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Младеновац за 2019. годину
Члан 25
Јавна предузећа и други облици организовања чији је
оснивач ГО Младеновац, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 85% добити
по завршном рачуну 2018.године уплате у буџет ГО Младеновац.
Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са
ставом 1. овог члана.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, уз сагласност Скупштине ГО Младеновац, обавеза по основу уплате добити
може бити умањена субјекту из ст. 1. и 2. овог члана који
донесе одлуку да из добити покрије губитак из ранијег периода, односно повећа капитал, а расположива ликвидна
средства употреби за финансирање инвестиција.
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Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда” а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.
Скупштина Градске општине Младеновац
I-00-06-1-21/7/2018, 26. децембра 2018. године
Заменик председника
Душан Игњатовић, ср.

26. децембар 2018.

Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 26. децембра 2018. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11
– др. закон и 44/18 – др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени гласник РС”, број 16/18), члана 18. Статута Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”,
бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13), а у складу са чланом 13.
Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),
донела је

ОДЛУКУ
Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 26. децембра 2018. године, на основу члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/07 и 101/16 – др. закон) и члана 18. Статута Градске
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр.
40/10 – пречишћен текст и 38/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о сталним манифестацијама из области културе од значаја за Градску општину Младеновац („Службени лист Града Београда”, број 5/17), у члану 3. Одлуке, став
1. тачка 2. допуњује се и гласи:
„2.Ваздухом хлађена страст – олдтајмери Србије”
У истом члану и ставу, после тачке 8. додају се нове тачке које гласе:
„9. Улица отвореног срца,
10. Дани Европске баштине,
11. Прело – Рабровац,
12. Од предака за будућност – Влашка,
13. Walter fest,
14. Kids fest,
15. Дионис фест”.
Члан 2.
У члану 4. Одлуке, у ставу 2. после алинеје 3 додају се
нове алинеје које гласи:
„– За „Прело” у Рабровцу – КУД „Прело Рабровац” из
Рабровца;
– За „Од предака за будућност” у Влашкој – Удружење
„Од предака за будућност” из Влашке”.
Члан 3.
У осталом делу Одлука о сталним манифестацијама из
области културе од значаја за Градску општину Младеновац
(„Службени лист Града Београда”, број 5/17), остаје непромењена.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац
I-00-06-1-21/1/2018, 26. децембра 2018. године
Председник
Драган Вукадиновић, ср.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ
ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА, АКТИВНОСТИ ИЛИ
ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији
градске општине Младеновац из буџета градске општине
(„Службени лист Града Београда”, број 12/17 – пречишћен
текст), члан 9. мења се и гласи:
„Члан 9.
Средства за финансирање или суфинансирање пројеката, активности и програма додељују се на основу јавног
конкурса.
Председник градске општине Младеновац, након доношења Одлуке о буџету Градске општине Младеновац, а најкасније до 31. јануара, доноси годишњи план расписивања
јавних конкурса, који се објављује на званичној интернет-страници Градске општине Младеновац и доставља Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом.
Годишњи план јавних конкурса садржи: податке о даваоцу средстава, области, називу и планираном периоду расписивања јавних конкурса (у даљем тексту: конкурс) и друге релевантне податке у зависнисти од врсте конкурса.
Конкурс се објављује на интернет-страници Градске општине Младеновац и порталу е-Управа.”
Члан 2.
Члан 10. мења се и гласи:
„Члан 10.
Поступак конкурса спроводи комисија коју решењем
именује Веће Градске општине Младеновац.
Решењем се уређује састав, мандат, као и друга питања
значајна за рад комисије.
Комисија броји три члана и сачињавају је председник и
два члана.
Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.
Стручне, административно-техничке и организационе
послове за потребе комисије обавља Служба за послове органа Градске општине Младеновац у сарадњи са Службом
за буџет и финансијске послове Управе Градске општине
Младеновац.”
Члан 3.
Члан 11. мења се и гласи:
„Члан 11.
Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају
приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије,
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односно спровођењем конкурса (образац изјаве о непостојању сукоба интереса је саставни део ове одлуке).
Именовано лице не може предузимати радње у својству
члана комисије пре него што потпише изјаву из претходног
става. У случају да члан комисије не потпише изјаву о непостојању сукоба интереса, Веће је дужно да уместо тог члана
именује друго лице за члана комисије.
У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан
комисије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове
комисије и да се изузме из даљег рада комисије.
О решавању сукоба интереса Веће одлучује у сваком
случају посебно, а када утврди сукоб интереса, именоваће у
комисију новог члана као замену.
Сукоб интереса постоји ако је члан комисије или чланови његове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или
родитељ), запослени или члан органа удружења које учествује на конкурсу или било ког другог удружења повезаног на било који начин са тим удружењем, или у односу на
та удружења има било који материјални или нематеријални
интерес, супротан јавном интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса.
Сва акта која је комисија донела у поступку у коме је
учествовао члан који је био у сукобу интереса у односу на
удружење, поништиће се одлуком Већа.”
Члан 4.
Члан 12. мења се и гласи:
„Члан 12.
Јавни конкурс за финансирање пројеката, активности
или програма унапређења пољопривреде на територији
градске општине Младеновац расписује председник градске општине Младеновац, у складу са Програмом коришћења средстава намењених развоју пољопривреде за текућу
годину.
Јавни конкурс обавезно садржи:
– датум објављивања конкурса;
– приоритетне области по Програму за које се конкурс
расписује;
– ко може бити учесник конкурса и услове које исти
мора да испуни;
– рокове за подношење пријава/предлога програма или
пројеката;
– обим средстава која се додељују (проценат учешћа
ГОМ у финансирању програма или пројекта);
– ближа мерила и критеријуме за оцену пријава/предлога програма или пројеката;
– минималну и максималну вредност програма или пројекта са којим се може конкурисати;
– обавезна документација која се подноси уз учешће на
конкурс;
– рок за доношење одлука;
– начин објављивања одлуке;
– друге елементе које уобичајено садржи јавни конкурс.”
Члан 5.
Члан 13. мења се и гласи:
„Члан 13.
Пријаве на јавни конкурс се подносе комисији на пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, у року који не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса:
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Конкурсна документација, у зависности од области за
коју се конкурише, обавезно садржи пријавни образац или
пријаву, са комплетном документацијом која се тражи у
прилогу пријавног обрасца/пријаве и прецизно се дефинише у Програму и наводи у јавном конкурсу.
Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у
области у којој се програм реализује.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које
нису у складу са условима јавног конкурса неће бити разматране.”
Члан 6.
Члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14.
Избор програма, пројеката и активности врши се применом следећих критеријума и то:
– референце програма: област у којој се реализује програм, број корисника програма/пројеката, могућност развијања програма/пројеката и његова одрживост;
– циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног
интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
– суфинансирање програма/пројеката из других извора:
сопствених прихода, буџета републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова
Европске уније, поклона, легата, кредита и друго, у случају
недостајућег дела средстава за финансирање програма,
– остварени резултати корисника средстава предходних
година;
– законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.
Појединачни програми/пројекти по сваком од критеријума из предходног става могу бити бодовани са највише 20
бодова.
Ближа мерила утврђује Веће Програмом коришћења средстава намењених развоју пољопривреде за текућу годину.”
Члан 7.
Члан 15. мења се и гласи:
„Члан 15.
Комисија разматра приспеле пријаве и врши оцену сваког програма или пројекта на основу бодовања критеријума
утврђених овом одлуком.
Приликом вредновања програма или пројекта узима се
у обзир да ли је са удружењем у предходне две године раскинут уговор због ненаменског трошења буџетских средстава.”
Члан 8.
Члан 16. мења се и гласи:
„Члан 16.
Комисија води записник о спроведеном поступку јавног
конкурса и утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката за финансирање из буџета
Градске општине Младеновац у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.
Листа вредновања и рангирања пријављених програма/
пројеката објављује се на огласној табли, званичној интернет-страници Градске општине Младеновац и на порталу
е-Управе.
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Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од
дана објављивања листе из става 1. овог члана.
На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора Већу Градске општине Младеновац у
року од осам дана од дана њеног објављивања.
Веће Градске општине Младеновац одлучује о поднетом
приговору који мора бити образложен, у року од 15 дана од
дана његовог пријема.
Учесник конкурса који се налази на објављеној Листи
вредновања и рангирања може се, у писменој форми, одрећи права на подношење приговора.
Уколико се сви учесници Конкурса одрекну права на
подношење приговора, пре истека рока за његово подношење, доноси се одлука о избору програма/пројекта.”
Члан 9.
Члан 17. мења се и гласи:
„Члан 17.
Председник градске општине Младеновац на основу Листе вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката и одлука по приговорима, на предлог Комисије, доноси одлуку о избору програма/пројекта, у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење приговора.
Одлука о избору програма/пројеката објављује се на
огласној табли, званичној интернет-страници Градске општине Младеновац и на порталу е-Управе.
Ако је одлуком из става 1. изабран програм/пројекат за
који је додељен мањи износ средстава од траженог, учесник
конкурса је дужан да се у року од три дана од дана објављивања одлуке на званичној инернет-страници Градске општине Младеновац, писаним путем изјасни да ли прихвата
одобрени износ и истовремено достави кориговани програм и буџет програма.”
Одлуку о додели подстицајних средстава у пољопривреди за индивидуална пољопривредна газдинства доноси
председник градске општине Младеновац на предлог Комисије.”
Члан 10.
Члан 18. мења се и гласи:
„Члан 18.
Председник градске општине Младеновац закључује
уговоре о финансирању и суфинансирању програма са законским заступницима изабраних корисника (осим за активност регресирања вештачког осемењавања).”
Члан 11.
Члан 19. мења се и гласи:
„Члан 19.
Уговор о су/финансирању пројеката или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац садржи:
1. назив и садржину пројекта;
2. износ средстава која се додељују из буџета Градске општине Младеновац за реализацију пројеката или програма,
као и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменте
обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за релаизацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма или пројекта;
3. укупну вредност пројекта, активности или програма;
4. процентуално учешће Градске општине Младеновац у
укупној вредности пројекта, активности или програма;
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5. датум почетка и завршетка пројекта;
6. права и обавезе уговорних страна;
7. услове за раскид уговора пре истека времена на који је
закључен;
8. права и обавезе уговорних страна у случају раскида
уговора пре истека времена на који је закључен и
9. начин решавања спорова.
Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора
надлежном органу достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма/пројекта нису на други начин већ
обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса и
акт о антикорупцијској политици (усвојени етички кодекс,
изјава о приступању етичком кодексу мреже организација,
план интегритета удружења или други вид интерног антикоруптивног акта).
Саставни део уговора чине опис пројекта и буџет пројекта.”
Члан 12.
Члан 20. мења се и гласи:
„Члан 20.
Средства која се, у складу са овом одлуком, одобре за
реализацију програма су наменска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног програма.
Пренос средстава из став 1. овог члана врши се у складу
са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.
Прихватљиви трошкови укључују: трошкове потрошног
материјала и материјала потребног за реализацију програма; трошкове који директно произилазе из предложених
активности: информисање, оглашавање, штампање, трошкови организације обука итд., укључујући трошкове финансијских услуга (банкарских провизија), трошкове ангажованих лица; трошкове ПДВ-а и други трошкови који се
утврде јавним конкурсом.
Неприхватљиви трошкову су: дугови и покривање губитака или дуговања, пристигле пасивне камате, ставке које се
већ финансирају из других пројеката, куповина земље или
зграда или реновирање просторија, и други трошкови који
се утврде јавним конкурсом. „
Члан 13.
Члан 21. мења се и гласи:
„Члан 21.
Градска општина Младеновац прати реализацију програма/пројекта за који су одобрена средства у складу са
овом одлуком.
Праћење реализације програма/пројекта обухвата:
1) обавезу корисника средстава да обавештава надлежни орган Градске општине Младеновац о реализацији
програма/пројекта, у роковима одређеним уговором;
2) прегледање извештаја од стране надлежног органа
Градске општине Младеновац;
3) мониторинг посете представника Градске општине
Младеновац;
4) обавезу корисника средстава да омогући овлашћеним
лицима Градске општине Младеновац да изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма/пројекта;
5) прикупљање информација од корисника програма/
пројекта;
6) друге активности предвиђене уговором.
Праћење обухвата и ревизију овлашћеног ревизора.
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Корисник средстава, односно реализатор програма/пројекта је дужан да надлежном органу омогући праћење програма/пројекта.”
Члан 14.
Члан 22. мења се и гласи:
„Члан 22.
Председник градске општине Младеновац ће овластити
лица која ће бити ангажована за мониторинг посете.
Под мониторинг посетом, у смислу ове одлуке, сматра
се: посета кориснику средстава, одржавање састанака овлашћених представника надлежног органа са овлашћеним
представницима корисника средстава, присуство одређеним догађајима и манифестацијама или другим програмским активностима које корисник средстава спроводи у
склопу реализације програма.
Мониторинг посета може бити најављена или ненајављена.
За програме чије трајање је дуже од шест месеци и чија
је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 динара,
овлашћена лица реализују најмање једну мониторнинг посету у току трајања програма /пројекта.”
Члан 15.
Члан 23. мења се и гласи:
„Члан 23.
Овлашћена лица израђују извештај о мониторнинг
посети из претходног члана ове одлуке у року од 10. дана
спроведене посете.
Поред извештаја из става 1. овог члана овлашћена лица
могу израдити и препоруке за отклањање недостатка и рокове за њихову реализацију и упутити их кориснику средстава.”
Члан 16.
Члан 24. мења се и гласи:
„Члан 24.
Корисник средстава ће предузети све потребне мере у
циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења
наменских средстава и одмах по сазнању обавестити надлежни орган Градске општине Младеновац о свим ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба интереса, у складу са законом.
Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица везаног
уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини погодност себи или
са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник
или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом,
члану удружења, а на штету јавног интереса и то у случају
породичне повезаности, економских интереса или другог
заједничког интереса са тим лицем.
Сваки сукоб интереса надлежни орган Градске општине
Младеновац посебно разматра и може од корисника средстава затражити сва потребна обавештења и документацију.
У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, надлежни орган Градске општине Младеновац ће затражити од корисника средстава да без одлагања,
а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере.
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Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава
спроводи програм који је усмерен на чланове удружења као
кориснике програма који припадају социјално осетљивим
групама или особама са инвалидитетом.”
Члан 17.
После члана 24. додају се четири нова члана која гласе:
„Члан 25.
Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да
тражи сагласност од комисије за прерасподелу средстава за
реализацију планираних активности у оквиру одобреног
програма.
Захтевом за прерасподелу не може се тражити повећање
расхода који се односе на људске ресурсе.
Комисија обавештава председника грдске општине Младеновац о траженој сагласности за прерасподелу средстава
за реализацију планираних активности у оквиру одобреног
програма.
Прерасподела средстава се може извршити тек након
добијања писмене сагласности председника или подписивањем анекса уговора са даваоцем средстава.
Члан 26.
Корисници средсатва из ове одлуке дужни су да председнику градске општине Младеновац достављају периодичне, наративне и финансијске извештаје о утрошку одобрених средстава на име реализације програма и завршни
извештај у року од 15 дана од дана завршетка реализације
програма.
Перидични и завршни наративни извештај из става 1.
овог члана садржи: детаљни опис активности и резултата реализације програма у односу на планиране активности дефинисане уговором, како би се могла извршити процена успешности од стране надлежног органа и образложење за свако
одступање од програма и преглед корективних мера чије се
предузимање планира од стране корисника средстава.
Периодични и завршни финансијски извештај из става
1. овог члана садржи: приказ буџета, који је саставни део
уговора, са предлогом свих трошкова који су настали током
извештајног периода, као и целокупну документацију која
оправдава настале трошкове.
Члан 27.
Прегледом финансијских извештаја утврђује се да ли
су буџетска средства наменски коришћена и да ли постоји
рачуноводствена документација која указује на наменски
утрошак истих.
Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним обавезама и/или без припадајуће рачуноводствене документације неће бити признати, о чему се носилац програма обавештава писаним путем.
Надлежни орган Градске општине Младеновац обавештава корисника средстава да ће покренути поступак
за раскид уговора и повраћај средстава са припадајућом
каматом уколико су неправилности такве природе да онемогућавају надлежни орган да утврди да су додељена средства наменски коришћена, односно ако утврди ненаменски
утрошак средстава.
Ако се приликом праћења реализације утврди ненаменско трошење средтава, председник градске општине Мла-
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деновац дужан је да раскине уговор, односно да активира
инструменте обезбеђења, а корисник средстава је дужан да
средства врати са законском каматом.
Корисницима средстава из предходног става неће бити
додељена средства у наредне две године, односно њихове
пријаве за учешће на јавном конкурсу неће бити разматране.
Члан 28.
Извештај о реализацији програма удружења финансираних и суфинансираних из буџета Градске општине Младеновац објављује се на огласној табли, званичној интернет-страници надлежног органа и на порталу е-Управе.”
Члан 18.
Подаци и акти које надлежни орган Градске општине
Младеновац објављује на својој званичној интернет-страници и на порталу е-Управе, морају се објавити и на огласној табли Градске општине Младеновац.
Члан 19.
Поступци доделе средстава који су одпочели пре ступања на снагу ове одлуке а нису окончани, спровешће се
према прописима који су важили пре ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Града Београда”.
Образац изјаве о непостојању сукоба интереса
У складу са чланом 3. Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или
програма унапређења пољопривреде на територији градске
општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, број __/18), дајем:
ИЗЈАВУ
О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
Ја, _________________________, запослени/функција у
___________________ градске општине Младеновац, овим
путем изјављујем да, као члан Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац, по расписаном јавном
конкурсу _________ од ______ 20___ године, нисам у сукобу интереса, односно немам приватни интерес који може да
угрози јавни интерес у обављању послова члана наведене
Комисије.
Датум
__________________

Давалац изјаве
_____________________

Скупштина Градске општине Младеновац
I-00-06-1-21/8/2018, 26. децембра 2018. године
Заменик
Душан Игњатовић, ср.

26. децембар 2018.

Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 26. децембра 2018. године, на основу члана 38.
Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09,
99/11 – др. закон и 44/18 – др. закон), Уредбе о средствима
за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују
удружења („Службени гласник РС”, број 16/18) и члана 18.
Статута Градске општине Младеновац („Службени лист
Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13), донела је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују критеријуми, услови,
обим, начин и поступак финансирања, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма које
реализују удружења, а који су од јавног интереса за Градску
општину Младеновац.
Члан 2.
Под удружењем у смислу ове одлуке, подразумева се добровољна и невладина недобитна организација заснована
на слободи удруживања више физичких или правних лица,
основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени
Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа
у складу са законом.
Ова одлука се не примењује на финансирање, односно
суфинансирање програма које је уређено посебним законом
и прописима донетом на основу тог закона.
Члан 3.
Право на коришћење средстава из члана 1. ове одлуке
имају:
– удружења грађана која су регистрована на територији
градске општине Младеновац, односно имају седиште или
огранак и делују на овом подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације (у даљем тексту:
удружења), с тим да програмске активности реализују на
територији градске општине Младеновац, односно у интересу грађана градске општине Младеновац.
Члан 4.
Одлуком о буџету Градске општине Младеновац, за сваку буџетску годину опредељују се средства за финансирање
и суфинансирање програма удружења.
Уколико Скупштина не усвоји буџет градске општине,
из привременог финансирања се могу финаснирати само
приоритетне области, о чему одлуку доноси Веће градске
општине.
Члан 5.
Средства намењена удружењима из члана 3. ове одлуке могу се користити за реализацију прoграма из следећих
области:
1. социјалне заштите;
2. борачко-инвалидске заштите;
3. заштите лица са инвалидитетом;
4. друштвене бриге о деци;
5. заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије;
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6. подстицање наталитета;
7. помоћи старима;
8. здравствене заштите;
9. заштите и промовисања људских и мањинских права;
10. образовања, науке и информисања;
11. заштите животне средине;
12. одрживог развоја;
13. заштите животиња;
14. заштите потрошача;
15. борбе против корупције;
16. активности које се односе на јачање сарадње између
владиног, невладиног и бизнис сектора;
17. развоја локалне заједнице;
18. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, угоститељство, стари и ретки занати, задругарство и др.);
19. програма за омладину;
20. афирмисања демократизације локалне самоуправе;
21. развоја цивилног друштва;
22. волонтерства;
23. заштите и помоћи лицима леченим од болести зависности;
24. афирмисања начела родне равноправности и развијање политике једнаких могућности;
25. активности пензионерских организација;
26. хуманитарних програма и других програма који искључиво и непосредно следе јавне потребе Градске општине
Младеновац.
Предмет финансирања по расписаном конкурсу на
основу ове одлуке, не могу бити програми који доносе профит удружењима, заговарају насиље, нетолерантност или
било коју врсту дискриминације.
Члан 6.
Средства из буџета Градске општине Младеновац се
могу одобрити за финансирање не више од два програма
истог удружења у току буџетске године.
Прихватљиви трошкови укључују: трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију
програма; трошкове који директно произилазе из предложених активности: информисање, оглашавање, штампање,
трошкови организације обука итд., укључујући трошкове
финансијских услуга (банкарских провизија), трошкове ангажованих лица; трошкове ПДВ-а и други трошкови које
утврди Веће Градске општине Младеновац.
Неприхватљиви трошкову су: дугови и покривање губитака или дуговања, пристигле пасивне камате, ставке које се
већ финансирају из других пројеката, куповина земље или
зграда или реновирање просторија, и други трошкови које
утврди Веће Градске општине Младеновац.
Члан 7.
Средства за финансирање или суфинансирање програма
додељују се на основу јавног конкурса.
Веће Градске општине Младеновац, након доношења
Одлуке о буџету градске општине Младеновац, а најкасније до 31. јануара, доноси годишњи план расписивања јавних
конкурса, који се објављује на званичној интернет-страници Градске општине Младеновац и доставља Канцеларији
за сарадњу са цивилним друштвом.
Годишњи план јавних конкурса садржи: податке о даваоцу средстава, области, називу и планираном периоду расписивања јавних конкурса (у даљем тексту: конкурс) и друге релевантне податке у зависнисти од врсте конкурса.
Конкурс се објављује на интернет-страници Градске општине Младеновац и порталу е-Управа.
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Члан 8.
Поступак конкурса спроводи комисија коју решењем
именује Веће Градске општине Младеновац.
Решењем се уређује састав, мандат, као и друга питања
значајна за рад комисије.
Комисија броји пет чланова и сачињавају је председник,
заменик председника и три члана.
Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.
Стручне, административно-техничке и организационе
послове за потребе комисије обавља Служба за послове органа Градске општине Младеновац у сарадњи са Службом
за буџет и финансијске послове Управе Градске општине
Младеновац.
Члан 9.
Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају
приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије,
односно спровођењем конкурса (образац изјаве о непостојању сукоба интереса је саставни део ове одлуке).
Именовано лице не може предузимати радње у својству
члана комисије пре него што потпише изјаву из претходног
става. У случају да члан комисије не потпише изјаву о непостојању сукоба интереса, Веће је дужно да уместо тог члана
именује друго лице за члана комисије.
У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан
комисије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове
комисије и да се изузме из даљег рада комисије.
О решавању сукоба интереса Веће одлучује у сваком
случају посебно, а када утврди сукоб интереса, именоваће у
комисију новог члана као замену.
Сукоб интереса постоји ако је члан комисије или чланови његове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или
родитељ), запослени или члан органа удружења које учествује на конкурсу или било ког другог удружења повезаног на било који начин са тим удружењем, или у односу на
та удружења има било који материјални или нематеријални
интерес, супротан јавном интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса.
Сва акта која је комисија донела у поступку у коме је
учествовао члан који је био у сукобу интереса у односу на
удружење, поништиће се одлуком Већа.
Члан 10.
Јавни конкурс расписује Веће Градске општине Младеновац (у даљем тексту: Веће).
Јавни конкурс садржи.
– једну или неколико сродних области од јавних интереса;
– ко може бити учесник конкурса;
– услове које удружење мора да испуни као учесник у
јавном конкурсу;
– рок за подношење пријава;
– обавезну документацију која се подноси уз пријаву на
јавни конкурс;
– прописане обрасце на којима подносилац предлога
треба да поднесе пријаву програма;
– трајање програма;
– укупан износ средстава опредељених за реализацију
програма;
– максималну и минималну вредност средстава која се
додељује по програму;
– критеријуме и мерила за оцену и бодовање свих програма;
– рок за доношење одлуке о избору програма;
– начин објављивања одлуке о избору програма;
– друге елементе које уобичајено садржи јавни конкурс.
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Члан 11.
Пријаве на јавни конкурс се подносе комисији на пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, у року који не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса:
Конкурсна документација садржи:
– пријавни образац (образац 1);
– образац описа програма и буџета (образац 2);
– фотокопију статута;
– писану изјаву да ће додељена средства бити наменски
утрошена;
– потврду пословне банке да рачун подносиоца пријаве
није у блокади и
– потписану и оверену изјаву о висини учешћа сопствених средстава, односно висини учешћа других субјеката у
реализацији програма.
Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у
области у којој се програм реализује.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које
нису у складу са условима јавног конкурса неће бити разматране.
Члан 12.
Критеријуми за оцењивање програма и пројеката су:
– референце програма: област у којој се реализује програм, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
– циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног
интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
– суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске
уније, поклона, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма,
– остварени резултати удружења предходних година;
– законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета , да ли су испуњене уговорне обавезе.
Појединачни програми по сваком од критеријума из
предходног става могу бити бодовани са највише 20 бодова.
Одлуком о расписивању јавног конкурса могу се утврдити и други-допунски критеријуми и начин њиховог вредновања.
Члан 13.
Комисија разматра приспеле пријаве и врши оцену сваког програма на основу бодовања критеријума утврђених у
члану 12. ове одлуке.
Приликом вредновања програма надлежни орган ће
узети у обзир да ли је са удружењем у предходне две године раскинуо уговор због ненаменског трошења буџетских
средстава.
Члан 14.
Комисија води записник о спроведеном поступку јавног
конкурса и утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма удружења за финансирање из буџета
Градске општине Младеновац у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.
Листа вредновања и рангирања пријављених програма
удружења објављује се на огласној табли, званичној интернет-страници Градске општине Младеновац и на порталу
е-Управе.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од
дана објављивања листе из става 1. овог члана.

26. децембар 2018.

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора Већу Градске општине Младеновац у
року од осам дана од дана њеног објављивања.
Веће Градске општине Младеновац одлучује о поднетом
приговору који мора бити образложен, у року од 15 дана од
дана његовог пријема.
Учесник конкурса који се налази на објављеној Листи
вредновања и рангирања може се, у писменој форми, одрећи права на подношење приговора.
Уколико се сви учесници Конкурса одрекну права на
подношење приговора, пре истека рока за његово подношење, доноси се одлука о избору програма.
Члан 15.
Веће Градске општине Младеновац на основу Листе
вредновања и рангирања пријављених програма удружења и одлука по приговорима, на предлог Комисије, доноси
одлуку о избору програма удружења, у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење приговора.
Одлука о избору програма удружења објављује се на
огласној табли, званичној интернет-страници Градске општине Младеновац и на порталу е-Управе.
Ако је одлуком из става 1. изабран програм за који је додељен мањи износ средстава од траженог, учесник конкурса
је дужан да се у року од три дана од дана објављивања одлуке на званичној инернет-страници Градске општине Младеновац, писаним путем изјасни да ли прихвата одобрени
износ и истовремено достави кориговани програм и буџет
програма.
Члан 16.
Председник градске општине Младеновац закључује
уговоре о финансирању и суфинансирању програма са законсим заступницима удружења.
Члан 17.
Уговор о финансирању и суфинансирању програма
удружења садржи:
1. назив и садржину програма;
2. износ средстава који се додељује из буџета општине за
реализацију програма;
3.укупну вредност програма;
4.начин на који се преносе додељена средтва за реализацију програма;
5. датум почетка и завршетка реализације програма;
6.права, обавезе и одговорности уговорених страна;
7. време трајања;
8. начин и рокове за подношење извештаја;
9. инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе-предмета
програма и повраћај неутрошених средтава;
10. услове за раскид угховора пре истека рока на који је
закључен;
11. права и обавезе уговорених страна у случају раскида
уговора пре истека времена на који је закључен;
12. начин решавања спорова.
Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора
надлежном органу достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса и акт о
антикорупцијској политици (усвојени етички кодекс, изјава
о приступању етичком кодексу мреже организација, план
интегритета удружења или други вид интерног антикоруптивног акта).
Саставни део уговора чине опис и буџет програма или
пројекта.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 18.
Средства која се, у складу са овом одлуком, одобре за
реализацију програма су наменска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног програма.
Пренос средстава из став 1. овог члана врши се у складу
са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.
Члан 19.
Градска општина Младеновац прати реализацију програма за који су одобрена средства у складу са овом одлуком.
Праћење реализације програма обухвата:
1) обавезу удружења да обавештава надлежни орган
Градске општине Младеновац о реализацији програма, у
роковима одређеним уговором;
2) прегледање извештаја од стране надлежног органа
Градске општине Младеновац;
3) мониторинг посете представника градске општине
Младеновац;
4) обавезу удружења да омогући овлашћеним лицима
градске општине младеновац да изврше увид у релевантну
документацију насталу у току реализације програма;
5) прикупљање информација од корисника програма;
6) друге активности предвиђене уговором.
Праћење обухвата и ревизију овлашћеног ревизора.
Удружење односно реализатор програма је дужан да надлежном органу омогући праћење програма.
Члан 20.
Председник градске општине Младеновац ће овластити
лица која ће бити ангажована за мониторинг посете.
Под мониторинг посетом, у смислу ове одлуке, сматра
се: посета удружењу, одржавање састанака овлашћених
представника надлежног органа са овлашћеним представницима удружења, присуство одређеним догађајима и манифестацијама или другим програмским активностима
које удружење спроводи у склопу реализације програма.
Мониторинг посета може бити најављена или ненајављена.
За програме чије трајање је дуже од шест месеци и чија
је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 динара,
овлашћена лица реализују најмање једну мониторнинг посету у току трајања програма.
Члан 21.
Овлашћена лица израђују извештај о мониторнинг посети из члана 20. ове одлуке у року од 10. дана спроведене
посете.
Поред извештаја из става 1. овог члана овлашћена лица
могу израдити и препоруке за отклањање недостатка и рокове за њихову реализацију и упутити их кориснику средстава.
Члан 22.
Удружење ће предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења наменских
средстава и одмах по сазнању обавестити надлежни орган Градске општине Младеновац о свим ситуацијама које
представљају или би могле довести до сукоба интереса, у
складу са законом.
Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорнихобавеза било ког лица везаног
уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини погодност себи или
са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник
или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом,
члану удружења, а на штету јавног интереса и то у случају
породичне повезаности, економских интереса или другог
заједничког интереса са тим лицем.
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Сваки сукоб интереса надлежни орган Градске општине
Младеновац посебно разматра и може од удружења затражити сва потребна обавештења и документацију.
У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, надлежни орган Градске општине Младеновац ће затражити од удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере.
Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава
спроводи програм који је усмерен на чланове удружења као
кориснике програма који припадају социјално осетљивим
групама или особама са инвалидитетом.
Члан 23.
Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да тражи сагласност од комисије за прерасподелу средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног програма.
Захтевом за прерасподелу не може се тражити повећање
расхода који се односе на људске ресурсе.
Комисија обавештава председника грдске општине Младеновац о траженој сагласности за прерасподелу средстава
за реализацију планираних активности у оквиру одобреног
програма.
Прерасподела средстава се може извршити тек након
добијања писмене сагласности председника или подписивањем анекса уговора са даваоцем средстава.
Члан 24.
Корисници средстава из ове одлуке дужни су да председнику градске општине Младеновац достављају периодичне, наративне и финансијске извештаје о утрошку одобрених средстава на име реализације програма и завршни
извештај у року од 15 дана од дана завршетка реализације
програма.
Перидични и завршни наративни извештај из става 1.
овог члана садржи: детаљни опис активности и резултата реализације програма у односу на планиране активности дефинисане уговором, како би се могла извршити процена успешности од стране надлежног органа и образложење за свако
одступање од програма и преглед корективних мера чије се
предузимање планира од стране корисника средстава.
Периодични и завршни финансијски извештај из става 1.
овог члана садржи: приказ буџета, који је саставни део уговора,
са предлогом свих трошкова који су настали током извештајног периода, као и целокупну документацију која оправдава
настале трошкове.
Члан 25.
Прегледом финансијских извештаја надлежни орган Градске општине Младеновац утврђује да ли су буџетска средства
наменски коришћена и да ли постоји рачуноводствена документација која указује на наменски утрошак истих.
Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним обавезама и/или без припадајуће рачуноводствене документације неће бити признати, о чему се носилац програма обавештава писаним путем.
Надлежни орган Градске општине Младеновац обавештава корисника средстава да ће покренути поступак за раскид
уговора и повраћај средстава са припадајућом каматом уколико су неправилности такве природе да онемогућавају надлежни орган да утврди да су додељена средства наменски коришћена, односно ако утврди ненаменски утрошак средстава.
Ако се приликом праћења реализације утврди ненаменско трошење средтава, председник градске општине Младеновац дужан је да раскине уговор, односно да активира
инструменте обезбеђења, а удружење је дужно да средства
врати са законском каматом.
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Корисницима средстава из предходног става неће бити
додељена средства у наредне две године, односно њихове
пријаве за учешће на јавном конкурсу неће бити разматране.
Члан 26.
Извештај о реализацији програма удружења финансираних и суфинансираних из буџета Градске општине Младеновац објављује се на огласној табли, званичној интернет-страници надлежног органа и на порталу е-Управе.
Члан 27.
Подаци и акти које надлежни орган Градске општине
Младеновац објављује на својој званичној интернет-страници и на порталу е-Управе, морају се објавити и на огласној табли Градске општине Младеновац.
Члан 28.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Младеновац (,,Службени лист Града
Београда”, брoj 8/17 – пречишћен текст).
Поступци доделе средстава који су одпочели пре ступања на снагу ове одлуке а нису окончани, спровешће се
према прописима који су важили пре ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Града Београда”.
Образац изјаве о непостојању сукоба интереса
У складу са чланом 9. Одлуке о финансирању програма
од јавног интереса које реализују удружења средствима из
буџета Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, број __/18), дајем:
ИЗЈАВУ
О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
Ја, _________________________, запослени/функција у
___________________ градске општине Младеновац, овим
путем изјављујем да, као члан Комисије за спровођење поступка конкурса за избор програма удружења који се суфинансирају из буџета градске општине Младеновац, по расписаном јавном конкурсу ______________ од ______ 20___
године, нисам у сукобу интереса, односно немам приватни
интерес који може да угрози јавни интерес у обављању послова члана Комисије за спровођењу поступка конкурса за
избор програма удружења који се суфинансирају из буџета
градске општине Младеновац.
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Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 26. децембра 2018. године, на основу члана 5. став
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 47/18), члана 2. став 3. тачка 7. и члана
5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 2. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 – исправка,
30/14, 34/14, 89/14, 96/16 и 36/17) и члана 18. Статута Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”,
бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13), донела јe

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
„ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ”, МЛАДЕНОВАЦ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Јавно комунално предузеће за
обављање делатности управљања јавним паркиралиштима
„Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац, као јавно комунално предузеће за обављање делатности од општег интереса.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа за управљање
паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац је Градска општина Младеновац, Јанка Катића 6, матични број 07049234 (у даљем тексту: оснивач).
Права оснивача остварује Скупштина Градске општине
Младеновац (у даљем тексту: Скупштина).
Оснивач јавног комуналног предузећа има права и обавезе предвиђене оснивачким актом, законом, као и другим
прописима који уређују положај оснивача јавног предузећа.
Члан 3.
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе јавног предузећа, осим у
случајевима прописаним законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег
интереса обавља у континуитету.
Члан 4.
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац заступа и представља директор.
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Датум
__________________

Давалац изјаве
_____________________

Скупштина Градске општине Младеновац
I-00-06-1-21/9/2018, 26. децембра 2018. године
Заменик председника
Душан Игњатовић, ср.

Члан 5.
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће за управљање јавним паркиралиштима
„Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац.
Седиште предузећа је у Младеновцу, Краља Петра Првог 246 .
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Члан 6.
Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним
текстом на српском језику и ћириличним писмом.
Изглед, садржина и број печата и штамбиља дефинишу
се Статутом.
Предузеће може да има и свој знак који се дефинише Статутом и који одређује и мења Надзорни одбор предузећа.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 7.
Претежна делатност коју предузеће обавља је:
52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају која
делатност обухвата:
Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга
уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним законом, постављање уређаја којима се по
налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и
уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним
посебном одлуком Скупштине Града Београда којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга.
Предузеће има искључиво право обављања делатности
из претходног става.
Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности,
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу
са законом.
Предузеће може обављати и друге делатности које нису
обухваћене овим чланом под условом да су утврђене статутом предузећа уз сагласност оснивача, уз обавезу вођења
посебне књиговодствене евиденције.
V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 8.
Оснивач има статусна и имовинска права.
Члан 9.
Статусна права оснивача су:
– право на информисање,
– право учешћа у управљању,
– право на приступ актима и документима предузећа;
– право контроле рада предузећа.
Члан 10.
Имовинска права оснивача су:
– право на учешће у расподели добити предузећа;
– право учешћа у расподели стечајне или ликвидационе
масе у случају престанка предузећа;
– право располагања уделима;
– право пречег стицања удела приликом повећања основног капитала.
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Члан 11.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1. обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге
услове за несметано вршење делатности;
2. остварује надзор и контролу обављања комуналне делатности;
3. предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 12.
Оснивач не оговара за обавезе предузећа.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана оснивач може
одговарати за обавезе предузећа ако је то предвиђено посебним законом, као и по основу пробијања правне личности, у случајевима и на начин предвиђен законом.
Члан 13.
Унапређење рада и развоја предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове одлуке,
утврђују се пословна политика и развој предузећа, одређују
се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.
Планови и програми рада предузећа морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави предузеће.
Члан 14.
Планови и програми предузећа:
– годишњи програма пословања;
– средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа;
– дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа;
– финансијски планови и
– други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или других средстава).
Планови и програми предузећа из става 1. алинеја 1, 2,
3. и 4. овог члана, достављају се Скупштини најкасније до 1.
децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих
сагласност да оснивач.
Члан 15.
Годишњи, односно трогодишњи програм пословања
предузећа садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена производа и
услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких
интереса или уколико се битно промене околности у којима
предузеће послује.
Члан 16.
Ако Надзорни одбор предузећа до почетка календарске
године не донесе годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, до доношења тог програма зараде запосленима
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се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину.
Члан 17.
Предузеће је дужно да Већу Градске општине Младеновац (у даљем тексту: Веће) доставља тромесечне извештаје
о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30
дана од дана истека тромесечја.
Члан 18.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је
предузеће основано, Скупштина даје сагласност на:
– Статут предузећа;
– давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
– располагање (прибављање и отуђење) средствима у
јавној својини која су пренета предузећу, веће вредности,
која су у непосредној функији обављања делатности од општег интереса
– улагања капитала;
– статусне промене;
– акт о процени вредности капитала и исказивању тог
капитала
Члан 19.
Веће даје сагласност на:
1. акт о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места.
2. претходну сагласност на повећање броја запослених.
Члан 20.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1. трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условом и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2. прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност кориснока у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности.
Члан 21.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, преко својих органа, у складу са законом, предузима мере којима ће обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање предузећем, и то:
– изврши промену унутрашње организације предузећа;
– разрешити постојеће органе које именује и именовати
привремене органе предузећа;
– ограничити право располагања појединим средствима
у јавној својини;
– предузети друге мере предвиђене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, другим законом и овом одлуком.
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 22.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом, другим прописом који уређује расподелу добити и
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покриће губитака, Статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор
предузећа, уз сагласност оснивача.
Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у
буџет оснивача, по завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана
утврђује се законом, односно одлуком о буџету за наредну
годину.
Члан 23.
Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом који
уређује расподелу добити и покриће губитака, Статутом,
програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 24.
Средства за рад за обављање делатности предузеће обезбеђује: из прихода од продаје комуналних услуга, из буџета
оснивача и из других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњег,
односно трогодишњег програма пословања који доноси
Надзорни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.
Програм се сматра донетим када на њега сагласност да
надлежни орган оснивача.
Члан 25.
Предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању
предузећа, предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 26.
Предузеће се може задужити само под условима и на начин предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке задужење се сматра располагањем имовином предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака,
фондова или других финансијских организација доноси
Надзорни одбор.
На одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу
веће вредности, сагласност даје надлежни орган оснивача.
Задужење веће вредности из става 4. овог члана представља 10% или више књиговодствене вредности имовине
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.
VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 27.
Укупан уписани новчани део основног капитала предузећа износи 1.000,00 динара (словима: хиљаду динара).
Укупан уписани новчани део основног капитала предузећа биће уплаћен најкасније у року од шест месеци.
Удео оснивача у укупном капиталу предузећа, са уписаним новчаним улогом који износи 1.000,00 динара (словима: хиљаду динара) износи 100% удела.
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Члан 28.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права која оснивач пренесе у
својину предузећа у складу са законом, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини.
Предузеће не може да отуђи, односно да располаже
објектима и другим непокретностима, постројењима и уређајима велике вредности који су у функцији обављања претежне делатности за које је основано предузеће, без сагласности оснивача.
Непокретним стварима у јавној својини која су пренета у својину предузећа у складу са законом, предузеће може
располагати, уз сагласност оснивача.
Предузеће може прибављати и отуђивати покретне
ствари мале вредности, без сагласности оснивача.
IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВА НАДЛЕЖНОСТ
Члан 29.
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор;
– директор.
Члан 30.
Надзорни одбор има три члана од којих је један председник, који се именују на период од четири године.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и
разрешава Скупштина Градске општине Младеновац.
Надзорни одбор чине председник и један представник
оснивача и један представник запослених у предузећу, а
који се предлаже на начин утврђен Статутом предузећа.
На услове за именовање и престанак мандата председника и чланова Надзорног одбора примењују се одредбе закона којим се уређује положај јавних предузећа.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.
Члан 31.
За председника и члана Надзорног одбора предузећа
именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог
члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима предузећа ;
5) да познаје област корпоративног управљања или
област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
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– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да
се додатно стручно усавршавају у области корпоративног
управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.
Члан 32.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу
предлагати представника запослених у Надзорном одбору.
Члан 33.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани (истеком мандата), оставком или разрешењем, у складу са законом и
Статутом предузећа.
Члан 34.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом
пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
3) доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Градске општине Младеновац (субвенције, гаранције
или др. средстава);
4) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
6) усваја финансијске извештаје;
7) надзире рад директора;
8) доноси Статут;
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава,
залога и других средстава обезбеђења који нису из оквира
делатности од општег интереса;
10) доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
11) доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у својину
јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања поверене делатности, у складу са законом и овом одлуком;
12) доноси одлуку о задуживању предузећа;
13) одлучује о улагању капитала у већ основана друштва
капитала;
14) одлучује о статусним променама;
15) одлучује о оснивању друштва капитала у складу са
законом;
16) доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитака;
17) доноси акт о процени вредности капитала, као и
програм и одлуку о својинској трансформацији;
18) доноси акт о оснивању огранка
19) закључује уговоре о раду са директором у складу са
законом којим се уређују радни односи;
20) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;
21) доноси општа акта предузећа за које законом или Статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
22) доноси пословник о свом раду;
23) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
24) врши друге послове утврђене законом и Статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у јавном предузећу.
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Члан 35.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 36.ове одлуке и то:
– на одлуке из члана 34. тач. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11. и 16. сагласност даје Скупштина;
– на одлуке из члана 34. тачка 12. када се ради о задуживању веће вредности, од оне која је прописана чланом 26.
ове одлуке сагласност даје Скупштина;
– на одлуке из члана 34. тач. 10. и 18. претходну сагласност даје Веће Градске општине Младеновац;
Одлуке из члана 34. тач. 13, 14. и 15. Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине.
Извештај из члана 34. тачка 5. доставља се Већу у року
од 30 дана од дана истека тромесечја.
Извештај из члана 34. тачка 4. доставља се Већу ради информисања.
Члан 36.
Директора предузећа именује Скупштина на период од
четири године, уз могућност поновног именовања, на основу спроведеног јавног конкурса, у складу са законом и Статутом предузећа.
Директор предузећа заснива радни однос на одређено
време.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну
функцију.
Директор не може имати заменика.
Члан 37.
За Директора може бити именовано лице које испуњава
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог
става;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Директор не може имати заменика.
Члан 38.
Директор предузећа:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
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4) одговара за законитост рада предузећа, за реализацију одлука и других аката Скупштине градске општине, председника градске општине и Већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм
пословања и одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма коришћења
средстава из буџета градске општине (субвенције, гаранције или др. средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике јавног предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник предузеће;
12) закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен
статутом;
15) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;
16) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и
других аката из његовог делокруга;
17) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом предузећа;
18) врши друге послове одређене законом, овом одлуком и статутом предузећа.
Директор може, посебном одлуком у оквиру својих
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из
његове надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.
Члан 39.
Мандат директора престаје истеком периода на који је
именован, оставком или разрешењем, у складу са законом,
овом одлуком и Статутом.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини.
Предлог за разрешење директора предузећа подноси
Веће у поступку, под условима и на начин прописан законом и Статутом предузећа.
Предлог из става 3. овог члана може поднети и Надзорни одбор предузећа преко Управе Градске општине Младеновац.
Члан 40.
Скупштина може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора предузећа по спроведеном
јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца
дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора предузећа прописане законом,
овом одлуком и статутом предузећа.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења
која има директор предузећа.
Члан 41.
Предузеће може да има највише два извршна директора.
Извршне директоре за вођење послова из одређених
области од значаја за успешно функционисање предузећа
бира директор.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
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Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом одлуком и
Статутом предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у предузећу у складу са прописима који регулишу радне односе.
Члан 42.
У поступку избора извршног директора, директор може
формирати комисију која ће му предложити кандидате за
извршне директоре.
Члан 43.
За извршног директора предузећа бира се лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог
члана;
4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за
извршног директора мора имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у предузећу.
Врста високог образовања, односно област за коју је потребно стечено образовање из става 1. тачка 2. овог члана
утврђује се Статутом.
Члан 44.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а
могу имати и право на стимулацију, све у складу са подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног
директора доноси Надзорни одбор предузећа, уз претходну
сагласност Већа.
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.
X. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 45.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђења услова из става 1. oвог члана утврђује
предузеће у зависности од утицаја делатности коју обавља
на животну средину.
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XI. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 46.
Општи акти предузећа су Статут и други општи акти
утврђени законом.
Статут је основни општи акт предузећа.
Статутом предузећа уређује се организација предузећа, ближе дефинишу послови и начини одлучивања органа
предузећа и друга питања од значаја за пословање предузећа у складу са законом и другим прописима.
Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на
сагласност.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за доношење овог акта.
Други општи акти предузећа морају бити у сагласности
са Статутом предузеће.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у предузећу, морају бити у складу са општим актима
предузећа.
XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Градска општина Младеновац, односно Управа Градске
општине Младеновац је обавезна да сачини биланс средстава, права и обавеза, као и документације која се преноси на
новоосновано предузеће.
Члан 48.
Средства за спровођење радњи и свих неопходних трошкова у циљу обезбеђивања услова за почетак обављања
делатности предузећа обезбеђују се из буџета оснивача.
Члан 49.
За све што није регулисано овом одлуком примењиваће
се закон.
Члан 50.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац
I-00-06-1-21/10/2018, 26. децембра 2018. године
Заменик председника
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 26. децембра 2018. године, на основу члана 39.
Статута Градске општине Младеновац („Службени лист
Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13) и члана 93. Пословника Скупштине Градске општине Младеновац („Службени. лист Града Београда”, број 48/08), донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ГАСИФИКАЦИЈЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И ИЗБОРУ СТРАТЕШКОГ
ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Члан 1.
Усваја се Програм гасификације Градске општине Младеновац, са обимом гасификације и изградњом мерно регулационих станица и то: МРС Пружатовац – за насеља Пру-
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жатовац, Црквине, Марковац и Бељевац; МРС Иванча – за
насеље Велика Иванча; МРС Кораћица – за насеље Кораћица; МРС Врбица – за насеља мала Врбица и Амерић; МРС
Рабровац – за насеља Рабровац и Јагњило; МРС Велика Крсна – за насеља Велика Крсна и Белуће; МРС Дубона – за
насеље Дубона; МРС Шепшин – за насеља Шепшин и Сенаја
и МРС Влашка – за насеље Влашка.
Члан 2.
Бира се Предузеће за грађевинарство и инжењеринг DM
INVEST DOO из Смедеревске Паланке, Вука Караџића бр.
3, за стратешког партнера за реализацију Програма гасификације Градске општине Младеновац.
Члан 3.
Учесници у реализацији Програма гасификације градске општине Младеновац су:
– Јавно предузеће „Србијагас” из Новог Сада, Народоног фронта 12, као инвеститор;
– Предузеће за грађевинарство и инжењеринг DM
INVEST DOO из Смедеревске Паланке, Вука Караџића бр.
3, као стратешки партнер и
– Градска општина Младеновац, као учесник у изградњи.
Међусобна права и обавезе учесника у реализацији
Програма гасификације из става 1. овог члана, регулисаће
се Уговором о пословно техничкој сарадњи.
Члан 4.
Уговор из члана 3. став 2. ове одлуке потписаће, у име
Градске општине Младеновац, председник градске општине.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац
I-00-06-1-21/16/2018, 26. децембра 2018. године

26. децембар 2018.

Задатак Одбора је да предузме све потребне радње на
реализацији посла из тачке 1. Одлуке, у складу са Одлуком
о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела
на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00, 19/14 и 19/17).
Члан 3.
Средства за подизање споменика биће обезбеђена у буџету Градске општине Младеновац за 2019. годину.
Члан 4.
О спровођењу ове одлуке, у сарадњи са Одбором, стараће се надлежне организационе јединице Управе Градске општине Младеновац.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац
I-00-06-1-21/6/2018, 26. децембра 2018. године
Заменик председника
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 26. децембра 2018. године, на основу члана 11.
Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 3/00, 19/14 и 19/17) и члана 18. Статута
Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13), донела је

РЕШЕЊЕ

Заменик председника
Душан Игњатовић, ср.

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА ДЕСПОТУ СТЕФАНУ ЛАЗАРЕВИЋУ У ГРАДСКОМ
ПАРКУ У МЛАДЕНОВЦУ

Скупштина Градске општине Младеновац на седници оджаној 26. децембра 2018. године, на основу члана 18.
Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 3/00, 19/14 и 19/17) и члана 18. Статута
Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13), донела је

1. Образује се Одбор за подизање Споменика деспоту
Стефану Лазаревићу у Градском парку у Младеновцу (у даљем тексту: Одбор).
2. У Одбор се именују:
– Дејан Степановић, члан Већа ГО Младеновац, председник;
– Зоран Јоцић, члан Већа ГО Младеновац, члан и
– Вељко Лукић , члан Већа ГО Младеновац, члан.
3. Задатак Одбора је да се стара о спровођењу Одлуке о
подизању споменика у Градском парку у Младеновцу, те да
предузима све потребне мере и радње у складу са Одлуком
о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела
на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00, 19/14 и 19/17).
4. Стручне и административно-техничке послове за потребе Одбора обављаће надлежне организационе јединице
Управе Градске општине Младеновац.
5. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

ОД Л У КУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ДЕСПОТУ СТЕФАНУ
ЛАЗАРЕВИЋУ
Члан 1.
Подиже се Споменик деспоту Стефану Лазаревићу, на
делу кп. бр. 2103 КО Варош Младеновац – Градски парк у
Младеновцу.
Члан 2.
О подизању споменика стараће се Одбор за подизање
споменика који ће образовати Скупштина Градске општине
Младеновац посебним решењем (у даљем тексту: Одбор).

Скупштина Градске општине Младеновац
I-00-06-1-21/6-1/2018, 26. децембра 2018. године
Заменик председника
Душан Игњатовић, ср.

26. децембар 2018.
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Скупштина Градске општине Младеновац на седници одржаној 26. децембра 2018. године, на основу члана 41. Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац („Службени лист Града Београда”, број 127/18) и члана 18. Статута Градске општине Младеновац („Службени лист
Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА „ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ”, МЛАДЕНОВАЦ
1. Именује се Драган Јелић, мастер менаџер, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац.
2. Вршилац дужности директора обављаће ту функцију до именовања директора јавног предузећа, а најдуже годину
дана.
3. Вршилац дужности директора обављаће функцију без накнаде.
4. Решење доставити именованом, Јавном комуналном предузећу за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац и Архиви.
5. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац
I-00-06-1-21/11/2018, 26. децембра 2018. године
Заменик председника
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Младеновац на седници одржаној 26. децембра 2018. године, на основу члана 30. Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац („Службени лист Града Београда”, број 127/18) и члана 18. Статута Градске општине Младеновац („Службени лист
Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА „ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ”, МЛАДЕНОВАЦ, ИСПРЕД ОСНИВАЧА
1. У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац, испред оснивача, именују се:
– за вршиоца дужности председника:
Војица Аврамовић, дипл. правник;
– за вршиоца дужности члана
Дејан Војиновић, дипл. економиста.
2. Именовани су у обавези да у року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац донесу статут и друга акта јавног
предузећа неопходна за упис и новооснованог јавног предузећа у регистар код надлежног органа и почетак обављања делатности.
3. Именовани из тачке 1. решења, обављаће дужност без накнаде.
4. Решење доставити именованима, Јавном комуналном предузећу за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг
сервис Младеновац”, Младеновац и Архиви.
5. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац
I-00-06-1-21/11-1/2018, 26. децембра 2018. године
Заменик председника
Душан Игњатовић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
Града Београда за 2018. годину – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова у Центру
за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова у Установи „Прихватилиште за одрасла и стара лица” – – –

1

2
2

Актa градских општина
ЧУКАРИЦА
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица – – – – – – – – –
Одлука о буџету Градске општине Чукарица за
2019. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења
средствима буџета Градске општине Чукарица – – –
Одлука о начину, мерилима и критеријумима
финансирања и суфинансирања пројеката у области културе средствима буџета Градске општине
Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о начину, мерилима и критеријумима
финансирања и суфинансирања програма, пројеката и манифестација у области спорта средствима
буџета Градске општине Чукарица – – – – – – – – –

37

МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о буџету Градске општине Младеновац
за 2019. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

40

2
2
31

34

Страна
Одлука о изменама и допуни Одлуке о сталним
манифестацијама из области културе од значаја за
Градску општину Младеновац– – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину
финансирања пројеката, активности или програма
унапређења пољопривреде на територији градске
општине Младеновац из буџета Градске општине
Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о финансирању програма од јавног интереса које реализују удружења средствима из буџета Градске општине Младеновац – – – – – – – – – –
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг
сервис Младеновац”, Младеновац– – – – – – – – – –
Одлука о усвајању Програма гасификације Градске општине Младеновац и избору стратешког
партнера за реализацију Програма – – – – – – – – –
Одлука о подизању споменика деспоту Стефану
Лазаревићу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Одбора за подизање споменика деспоту Стефану Лазаревићу у Градском
парку у Младеновцу – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање
јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац,
испред оснивача – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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