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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

Синт.
контo

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 4. јула 2018. године, на основу чл. 77, 78. и 79. 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), члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07 и 83/14) и члана 19. тачка 2. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08,
43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 40/15 и 132/16), донела је

ОД Л У КУ
О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2017. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Буџет Градске општине Звездара за 2017. годину је остварен и извршен према следећим подацима, на нивоу рачуна
извршења буџета и консолидованог завршног рачуна, и то:
У завршном рачуну буџета Градске општине Звездара, у
Билансу стања (Образац 1) на дан 31. децембра 2017. године, утврђена jе укупна актива и укупна пасива у износу од
881.532 хиљаде динара. У консолидованом завршном рачуну утврђена је укупна актива и укупна пасива у износу од
1.029.844 хиљадe динара.
Структура активе и пасиве (Образац 1) дата је према
економској класификацији у следећој табели:
у (000 динара)
Синт.
контo

АКТИВА

011 Некретнине и опрема
016 Нематеријална имовина

Консолидовани
финансијски
извештај

Извршење
буџета
504.206
605.599

610.576

3.397

3.408

110 Дугорочна финансијска имовина

128.000

128.000

121 Новчана средства

172.389

206.434

12.945

19.685

0

250

60.595

61.491

881.532

1.029.844

122 Краткорочна потраживања
123 Краткорочни пласмани
131 Активна временска разграничења
Укупна актива
351 Ванбилансна актива
ПАСИВА
211 Домаће дугорочне обавезе
230 Обавезе по основу расхода за запослене

АКТИВА

240 Обавезе за остале расходе
250 Обавезе из пословања
290 Пасивна временска разграничења

57.279

1.273

1.273

Консолидовани
финансијски
извештај

136

136

1.907

2.803

12.945

19.935

311 Капитал

635.603

741.984

321 Вишак прихода и примања– суфицит

172.389

206.434

881.532

1.029.844

Укупна пасива
352 Ванбилансана пасива

Члан 2.
У Билансу прихода и расхода за 2017. годину (Образац
2), утврђени су укупно остварени текући приходи и примања (класа 7, класа 8 и класа 9) као и извршени расходи и
издаци (класа 4, класа 5 и класа 6) са пренетим средствима
из 2015. и 2016. године (извор 13), и то:
– рачун извршење буџета, укупно остварени текући
приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од 689.887 хиљада динара, укупно извршени расходи и издаци у износу од 510.146
хиљада динара; средства из претходних година (извор 13)
износе 63.458 хиљада динара;
– консолидовани финансијски извештај, укупно остварени текући приходи и примања у износу од 732.834 хиљаде динара, укупно извршени расходи и издаци у износу
од 519.047 хиљада динара и средства из претходних година
(извор 13) износе 63.460 хиљада динара.
Структура резултата пословања
у (000) динара
Остварени текући приходи и примања
– Текући приходи (7)
– Примања од продаје нефинансијске имовине (8)
– Примања од домаћих задуживања (9)
– Пренета неутрошена средства из претходне године (3)
1. Укупно остварени приходи, примања и пренета
средства (7+8+9+3)

Извршење Консолидовани
буџета
фин. извештај
548.879

591.824

0

0

77.550

77.550

63.458

63.460

689.887

732.834

397.109

406.010

Извршени расходи и издаци
– Текући расходи (4)
– Издаци за нефинансијску имовину (5)

11.222

11.222

– Издаци за отплату главнице (6)

101.815

101.815

2. Укупно извршени расходи издаци (4+5+6)

510.146

519.047

Корекција нов. одлива који се не евид преко кл 4, 5, 6
57.279

Извршење
буџета

3. Разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (1-2)

-7.352

-7.353

172.389

206.434
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Корекција новчаних одлива која се не евидентира преко класе 4, 5 и 6 у износу од 7.352 хиљаде динара састоји
се од:
– повраћаја у износу од 57 хиљада динара неискоришћених пренетих средстава добијених од физичких и
правних лица намењених рушењу бесправно подигнутих
објеката,
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– повраћаја у износу од 4.812 хиљада динара неискоришћених пренетих средстава добијених из буџета Града намењених рушењу бесправно подигнутих објеката,
– повраћаја из буџета физичким лицима у износу од
осам хиљада динара,
– трансфера средстава у износу од 2.475 хиљада динара
са рачуна буџета на Подрачун: „Решавање проблема избеглих и расељених лица”.

Члан 3.
Буџетски суфицит/дефицит, примарни суфицит/дефицит и укупни фискални резултат буџета и консолидованог рачуна, утврђени су у следећим износима:
ОПИС
1
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)
1. Текући приходи
од којих су 1.1. камате
2. Примања од продаје нефинансијске имовине

Економска
класиф.
2

Укупна
средства

3

4

3+4

Консолидовани
Укупно
финансијски извештај консолидовани фидодатна средства
нансијски извештај
5

(3+4)+5

472.089.137 210.445.962 682.535.099

42.945.301

725.480.400

7+8+9

472.089.137 151.856.762 623.945.899

42.945.301

666.891.200

472.089.137

42.945.301

589.341.131

7

74.306.693 546.395.830

7411
8
9

3.1. Примања од продаје финансијске имовине

92

IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ( 4+5+6 )

Додатна
средства

3+7+8+9

3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

Буџетска
средства

3
4+5+6

77.550.069

77.550.069

58.589.200

58.589.200

77.550.069
58.589.200

373.770.340 136.375.541 510.145.881

8.900.301

519.046.182

8.900.301

406.009.127

4. Текући расходи

4

343.220.535

од којих су 4.1. отплате камата

44

3.977.060

1.100.000

5.077.060

5. Издаци за нефинансијску имовину

5

10.278.456

943.596

11.222.052

11.222.052

6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине

6

20.271.349

81.543.654 101.815.003

101.815.003

6.1. Набавка финансијске имовине

53.888.291 397.108.826

32.758

5.109.818

62

V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ

(3+7+8+9)-(4+5+6)

98.318.797

74.070.421 172.389.218

34.045.000

VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (1+2) – (4+5)

(7+8)-(4+5)

118.590.146

19.474.806 138.064.952

34.045.000

172.109.952

(7-7411+8) – (4-44+5)

122.567.206

20.574.806 143.142.012

34.077.758

177.219.770

(7+8)-(4+5)+(92-62)

118.590.146

19.474.806 138.064.952

34.045.000

172.109.952

(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)

98.318.797

15.481.221 113.800.018

34.045.000

147.845.018

VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (УКУПНИ
ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ минус
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ
(VI – (1.1. – 4.1.))
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VIII-6.1)

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа
текућих прихода и примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 138.064.952 динара, а у консолидованом
финансијском извештају утврђен је суфицит у износу од
172.109.952 динара.
Примарни суфицит, односно буџетски суфицит/дефицит коригован за износ нето камате (разлика између
укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 143.142.012 динара,
а у консолидованом финансијском извештају у износу од
177.219.770 динара.
Укупан фискални резултат је буџетски суфицит/дефицит коригован за нето разлику између примања по основу
продаје финансијске имовине и одлива по основу набавке финансијске имовине, је суфицит утврђен у износу од
138.064.952 динара, а у консолидованом финансијском извештају у износу од 172.109.952 динара.
Нето финансирање је укупан фискални резултат коригован за отплату главнице по кредитима и износи 113.800.018
динара.
Средства за пренос у наредну 2018. годину у износу
172.389.218 динара представљају суфицит буџета у износу
од 113.800.018 динара увећан за пренета средства из ранијих година у износу 58.589.200 динара.

206.434.218

Члан 4.
Разлика између укупних прихода и укупних расхода, из
чл. 2. и 3. ове одлуке, износи:
– рачун извршење буџета, износ 172.389.218 динара;
– консолидовани финансијски извештај, износ 206.434.218
динара.
Део остварених прихода и примања у износу 66.849.096
динара, је наменски опредељен и преноси се у наредну годину:
– средства добијена од Града Београда за:
– извршење решења комуналне инспекције у износу
300.000 динара;
– извршење решења грађевинске инспекције (рушење) у
износу 1.930.000 динара;
– реализација пројекта Канцеларије за младе ГО Звездара „Лакше до посла” у износу 800.000 динара;
– средства за покриће дела трошкова изласка службеног
лица на терен ради закључења брака у износу од 50.000 динара;
– средства добијена за уређење атарских путева на подручју градске општине Звездара у складу са реализацијом
дела Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града Београда за
2016. годину у износу од 380.210 динара;
– средства добијена као капитални трансфер из буџета
Града Београда у износу од 51.505.144 динара за финансира-
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ње Пројекта: Одржавање и санација некатегорисаних путева на територији градске општине Звездара”;
– средства добијена за текуће поправке и одржавање
школа на територији градске општине Звездара у износу од
8.000.000 динара;
– средства добијена као текући добровољни трансфери од физичких и правних лица пренета су у износу од
3.883.742 динара:
– средства добијена за реализацију пројекта изградње
дечијег игралишта у Устаничкој 244-246 од „Нис”-а у износу од 3.875.742 динара;
– средства преостала од донације „Дунав осигурања”
на име помоћи деци из материјално угрожених породица,
деци са инвалидитетом и деци волонтера у износу од 8.000
динара;
Део оствареног вишка прихода и примања у износу
84.000.000 динара, је распоређен Одлуком о буџету Градске
општине Звездара за 2018. годину, а део оствареног вишка
прихода и примања у износу 21.540.122 динара ће се распоредити Одлуком о првом ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2018. годину и финансијским плановима директних и индиректних корисника буџета.
Буџетски суфицит преноси се у наредну 2018. годину и
састоји се из:
– дела вишка прихода – суфицита који је наменски опредељен у износу од 150.849.096 динара;
– дела нераспоређеног вишка прихода – суфицита у износу од 21.540.122 динара.
Стање средстава на консолидованом рачуну трезора
Градске општине Звездара, на дан 30.12.2017. године износи
202.782.653,23 динара:
– 840-132640-05 Градска општина Звездара – буџет, износ 172.389.217,63 динара;
– 840-2808741-04 ГО Звездара – „Решавање проблема избеглих и расељених лица”, износ 2.475.000,00 динара;
– 840-4234741-92 Пројекат „Међусекторски механизам
за спречавање прекида школовања и смањење раног напуштања школе у Општини Звездара”, износ 24,74 динара;
– 840-4264741-11 Управа ГО Звездара – Пројекат: „Јавни
радови”, износ 7.619,51 динара;
– 840-4304741-97 Председник ГО Звездара – Пројекат:
„Вртић Лане”, износ 27.910.747,55 динара;
– 840-1016743-64 Јавно предузеће „Пословни простор у
ликвидацији”, износ 43,80 динара;
Члан 5.
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ
Назив
1

План за
Остварење за
Разлика %
2017. годину I–XII 2017. године
2

3

4 (3x100:2)

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)

521.997.878

546.395.830

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:

521.997.878

546.395.830

104,67

1 – буџетска средства

467.944.185

472.089.137

100,88

2 – сопствени приходи

104,67

0

0

0

54.053.693

74.306.693

137,46

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

560.430.153

408.330.878

72,86

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

539.667.353

397.108.826

73,58

5 – текући буџетски расходи

486.063.660

390.094.087

80,26

3 – донације
4 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)
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1

2

6 – расходи из сопствених прихода

3

4 (3x100:2)

0

0

0

7 – донације

53.603.693

7.014.739

13,09

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

20.762.800

11.222.052

54,05

8 – текући буџетски издаци

20.312.800

10.878.456

53,55

0

0

0

450.000

343.596

76,35

-38.432.275

138.064.952

-359,24

0

0

0

9 – издаци из сопствених прихода
10 – донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ
(кл. 7+8) – (кл. 4+5)
11 – Издаци за набавку финансијске
имовине (у циљу спровођења јавних
политика) категорија 62
12 – Примања од продаје финансијске
имовине (категорија 92 осим 9211,
9221, 9219, 9227, 9228)

0

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

138.064.952

Буџетски суфицит, односно дефицит је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. 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 представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ
Редни
број

Назив

План за
2017. годину

1

2

I

Примања од задуживања (категорија 91)

II

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

III

Неутрошена средства из претходних
година

IV

Укупно ( I + III )

140.995.930 136.139.269

96,55

V

Издаци за отплату главнице дуга (61)

102.563.655 101.815.002

99,27

VI

Издаци за набавку финансијске
имовине која није у циљу спровођења
јавних политика (део 62)

VII

Укупно ( V + VI )

102.563.655 101.815.002

99,27

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV – VII )

3

Остварење
Разлика
за I-XII
%
2017. године
4

5(4x100:3)

77.550.070

77.550.069

100,00

63.445.860

58.589.200

92,35

38.432.275

34.324.267

89,31

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. 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 обухвата
примања од продаје финансијске имовине и задуживања и
издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.
Члан 6.
Остварени вишак прихода – суфицит који је наменски
опредељен у износу од 150.849.096 динара преноси се у буџет ГО Звездара за 2018. годину и распоређен је кроз програме, програмске активности и пројекте, и то:
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701, програмска активност – Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре -0701-0002, функција 451, УКУПНО 51.885.354 динара
Средства су распоређена на конто 511331 – Капитално
одржавање путева у износу од 51.885.354 динара и кори-
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стиће се за финансирање капиталног пројекта: Одржавање
и санација некатегорисаних путева на територији градске
општине Звездара и уређење атарских путева на подручју
градске општине Звездара у складу са реализацијом дела
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за
2016. годину.
Програм 9 – Основно образовање и васпитање 2002,
пројекат – Текуће поправке школа – 2002-1002, функција
912, УКУПНО 18.000.000 динара
Средства су распоређена на конту 463141 – Текући трансфери нивоу општина, у износу од 18.000.000 динара за текуће одржавање школа, чиме би се побољшали услови за
боравак деце у школским објектима.
Програм 9 – Основно образовање и васпитање 2002,
пројекат – Превоз ученика – 2002-1003, функција 912,
УКУПНО 3.500.000 динара
Средства су распоређена на конту 463141 – Текући трансфери нивоу општина, у износу од 3.500.000 динара за покриће трошкова превоза деце са посебним потребама, чиме
би се повећала доступност образовања деце на територији
ГО Звездара.
Програм 11 – Социјална и дечја заштита 0901, програмска активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи 0901-0001, функција 090 – УКУПНО 8.000 динара
Средства су распоређена на конту 472931 – Једнократна
помоћ у износу од 8.000 динара, средства су преостала од
донације „Дунав осигурања” на име помоћи деци из материјално угрожених породица, деци са инвалидитетом и
деци волонтера.
Програм 11 – Социјална и дечја заштита 0901, програмска активност – Дневне услуге у заједници 0901-0003, функција 090 – УКУПНО 10.000.000 динара
Средства су распоређена на конту 472931 – Једнократна
помоћ у износу од 10.000.000 динара.
Програм 14 – Развој спорта и омладине 1301, програмска активност – Спровођење омладинске политике 13010005, функција 810 – УКУПНО 800.000 динара
Средства су распоређена на конто 481941 – Дотације
осталим удружењима грађана у износу од 800.000 динара
и користиће се за спровођење пројекта „Оснажи предузетнички дух-покрени посао и запосли се”.
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина 0602-0001, функција 130 – УКУПНО 19.002.853
динара
Средства су распоређена на следећим економским класификацијама:
– 421 – Стални трошкови у износу од 4.052.853 динара;
– 422 – Трошкови путовања у износу од 50.000 динара;
– 423 – Услуге по уговору у износу од 2.000.000 динара;
– 426 – Материјал у износу од 3.000.000 динара;
– 463 – Трансфери осталим нивоима власти у износу од
4.300.000 динара;
– 512 – Машине и опрема у износу од 5.600.000 динара;
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, програмска активност – Инспекцијски послови 0602-0006, функција 620 –
УКУПНО 2.230.000 динара
Средства су распоређена за покриће трошкова рушења
бесправно подигнутих објеката на конту 424911 – Остале
специјализоване услуге, у износу од 2.230.000 динара, а добијена су од Града Београда:
– средства у износу од 1.930.000 динара трансферисана
су за за принудно извршење решења грађевинске инспекције бр. 354-67/2016 од 13. априла 2017. године којима је
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наложено уклањање бесправно изведених грађевинских радова у Ул. кладовска 17 и Закључка о дозволи извршења бр.
354-67/2016 од 4. маја 2017. године;
– по Решењу Секретаријата за инспекцијске послове бр.
Х-01-401.2-3/2016-5510036649 од 6. децембра 2016. године,
трансферисана су средства у износу од 300.000 динара за
трошкове извршења решења комуналних инспектора;
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, програмска
активност – Месне заједнице 0602-0002, функција 160 –
УКУПНО 3.500.000 динара
Средства су распоређена за покриће дела сталних трошкова на економској класификацији 421– Стални трошкови у износу од 3.500.000 динара.
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, програмска активност – Сервисирање јавног дуга 0602-0003, функција 170
– УКУПНО 4.750.000 динара
Средства су распоређена на следећим економским класификацијама:
– 441 – Отплата камате за кредите домаћим пословним
банкама у износу од 550.000 динара;
– 611– Отплата главнице за кредите домаћим пословним
банкама у износу од 4.200.000 динара;
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, програмска активност – Општинско правобранилаштво 0602-0004, функција 330 – УКУПНО 3.000.000 динара
Средства су распоређена на конту 483111 – Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 3.000.000 динара.
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, пројекат – Инфраструктурни садржајни развој заједнице 0602-1005,
функција 620 – УКУПНО 30.297.147 динара
Средства су распоређена на следећа конта:
421324 – Одвоз отпада у износу од 3.850.000 динара;
425191 – Текуће поправке и одржавање осталих објеката
у износу од 23.447.147 динара;
511451 – Пројектна документација у износу од 3.000.000
динара.
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, пројекат –
Изградња дечијег игралишта 0602-1006, функција 620 –
УКУПНО 3.875.742 динара
Средства су распоређена на економску класификацију
425 – Текуће поправке и одржавање у износу од 3.875.742
динара, добијена су на основу Уговора о финансирању пројекта између НИС а.д. Нови Сад, Града Београда и ГО Звездара а намењена су реализацији Пројекта „Изградња дечијег игралишта у Устаничкој 244б”;
Члан 7.
Остварени вишак прихода – суфицит у износу од
21.540.122 динара је нераспоређен и пренет је у 2018. годину. Средства ће бити распоређена Одлуком о измени и
допуни одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2018.
годину – ребалансом.
Члан 8.
У Извештају о капиталним издацима и примањима за
2017. годину (Образац 3) утврђени су укупни издаци (класа
5 и 6) и укупна примања (класа 9), и то:
– рачун извршење буџета, укупна примања износе
77.550 хиљада динара и укупни издаци износе 113.037 хиљада динара – мањак новчаних примања износи 35.487 хиљада динара;
– консолидовани финансијски извештај, укупна примања износе 77.550 хиљада динара и укупни издаци 113.037
хиљада динара – мањак новчаних примања износи 35.487
хиљада динара.
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Табела: Структура извора финансирања и издатака
у (000) динара
Извршење
буџета

Опис
I Примања

77.550

77.550

2.458

6.693

6.693

515 Нематеријална имовина

2.071

2.071

101.815

101.815

35.487

35.487

Члан 9.
У Извештају о новчаним токовима од 1. јануара до 31.
децембара 2017. године (Образац 4), утврђени су: укупни
новчани приливи (класа 7, 8 и 9) и укупни новчани одливи
(класа 4, 5 и 6):
– рачун извршење буџета, укупни новчани приливи у
износу од 626.429 хиљадa динара и укупни новчани одливи
у износу од 510.146 хиљада динара.
– консолидовани финансијски извештај, укупни новчани приливи у износу од 669.374 хиљаде динара и укупни
новчани одливи у износу од 519.047 хиљада динара.
у (000) динара
Консолидовани
финансијски
извештај

Извршење
буџета
626.429

669.374

548.879

591.824

8 Примања од продаје покретне имовине

4 Текући расходи
5 Издаци за нефинансијску имовину

Укупни приходи и
примања

0

0

77.550

77.550

510.146

519.047

397.109

406.010

11.222

11.222

6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

101.815

101.815

III Вишак новчаних прилива ( I-II )

116.283

150.327

Екон.
клас.

Расходи и издаци

63.458

63.460

1

2

-7.352

-7.353

172.389

206.434

Члан 10.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2017. године (Образац 5), у поступку консолидације утврђени су следећи подаци по нивоима финансирања
из: Републике, општине/града, донација и осталих извора.

1

2

710000 Порези

3

4

447.059 451.250

5

6

730000 Донације и трансфер

48.778 115.651
18.930

17.637

13.561

7.230

7.286

7.286

521.997 591.824

472.097

700000 Текући приходи
820000 Примања од прод.
залиха

8

9

5

420000 Кориш. усл. и роба

157.695

6

7

8

9

90.723

66.147

2.342 22.234

5.100

5.110

3.977

460000 Донац., дот. и трансфери

92.597

74.515

49.726

470000 Социј.осигурање и
социјална заштита

35.957

24.979

20.996

18.243

12.377

7.327

5.050

537.094 406.010

343.225

2.567 60.218

430000 Упо. основних сред
440000 Отпл. камата и прат.
тр. задужив.

33

1.100

450000 Субвенције

400000 Укупни тек. расх.
510000 Основна средства

24.789
192

3.791

20.763

11.222

10.278

944

20.763

11.222

10.278

944

520000 Залихе
540000 Природна имовина
550000 Нефинансијска
имовина која се финансира изНИП-а
500000 Издаци за нефинан,
имовину
610000 Отплата главнице

102.564 101.815

20.271

81.544

600000 Изд. за отп. главн. и
наб. фин. Имов.

102.564 101.815

20.271

81.544

519.047

373.774

2.567 142.706

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 521.997 591.824
И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИН.
ИМОВИНЕ

472.097

10.102 109.625

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

557.857 417.232

353.503

2.567 61.162

174.592

118.594

7.535 48.463

Укупни расх. и
издаци

660.421

Буџетски дефицит

35.860

900000 Прим. од задуж. и
прод.фин. имов.

77.550

600000 Изд. за отпл. глав. и
наб.фин. имов.

77.550

77.550

102.564 101.815

20.271

81.544

Вишак примања
Мањак примања

25.014

Вишак новч.прилива
Мањак новч.прилива

24.265

20.271

3.994

150.327

98.323

7.535 44.469

60.874

Члан 11.
Структура прихода и примања у периоду јануар–децембар 2017. године, према економској класификацији – извршење буџета:

451.250

740000 Други приходи
770000 Мем.ставке за рефунд. расхода

7

4

3.254

Табела: Структура прихода и примања
у (000) динара
О
План
Укупно РепуО ДонаПриходи и примања из фин.
Oпштине
Остало
(5-9) блика
С ције
плана
О

10.102 187.175

195.052

Буџетски суфицит

VIII Салдо готовине на крају године (III +IV+V-VII)

Екон.
клас.

3

227.502 198.306

VI Кориговани приливи за примљена средства у
обрачуну
VII Кориговани одливи за исплаћена средства у
обрачуну

472.097

АпроО
прија- Укупно РепуО ДонаOпштине
Остало
ција из (5-9) блика
С ције
буџета
О

410000 Расх. за запослене

IV Мањак новчаних прилива
V Салдо готовине на почетку године

599.547 669.374

Табела: структура расхода и издатака:
у (000) динара

480000 Остали расходи

Структура новчаних токова

II Новчани одливи

9

77.550

2.458

9 Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине

8

77.550

512 Машине и опрема

I Новчани приливи

7

77.550

511 Зграде и грађевински објекти

7 Текући приходи

6

77.550

77.550

Опис

5
0

77.550

113.037

III Мањак примања ( I–II )

4
0

900000 Прим. од задуж. и
прод.фин. имов.

77.550

611 Отплата главнице домаћим кредиторима

3

910000 Прим. од задужив.

113.037

II Издаци

2

800000 Прим. од продаје
нефин. имовине

Консолидовани финансијски извештај

77.550

911 Примања од домаћих задуживања

1

Број 70 – 5

6.026 109.625
4.076

Ек.
класифик.
1

10.102 109.625

Приходи
2

321

I Пренета неутрошена средства из
претходне године

711

Порез на зараде (8%)

План за
2017. годину
3
63.445.860

Остварено
од I-XII
2017. годинe

Индекс

4

5

58.589.200

92,35

234.189.301 239.252.773

102,16
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1

2

3

4

7.102.387

5

711

Порез на доходак грађана од самосталних делатности (3%)

8.134.211

114,53

713

Порез на имовину и земљиште (17%)

194.237.791 189.720.388

97,67

713

Порез на пренос апсолутних права (2%)

5.108.197

7.145.526

714

Локалне комуналне таксе (4%)

4.421.509

3.584.050

81,06

716

Комунална такса за истицање фирме

2.000.000

3.413.307

170,67

741

Комунална такса за коришћење простора и грађевинског земљишта

500.000

768.506

153,70

1
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2

3

II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА :

4

460.714.185 464.809.351

5
100,89

771 Меморандумске ставке расхода

4.230.000

4.261.729

100,75

772

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године
рпредходне год.

3.000.000

3.018.057

100,60

100,77

733

Трансферна сред. – Град

733

Трансферна сред.– Република

139,88

III УКУПАНO – МЕМОР. СТАВКЕ

742

Општинске админ. таксе (100%)

2.300.000

2.621.144

113,96

733

Капитални трансфери од Града

742

Приходи органа

1.000.000

1.675.409

167,54

744

743

Приход од мандатних казни казни у
управном поступку

1.655.000

418.620

25,29

Текући добровољни трансфер од
физичких и правних лица

745

Мешовити и неодређени приходи

3.000.000

2.607.100

86,90

742

Приходи од продаје добара и услуга

5.200.000

5.468.317

105,16

911

Примања од домаћих задуживања

7.230.000

7.279.786

15.741.377

13.394.378

85,09

656.363

1.456.363

221,88

32.380.210

55.380.210

171,03

5.275.742

4.075.742

77,25

77.550.070

77.550.069

100,00

IV УКУПНО– ТРАНСФЕРИ

131.603.762 151.856.762

115,38

УКУПНО: I + II + III +IV

662.993.807 682.535.099

102,94

Економска
класификација

Члан 12.
Структура расхода и издатака у периоду јануар–децембар 2017. годинe, према економској класификацији из буџета и
додатних извора финансирања:

Опис

1
2
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
411 Плате и додаци запослених
412 Социјални доприноси– терет
послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
416 Награде, бонуси и остали расходи
42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавања
426 Материјал
44 ОТПЛАТА КАМАТА
441 Отплата камата пословним банкама
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
463 Текући трансфер
465 Остале текуће донације,дотације и
трансфери
465 Остале дотације по закону
465 Остале капиталне дотације и
трансфери
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА
511 Зграде и грађев. објекти
512 Машине и опрема
515 Остала основна средства
47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
472 Накнаде за социјалну помоћ из
буџета
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ
481 Дотације невладиним организацијама:
482 Порези, таксе, казне наметнуте од
власти
483 Новчане казне по решењу суда
485 Накнада штете штета нанета од
државних органа
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
611 Отплата главнице
49 РЕЗЕРВА
499 Стална резерва
499 Текућа резерва
УКУПНИ РАСХОДИ

Планирани расходи Извршени расхо- Планирани расходи
из буџета за 2017. ди из буџета I-XII из додатних прихода
годину
2017. године
за 2017. годину
3
227.602.440
174.871.440
36.000.000

4
195.051.605
155.708.148
27.707.625

7.930.000
7.631.000
1.170.000
90.134.700
33.117.780
430.000
35.723.300
3.874.000
9.642.600
7.347.020
4.000.000
4.000.000
59.808.435
27.033.435
5.575.000

5

Извршени расходи
Укупно планирани Укупно извршени
из додатних приИНДЕКС
расходи за 2017.
расходи I-XII
хода I-XII 2017.
8/7
годину
2017. године
године

0
0
0

6
0
0
0

7
227.602.440
174.871.440
36.000.000

8
195.051.605
155.708.148
27.707.625

9
85,70
89,04
76,97

6.898.535
3.649.300
1.087.997
66.143.782
26.262.911
60.746
25.935.765
2.299.867
5.034.899
6.549.594
3.977.060
3.977.060
49.725.798
18.822.311
5.575.000

0
0
0
67.560.604
11.528.775
184.377
3.680.000
11.869.500
37.077.952
3.220.000
1.100.000
1.100.000
32.789.000
23.789.000
4.000.000

0
0
0
18.965.488
7.700.000
121.520
3.680.000
0
4.251.113
3.212.855
1.100.000
1.100.000
24.789.000
15.789.000
4.000.000

7.930.000
7.631.000
1.170.000
157.695.304
44.646.555
614.377
39.403.300
15.743.500
46.720.552
10.567.020
5.100.000
5.100.000
92.597.435
50.822.435
9.575.000

6.898.535
3.649.300
1.087.997
85.109.270
33.962.911
182.266
29.615.765
2.299.867
9.286.012
9.762.449
5.077.060
5.077.060
74.514.798
34.611.311
9.575.000

86,99
47,82
92,99
53,97
76,07
29,67
75,16
14,61
19,88
92,39
99,55
99,55
80,47
68,10
100,00

22.200.000
5.000.000

20.328.487
5.000.000

0
5.000.000

0
5.000.000

22.200.000
10.000.000

20.328.487
10.000.000

91,57
100,00

17.812.800
8.628.200
6.856.600
2.328.000
31.900.460

10.278.456
2.458.200
5.749.056
2.071.200
20.995.030

2.950.000
0
2.950.000
0
4.056.363

943.596
0
943.596
0
3.983.803

20.762.800
8.628.200
9.806.600
2.328.000
35.956.823

11.222.052
2.458.200
6.692.652
2.071.200
24.978.833

54,05
28,49
68,25
88,97
69,47

31.900.460

20.995.030

4.056.363

3.983.803

35.956.823

24.978.833

69,47

13.192.837
6.440.350

7.327.260
5.560.129

5.050.000
2.550.000

5.050.000
2.550.000

18.242.837
8.990.350

12.377.260
8.110.129

67,85
90,21

700.000

203.870

0

0

700.000

203.870

29,12

5.850.000
202.487

1.363.416
199.845

2.500.000
0

2.500.000
0

8.350.000
202.487

3.863.416
199.845

46,27
98,70

21.020.000
21.020.000
2.472.513
300.000
2.172.513
467.944.185

20.271.349
20.271.349
0
0
0
373.770.340

81.543.655
81.543.655
0
0
0
195.049.622

81.543.654
81.543.654
0
0
0
136.375.541

102.563.655
102.563.655
2.472.513
300.000
2.172.513
662.993.807

101.815.003
101.815.003
0
0
0
510.145.881

99,27
99,27
0,00
0,00
0,00
76,95
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Број 70 – 7

Члан 13.
II. ПОСЕБАН ДЕО
Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету Градске општине
Звездара у 2017. години – по корисницима средстава и ближим наменама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима.

Број 70 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 9

Број 70 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 11

Број 70 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 13

Број 70 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.
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Број 70 – 15

Број 70 – 16
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III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Садржај завршног рачуна Градске општине Звездара за
2017. годину чине:
1. Биланс стања – Образац 1
2. Биланс прихода и расхода – Образац 2
3. Извештај о капиталним издацима и примањима –
Образац 3
4. Извештај о новчаним токовима – Образац 4
5. Извештај о извршењу буџета – Образац 5
Посебни прилози са додатним напоменама, објашњењима и образложењима
1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за 2017. годину
2. Извештај о одступању између одобрених средстава и
извршења код буџетских корисника
3. Извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве
4. Извештај о примљеним донацијама
5. Извештај о извршеним отплатама дугова
6. Образложење извршења програмског буџета
7. Годишњи извештај о учинку програма
Члан 15.
Одлука садржи – Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2017. годину.
Члан 16.
Одлуку о консолидованом завршном рачуну Градске општине Звездара за 2017. годину доставити Секретаријату за
финансије Града Београда до 15. јуна 2018. године.
Члан 17.
Одлуку о завршном рачуну Градске општине Звездара за
2017. годину објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-12, 4. јула 2018. године
Председник
Александар Ерор, ср.
Саставни део Одлуке о завршном рачуну Грaдске општине Звездара за 2017. годину чине следећи извештаји и
образложење програмског буџета:
ПРИЛОГ БР. 1
I. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2017. ГОДИНУ
Законом 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), Уредбом о бу-
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џетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 125/03
и 12/06) и Правилником о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација за обавезно
социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС”, број 18/15) и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем,
утврђен је начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја (завршни рачун буџета).
У складу са Законом и Одлуком о обиму средстава за
вршење послова Града и градских општина и утврђивању
прихода и примања који припадају Граду, односно градским
општинама у 2017. години („Службени лист Града Београда”, бр. 81/15, 4/16, 63/16, 125/16), као и на основу Одлуке о
измени одлуке о обиму средстава за вршење послова Града
и градских општина и утврђивању прихода и примања који
припадају Граду, односно градским општинама у 2017. години (“ Службени лист Града Београда”, број 43/17), Градска
општина Звездара донела је следећa акта:
– Одлуку о буџету („Службени лист Града Београда”,
број 132/16),
– Одлукe о ребалансу буџета („Службени лист Града
Београда”, бр. 8/17, 50/17 и 87/17).
У 2017. години укупни приходи планирани су у износу
од 662.993.807 динара. Од укупно планираног износа, пренета средства из претходне године износе 63.445.860 динара; обим средстава за општу и наменску потрошњу износи
460.714.185 динара; меморандумске ставке и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године износе 7.230.000 динара, трансферна средства из буџета Града,
текући трансфер од Републике и текући добровољни трансер од физичких и правних лица износе 21.673.482 динара;
капитални трансфери од Града у корист општине износе
32.380.210 динара, примања од задуживања од пословних
банака у земљи у корист нивоа општина износе 77.550.070
динара.
У периоду јануар – децембар 2017. године укупно остварени приходи износе 682.535.098 динара и реализовани су
у проценту oд 102,95% у односу на годишњи план. Пренета средства из претходне године остварена су у износу од
58.589.200 динара. Од укупно реализованих средстава, средства за општу и наменску потрошњу износе 464.809.350 динара или 100,89% у односу на годишњи план; меморандумске ставке, меморандумске ставке за рефундацију расхода
из претходне године, трансферна средства из буџета Града,
текући трансфер од Републике, текући добровољни трансфер од физичких и правних лица и примања од задуживања од домаћих пословних банака износе 159.136.548 динара
или 114,62% у односу на годишњи план.
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ПРЕГЛЕД ПО ВРСТАМА ПРИХОДА:
Порез на зараде, планиран је у износу од 234.189.301
динара, а остварен у износу од 239.252.773 динара или
102,16%;
Порез на доходак грађана планиран је у износу од
7.102.387 динара, а остварен у износу од 8.134.211 динара
или 114,53%;
Порез на имовину и земљиште планиран је у износу од
194.237.791 динар, а остварен у износу од 189.720.388 динара или 97,67%;
Порез на пренос апсолутних права планиран је у износу
од 5.108.197 динара, а остварен у износу од 7.145.526 динара
или 139,88%;
Приход од локалних комуналних такси планиран је у износу од 4.421.509 динара, а остварен у износу од 3.584.050
динара или 81,06%;
Приход од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору планиран је у износу од 2.000.000 динара,
а остварен у износу од 3.413.307 динара или 170,67%;
Приход од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта планиран је у износу од 500.000 динара, а
остварен у износу од 768.506 динара или 153,70%;
Приход од општинских административних такси планиран је у износу од 2.300.000 динара, а остварен у износу од
2.621.144 динара или 113,96%;
Приходи органа планирани су у износу од 1.000.000 динара, а остварени у износу од 1.675.409 динара или 167,54%;
Приход од мандатних казни у управном поступку планиран је у износу од 1.655.000 динара, а остварен у износу
од 418.620 динара или 25,29%;
Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 3.000.000 динара, а остварени у износу од 2.607.100 динара или 86,90%;
Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 5.200.000 динара, а остварени у износу од 5.468.317
динара или 105,16%;
Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 4.230.000 динара, а остварене у износу
од 4.261.729 динара или 100,75%;
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година планиране су у износу од 3.000.000 динара, а
остварене су у износу од 3.018.057 динара или 100,60%;
Трансферна средства из буџета Града за наменску потрошњу планирана су у износу од 15.741.377 динара, а остварена у износу од 13.394.378 динара или 85,09%;
Трансферна средства из буџета Републике Србије, планирана су у износу од 656.363 динара, а остварена у износу
од 1.456.363 динара или 221,88%;
Капитални трансфери од Града планирани су у износу
од 32.380.210 динара, а остварени су у износу 55.380.210 динара или 171,03%;
Приход од добровољних трансфера од физичких и правних лица планиран је у износу од 5.275.742 динара, а остварен у износу од 4.075.742 динара или 77,25%;
Примања од домаћих задуживања планирана су у износу од 77.550.070 динара, а остварена су у износу од
77.550.069 динара или 100,00%, и то на основу Одлуке о рефинансирању кредита XI број 011-1-49, донете на Седници
Скупштине ГО Звездара 29. септембра 2016. године, Решења број 4-997/16-С донетог на Седници Скупштине Града
Београда 29. децембра 2016. године и Сагласности Министарства финансија, Управе за јавни дуг, број: 401-69/2017001 од 23. јануара 2017. године;
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У току године извршена је корекција прихода у износу
од 2.483.094,42 динара, и то:
– за повраћај из буџета физичким лицима у износу од
8.094,42 динара и
– трансферна средстава од Републике у износу од
2.475.000 динара са рачуна буџета на Подрачун: „Решавање
проблема избеглих и расељених лица”.
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Укупно планирани расходи и издаци за 2017. годину износе 662.993.807 динара са трошковима који се финансирају
из вишка прихода по Завршном рачуну за 2016. годину. У
извештајном периоду укупно је извршено 510.145.881 динар или 76,95% у односу на годишњи план.
Расходи за запослене:
Укупно планирана средства за расходе за запослене од
227.602.440 динара, извршена су у износу од 195.051.605 динара или 85,70% у односу на годишњи план.
У оквиру расхода за запослене, највећи део извршених
средстава се односи на исплату плата запослених, изабраних, именованих и постављених лица за Градску општину
(економска класификација 411 – зараде радника и 412 -доприноси на терет послодавца). За ове намене планирано је
210.871.440 динара, а извршено је 183.415.773 динара или
86,98% у односу на годишњи план.
Економска класификација 413 – Накнаде у натури, планирана средства износе 7.930.000 динара, а извршена су у
износу од 6.898.535 динара или 86,99%; односе се на накнаде за превоз запослених у износу од 6.134.869 динара и новогодишње поклоне за децу запослених у износу од 763.666
динара.
За социјална давања запосленима (економска класификација – 414) планирана су средства у износу од 7.631.000
динара, а утрошено је 3.649.300 динара или 47,82% планираних средстава. Утрошена средства односе се на: накнаде
за породиљско боловање 1.094.413 динара, боловање преко
30 дана 1.369.317 динара, инвалидност рада другог степена
164.421 динара, помоћ у случају смрти запослених или чланова уже породице 422.343, помоћ у медицинском лечењу
запослених 74.504 динара и отпремнине приликом одласка
у пензију 524.302 динара.
Награде, бонуси и остали посебни расходи, економска
класификација – 416, планирани су у износу од 1.170.000
динара, а извршени у износу од 1.087.997 динара или
92,99% од плана и односе се на: накнаде за рад комисија
24.655 динара и јубиларне награде за запослене у ГО Звездара 1.063.342 динара.
Коришћење роба и услуга:
Планирана средства на економској класификацији 421
– Стални трошкови, износе 44.646.555 динара, а утрошена
су у износу 33.962.911 динара или 76,07% у односу на годишњи план, и то: трошкови платног промета 1.035.623 динара, трошкови банкарских услуга 387.750 динара, трошкови
електричне енергије 5.185.544 динара, централно грејање
7.871.572, природни гас 350.000 динара, услуге водовода и
канализације 627.505 динара, услуге дератизације 133.035
динара, услуге заштите имовине 2.729.995 динара, одвоз
отпада 340.200 динара, услуге чишћења 9.301.146 динара,
доприноси за коришћење градског земљишта 17.386 динара, услуге комуникација – фиксни телефони и телефакс
1.861.588 динара, мобилни телефони 1.088.511 динара, интернет 582.003 динара, остале услуге комуникације 176.010
динара, ПТТ услуге и достава 1.282.204 динара, трошкови
осигурања имовине и запослених 693.807 динара и закуп
осталог простора 299.032 динара.
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На економској класификацији 422 – Трошкови службених путовања и превоз деце, планирана су средства у износу од 614.377 динара, а утрошена су у износу од 182.266
динара или 29,67% у односу на планирано. Средства су коришћена за: трошкове дневница и смештаја на службеним
путовањима у износу од 60.746 динара, и такси превоз за
матичаре – 121.520 динара (извор 07).
Планирана средства на економској класификацији 423
– Услуге по уговору, износе 39.403.300 динара, а утрошена
су у износу од 29.615.765 динара или 75,16% у односу на
план, и то на следеће: трошкови репрезентације и протокола 2.223.852 динара, услуге информисања јавности 500.000
динара, односи са јавношћу 281.236 динара, за услуге штампања флајера и пропагандног промотивног материјала у
циљу информисања јавности, креирање и дизајн штампаних, пропагандних и промотивних материјала за акције и
манифестације у организацији Градске општине Звездара и
брендирање истих као, услуге прес клипинга, као и услуге
рекламе и пропаганде утрошено је 4.633.574 динара, за објављивање тендера и огласа 1.478.045 динара, остале опште
услуге 5.080.688 динара, стручне и остале стручне услуге 6.766.285 динара, услуге израде и одржавања софтвера
576.000 динара, услуге одржавања рачунара 1.619.040 динара, остале компјутерске услуге 967.000 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 225.012 динара, остале
административне услуге 154.603 динара, котизација за семинаре, издаци за стручне испите 218.716 динара; накнаде
члановима комисија 4.891.714 динара.
Планирана средства на економској класификацији 424 –
Специјализоване услуге, износе 15.743.500 динара, а утрошена су у износу од 2.299.867 динара или 14,61% у односу
на планирано. Средства су коришћена за следеће: геодетске услуге 385.354 динара, услуге културе 977.536 динара и
остале специјализоване услуге 936.977 динара;
На економској класификацији 4251 и 4252 – Текуће одржавање објеката и опреме, планирана су средства у
укупном износу од 46.720.552 динара, а утрошена у износу од 9.286.012 динара или 19,88% од плана. Средства су
коришћена за следеће: радове на водоводу и канализацији
843.232 динара, електроинсталатерске радове 208.800 динара, радове на крову 63.740 динара, текуће одржавање зграда
690.089 динара, текуће поправке и одржавање осталих објеката 5.443.894 динара, електронску и фотографску опрему
1.167.230 динара, опрему за комуникацију 141.042 динара,
рачунарску опрему 489.420 динара, механичке поправке
56.945 динара, остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 176.620 динара, осталу административну опрему
5.000 динара.
На економској класификацији 426 – Материјал, планирана су средства уизносу од 10.567.020 динара, а утрошена су у износу од 9.762.449 динара или 92,39% у односу на
план. Средства су утрошена на следеће: канцеларијски материјал 3.146.679 динара, стручна литература за редовне
потребе запослених 257.490 динара, материјал за саобраћај 1.629.200 динара, потрошни материјал 1.284.873 динара, материјали за спорт 998.233 динара, административни
материјал 848.016 динара, алат и инвентар 708.935 динара,
службену одећу 68.400, остали материјал и материјал за посебне намене 820.623 динарa.
Отплата камата:
На економској класификацији 441 – Отплата камата, годишњи план износи 5.100.000 динара, а утрошено је
5.077.060 динара што представља 99,55% планираних средстава.
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Донације и трансфери:
На економској класификацији 463 – Трансфери осталим
нивоима власти, годишњи план износи 50.822.435 динар, а
утрошено је 34.611.311 динара што представља 68,10% планираних средстава;
На економској класификацији 465 – Остале дотације и
трансфери, укупан годишњи план износи 41.775.000 динара, а утрошено је 39.903.487 динара што представља 95,52%
планираних средстава. Средства су коришћена за следеће:
остале дотације по закону 20.328.487 динара, текући, наменски и остали трансфери 9.575.000 динара и остале капиталне дотације и трансфери 10.000.000 динара.
Социјално осигурање и социјална заштита:
На економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну помоћ из буџета, годишњи план износи 35.956.823 динара, а утрошено је 24.978.833 динара што представља 69,47%
плана. Средства су коришћена за следеће: трошкове сахране
за незбринута лица која су имала последње пребивалиште
на општини Звездара 521.856 динара, награде ученицима
2.473.772 динара, спортске награде 100.000 и на име једнократне помоћи 21.883.205 динара;
Остали расходи:
На економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама, од планираних 8.990.350 динара утрошено је 8.110.129 динара што представља 90,21% годишњег
плана, и то: на име дотације осталим непрофитним институцијама 2.581.900 динара, дотације осталим удружењима
грађана 4.050.000 динара, дотације политичким странкама
448.229 динара, дотације спортским организацијама 990.000
динара, дотације верским заједницама 40.000 динара;
На економској класификацији 482 – Порези, обавезне
таксе, казне и пенали, планирано је 700.000 динара од чега
је утрошено 203.870 динара или 29,12% у односу на годишњи план. Средства су коришћена за: судске таксе 103.560
динара, републичке таксе 44.214 динара и регистрацију возила 56.096 динара.
На економској класификацији 483 – Новчане казне и
пенали по решењу судова, од планираних 8.350.000 динара,
утрошено је 3.863.416 динара или 46,27% у односу на план.
На економској класификацији 485 – Накнада штете за
повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана су средства у износу од 202.487 динара од чега је
утрошено 199.845 динара или 98,70% у односу на план.
Основна средства
На економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекати, планирана су средства у износу од 8.628.200
динара од чега је утрошено 2.458.200 динара или 28,49% у
односу на годишњи план. Средства су коришћена за следеће: идејни пројекат 1.320.000 динара, стручну оцену и коментаре 352.200 динара и за процену изводљивости 786.000
динара.
На економској класификацији 512 – Машине и опрема, планирана су средства у износу од 9.806.600 динара од
чега је утрошено 6.692.652 динара или 68,25% у односу на
годишњи план. Средства су коришћена за следеће: набавку намештаја 844.790 динара, набавку електронске опреме
1.039.880 динара, набавку уградне опреме 466.860 динара,
набавку опреме за образовање 343.596 динара и набавку
штампача, рачунарске и мрежне опреме 3.997.526 динара.
На економској класификацији 515 – Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 2.328.000 динара од
чега је утрошено 2.071.200 динара или 88,97% у односу на
годишњи план. Средства су коришћена за набавку лиценци
и компјутерског софтвера.
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Отплата главнице домаћим пословним банкама
На економској класификацији 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима, планирана су средства у износу
102.563.655 динара, а утрошена су у износу од 101.815.003
динара или 99,27% у односу на годишњи план.
Износ од 7.352.302,42 динара враћен је, а у складу са чланом 59. и 60. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и
113/17). Враћена су неутрошена, а наменски добијена средства од Града и Републике, као и повраћај више или погрешно наплаћених јавних прихода, и то:
– повраћај у износу од 56.708 динара неискоришћених
пренетих средстава добијених од физичких и правних лица
намењених рушењу бесправно подигнутих објеката,
– повраћај у износу од 4.812.500 динара неискоришћених пренетих средстава добијених из буџета Града намењених рушењу бесправно подигнутих објеката,
– повраћај из буџета физичким лицима у износу од
8.094,42 динара,
– трансфер средстава у износу од 2.475.000 динара са рачуна буџета на Подрачун: „Решавање проблема избеглих и
расељених лица”.
Пренета утрошена средства по наменама:
– Стални трошкови, економска класификација 421,
функција 130 – планиран је износ од 4.500.000 динара и износ је утрошен у целости;
– Услуге по уговору, економска класификација 423,
функција 130 – планиран је износ од 3.200.000 динара, и износ је утрошен у целости;
– Стални трошкови за МЗ, економска класификација
421, функција 160 – планиран је износ од 3.200.000 динара
што је у целости утрошено;
– Текуће поправке и одржавање објеката, економска
класификација 425, функција 130 – планиран је износ од
822.000 динара, а утрошено је 756.256 динара;
– Материјал, економска класификација 426, функција
130 – планиран је износ од 2.720.000, а утрошено је 2.712.855
динара;
– Машине и опрема, економска класификација 512,
функција 130 – планиран је износ од 600.000 динара који је
у извештајном периоду у целости утрошен;
– Подршка социохуманитарним организацијама, економска класификација 472, функција 090 – планиран је износ од 2.000.000 динара који је у извештајном периоду у целости утрошен;
– Функционисање локалних спортских установа, остале текуће дотације и трансфери, економска класификација
4651, функција 810 – планиран је износ од 4.000.000 динара
који је у извештајном периоду у целости утрошен;
– Функционисање локалних спортских установа, остале
капиталне дотације и трансфери, економска класификација
4652, функција 810 – планиран је износ од 5.000.000 динара
који је у извештајном периоду у целости утрошен;
– Подршка школском, предшколском и рекреативном
спорту и масовној физичкој култури, економска класификација 426 и 472, функција 810 – планиран је износ од
1.500.000 динара који је у извештајном периоду у целости
утрошен;
– Подршка културном и уметничком стваралаштву, економска класификација 472, функција 820 – планирано је
200.000 динара, а утрошено је 135.440 динара;
– Позориште Звездариште, економска класификација
423, функција 820 – планиран је износ од 480.000 динара
који је у извештајном периоду у целости утрошен;
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– Отплата камате за кредите, економска класификација
441, функција 170 – планиран је износ од 1.100.000 динара
који је утрошен у целости;
– Отплата главнице кредита, економска класификација
611, функција 170 – планиран је
износ од 3.993.585 динара који је у извештајном периоду
у целости утрошен;
– Новчане казне и пенали; економска класификација
483, функција 330 – планиран је износ од од 2.500.000 динара који је у извештајном периоду у целости утрошен;
– Пројекат безбедност деце, економска класификација
512, функција 912 – планиран је износ од 1.900.000 динара,
а у извештајном периоду није било извршења; покренут је
поступак јавне набавке, а реализација ће бити у наредној
буџетској 2018. години;
– Текуће поправке школа, економска класификација 463,
функција 912 – планиран је износ од 11.789.000 динара који
је у извештајном периоду у целости утрошен;
– Исхрана и смештај ученика, економска класификација
463, функција 912 – планиран је износ од 2.000.000 динара
који је у извештајном периоду у целости утрошен;
– Превоз ученика, економска класификација 463, функција 912 – планиран је износ од 2.000.000 динара који је у
извештајном периоду у целости утрошен;
На функцији 620 – Развој заједнице, планирана су средства у износу од 9.941.275 динара, а у извештајном периоду
нису реализована су. Средства су планирана за следеће намене:
– На економској класификацији 424, специјализоване
услуге, планирана су средства у износу од 6.112.500 динара,
и то:
– за мапирање и чишћење дивљих депонија планирано
је 1.000.000 динара
– за рушење бесправно подигнутих објеката пренето је
5.112.500 динара, а средства у извештајном периоду нису
реализована јер се нису стекли услови за извршење решења; Средства су добијена 2016. године од Града Београда:
– по основу Решења Секретаријата за инспекцијске
послове бр. Х-01-401.2-153/2016-5510036659 од 6. децембра 2016. године, трансферисана су средства у износу од
4.812.500 динара за извршење решења грађевинске инспекције објеката у ул. Ковачева бб (4.500.000 динара) и у
ул. Живка Карабиберовића (312.500 динара); 14. децембра
2017. године враћено је Граду 4.812.500 динара пренетих неутрошених средстава;
– по Решењу Секретаријата за инспекцијске послове бр.
Х-01-401.2-3/2016-5510036649 од 6. децембра 2016. године,
трансферисана су средства у износу од 300.000 динара за
трошкове извршења решења комуналних инспектора;
– Одвоз отпада, економска класификација 421, функција
620 – планиран је износ од 3.828.775 динара, а у извештајном периоду средства нису трошена;
II. КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2017. ГОДИНУ САСТОЈИ СЕ ОД
СЛЕДЕЋИХ ПОДРАЧУНА:
1. Градска општина Звездара – извршење буџета 840132640-05
2. Јавно предузеће „Пословни простор у ликвидацији”
840-1016743-64
3. Управа Градске општине Звездара – Избори за председника Републике 2017. година 840-4046741-37
4. ГО Звездара – „Решавање проблема избеглих и расељених лица” 840-2808741-04
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5. Пројекат „Међусекторски механизам за спречавање
прекида школовања и смањење раног напуштања школе у
Општини Звездара” 840-4234741-92
6. Управа ГО Звездара – Пројекат: „Јавни радови” 8404264741-11
7. Председник ГО Звездара – Пројекат: „Вртић Лане”
840-4304741-97
У прописаним обрасцима за завршне рачуне од 1 до 5
приказана је консолидација завршних рачуна који се налазе
у оквиру консолидованог рачуна трезора (КРТ).
У оквиру подрачуна „Избори за председника Републике Србије” у току претходне године вршене су исплате на
основу Одлуке Републичке изборне комисије о накнадама,
материјалним и другим трошковима за спровођење избора
за председника Републике расписаних за 02.04.2017. године
02 Број 404-69/17 од 2. марта 2017. године.
Пројекти су консолидовани у обрасцу 5, у колони 10 и
11 – према изворима финансирања:
– ПРОЈЕКАТ: „РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИХ И
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА” 840-2808741-04
На основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије и ГО Звездара бр.
401-95 од 20. априла 2017. године, општини су додељена
средства у износу од 2.475.000 динара за побољшање услова
становања породица избеглица настањеним на територији
општине Звездара, кроз набавку грађевинског материјала.
– ПРОЈЕКАТ: „МЕЂУСЕКТОРСКИ МЕХАНИЗАМ ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕКИДА ШКОЛОВАЊА И СМАЊЕЊЕ
РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ У ОПШТИНИ ЗВЕЗДАРА”
840-4234741-92
У циљу реализације Пројекта општина Звездара је на
основу Уговора број 401-205 од 6. јуна 2017. године добила
бесповратна средства – спољне активности Европске уније.
– ПРОЈЕКАТ: „ЈАВНИ РАДОВИ” 840-4264741-11
Између Националне службе за запошљавање, филијала
за град Београд и ГО Звездара склопљен је Уговор о спровођењу јавног рада бр. 401-224 од 7. августа 2017. године ради
спровођења јавног рада „Чишћење јавних површина на општини Звездара”.
Дана 3. октобра 2017. године склопљен је анекс наведеног Уговора бр. 401–226 којим је пословацу – извођачу јавног рада одобрено спровођење јавног рада „Помоћ деци и
младима са развојним проблемима”.
– ПРОЈЕКАТ: „ВРТИЋ ЛАНЕ” 840-4304741-97
Склопљен је Уговор о правима и обавезама Канцеларије
за управљање јавним улагањима и ГО Звездара у реализацији пројекта адаптације/енергетске санације дечијег вртића „Лане” – Предшколска установа Звездара;
ПРИЛОГ БР. 2
ИЗВЕШТАЈ О ОДСТУПАЊУ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ
СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ
ПРИХОДИ
Укупно планирани приходи и примања износе 662.993.807
динарa, а остварени су у износу од 682.535.099 динара или
102,94%.
Буџетски приходи (извор 01) планирани су на основу
Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2017. години.
Процена ових прихода рађена је на бази остварења истих
у претходним периодима, и то у износу од 467.944.185 динара, а њихово остварење износи 472.089.137 динара или
100,88% у односу на план.
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Приходи из осталих извора планирани су у износу од
131.603.762 динара, а остварени у износу од 151.856.762 динарa или 115,38%. То су приходи од трансферних средства
из буџета Града и Републике (извор 07), текући добровољни
трансфери од физичких и правних лица (извор 08) и примања од домаћих задуживања (извор 10).
Смањено остварење прихода од мандатних казни – наплата новчаних казни се врши на основу Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13 и 13/2016) и Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број
36/15), дошло је до одступања у оствареним приходима у
односу на план услед ступања на снагу Закона о инспекцијском надзору по коме је наплата казне крајња мера.
Трансферна средства из буџета Града Београда за наменску потрошњу остварена су 85,09% годишњег плана, а
разлика у остварењу ових прихода је последица смањеног
прилива средстава намењених рушењу бесправно подигнутих објеката у односу на план;
Трансферна средства од Републике остварена су 221,88%
годишњег плана из разлога што су средства у износу од
800.000 динара добијена на крају буџетске 2017. године за
спровођење пројекта „ Оснажи предузетнички дух-покрени посао и запосли се” и нису распоређена буџетом већ су
пренета у наредну буџетску 2018. годину.
Капитални трансфер остварен је 171,03% годишњег плана из разлога што су средства у износу од 23.000.000 динара добијена на крају буџетске 2017. године за реализацију
капиталног пројекта: „Извођење потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева на подручју ГО
Звездара” и нису распоређена буџетом већ су пренета у наредну буџетску 2018. годину.
Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица остварени су 77,25% годишњег плана, а разлика између
планиране и остварене вредности настала је као последица
планирања износа у вредности од 1.200.000 динара намењених рушењу бесправно подигнутих објеката, а у складу са
чланом 171. став 6. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) по коме уколико надлежни
орган нема потребна средства за извршење инспекцијског
решења, заинтересована страна може обезбедити трошкове
извршења до наплате од стране извршног дужника; у 2017.
години није било остварења прихода по овом основу те је
стога и настала поменута разлика између плана и остварења.
РАСХОДИ
Укупно планирани расходи и издаци износе 662.993.807
динара, а извршени су у износу од 510.145.881 динара што
чини 76,95% плана. Од тога расходи и издаци из буџетских
прихода (извор 01) извршени су у износу од 373.770.340
динара или 79,87% у односу на план. Средства из осталих
извора извршена су у износу од 136.375.541 динара или
69,91% од плана.
Код расхода за запослене, посматрано са аспекта економских класификација није било већих одступања од планираних вредности, изузев смањеног извршења код плата,
додатака и накнада за запослене (зараде) и социјалних доприноса на терет послодавца из разлога непланираног одлива запослених.
Смањено извршење код социјалних давања запосленима
и трошкова путовања и услуга по уговору је резултат штедње и рационалног трошења буџетских средстава.
До значајнијих одступања од планираних вредности дошло је код извршења специјализованих услуга, радова везаних за текуће поправке и одржавање објеката, текућих
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трансфера осталим нивоима власти, накнада за социјалну
помоћ из буџета и зграда и издатака за основна средства, и
то из следећи разлога:
– код специјализованих услуга (економска класификација
424) извршење је 14,61% годишњег плана из разлога што се
за извршење одређених решења о рушењу нису стекли услови за спровођење принудног извршења и странке су саме
спровеле решење по примљеном обавештењу о заказаном
принудном извршењу; програм уклањања објеката за други
квартал 2017. године није спроведен, а за трећи квартал није
донет јер је био у току поступак јавних набавки за радове
рушења и демонтажу зграда и других објеката, уклањање и
одлагање отпада и привремено чување покретних ствари;
– код текућих поправки и одржавања (економска класификација 425) извршење је 19,88% годишњег плана из разлога што је претходни период искоришћен за припрему и
прибављање техничке документације, исходовање одговарајућих решења и сагласности; услед формално правних препрека везаних за нерешене имовинско-правне одлуке и сл.
није дошло до могућности за реализацију свих планираних
активности у оквиру програма 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, програмске активности 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620
– Развој заједнице; средства за реализацију капиталног пројекта: „Извођење потребних радова на уређењу и одржавању
некатегорисаних путева на подручју ГО Звездара” добијена
су на крају буџетске 2017. године и стога није било могућности да се спроведе отворени поступак јавне набавке те су
средства пренета у буџетску 2018. године;
– код текућих трансфера осталим нивоима власти (економска класификација 463) извршење је 68,10% годишњег
плана из разлога што је одређени број школа каснио са процедуром набавке, а предвиђена врста радова је захтевала
оптималне временске услове;
– код накнада за социјалну помоћ из буџета извршење је
69,47% годишњег плана из разлога што је део активности у
оквиру програма 11 – Социјална и дечја заштита, програмске активности 0901-0008 Подршка старијим лицима и особама са инвалидитетом пренет у 2018. годину због окончања поступка јавне набавке;
– код издатака за основна средства извршење је 54,05% годишњег плана, а до одступања је дошло из следећих разлога:
– средства за пројектну документацију (економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти) планирана
су за израду пројекта санације објекта Основне школе „1300
каплара” на основу иницијалног обавештења Канцеларије
за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије о
финансирању санације објекта;
– како је званична потврда одобрених средстава добијена крајем 2017. године, у реализацију израде пројектне документације се ушло почетком 2018. године;
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– средства за набавку седишта за бебе (економска класификација 512 – Машине и опрема) нису утрошена из разлога што је поступак јавне набавке био у току, те је извршење
пренето у 2018. годину;
ПРИЛОГ БР. 3
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2017. ГОДИНИ
На основу члана 69. и 70. 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 40. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13,
41/13, 40/15 и 132/16) председник градске општине Звездара
доноси Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
и Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.
СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
На основу члана 70. Закона о буџетском систему у буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, као
посебна апропријација, највише до 0,5% укупних прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Стална буџетска резерва користи се за финансирање
расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су: земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, еколошка
катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других
ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље
људи или проузрокују штету већих размера.
Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2017.
годину („Службени лист Града Београда”, бр. 132/16, 8/17,
50/17 и 84/17), чланом 3. средства сталне буџетске резерве
планирана су у износу од 300.000 динара, а у извештајном
периоду нису распоређена решењем председника.
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
На основу члана 69. Закона о буџетском систему, текућа буџетска резерва се опредељује највише до 4% укупних
прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за
буџетску годину. 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. Решење о употреби текуће буџетске резерве доноси председник градске општине.
Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2017.
годину („Службени лист Града Београда”, број 132/16) и и
Одлуком о ребалансу („Службени лист Града Београда”, бр.
8/17, 50/17 и 84/17), средства текуће буџетске резерве била
су планирана у износу од 3.000.000 динара.

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у току 2017. године, дат је у следећој табели:
Ред. бр. Раздео

Глава

Програм. активност/пријекат Функција

Економска
класификација

Решење

Опис

Износ

1.

5

5.1

0602-0001

130

416

II Број 401-1-28/17

Покриће трошкова жалбене комисије

100.000

2.

5

5.1

0602-0003

170

421

II Број 401-1-29/17

Покриће трошкова обраде кредита

390.000

3.

5

5.1

0602-0001

130

485

II Број 401-1-98/17

Покриће трошкова накнаде штете

4.

5

5.1

1301-0002

810

472

II Број 401-1-263/17

Спортске награде

5.

5

5.1

0602-0001

130

485

II Број 401-1-292/17

Покриће трошкова накнаде штете

6.

5

5.1

2002-1004

912

472

II Број 401-1-308/17

Награде ученицима

35.000

7.

1

1.1

2101-0001

111

472

II Број 401-1-309/17

Солидарна помоћ

40.000

8.

5

5.1

0602-0001

130

485

II Број 401-1-312/17

Покриће трошкова накнаде штете

50.000

9.

5

5.1

0602-0001

130

485

II Број 401-1-319/17

Покриће трошкова накнаде штете

12.987

59.500
100.000
40.000

Средства текуће буџетске резерве су у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године распоређена у износу од
827.487 динара.

Број 70 – 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему, ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти (председник) 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 нису предвиђена средства у довољном обиму.
Сходно наведеном члану закона председник градске општине Звездара је у 2017. години донео следећа решења о употреби средстава текуће буџетске резерве:
Редбр. Раздео

Глава

Програм. активност/
Умањена
Функција
пројекат
ек.клас.

Увећана ек.клас.

Решење

Опис

Износ

1.

5

5.1

0602-0001

620

465

511

II Број 401-1-33/17

Технички преглед објекта здравствене станице
ММ Луг

2.

5

5.1

0602-0001

130

463

511

II Број 401-1-34/17

Микролокацијска израда заузећа јавне површине за постављање привремених објеката на
територији ГО Звездара

1.600.000

3.

5

5.1

0901-0001

090

472 и 425

511

II Број 401-1-35/17

Пројектна документација за објекте социјалног
становања и изградњу ромског едукативног
центра

1.500.000

4.

5

5.1

0602-0003

170

611

511, прог.акт. 0901-0001, II Број 401-1-78/17
функција 090

Процена изводљивости – израда техничког
решења трасе канализације дела Миријева

480.000

5.

5

5.1

0602-0001

130

425

425, прог.акт. 0901-0001, II Број 401-1-92/17
функција 090

Постављање грађевинског контејнера и повезивање истог на канализациону и водоводну
мрежу

334.000

6.

5

5.1

0901-1003

090

423

465

II Број 401-1-145/17 Остале текуће дотације и трансфери Националној служби за запошљавање у складу са
Споразумом о уређивању међусобних права и
обавеза у релизацији политике запошљавања
бр. I 401-177

1.400.000

7.

5

5.1

0901-0008

090

423

472

II Број 401-1-217/17 Подршка старијим лицима на територији
општине која се реализује кроз организовањае
излета

5.000.000

8.

5

5.1

2002-1005

912

463

472,
прог.акт. 2002-1004,
функција 912

5

5.1

2002-1001

912

463

472,
прог.акт. 2002-1004,
функција 912

ПРОМЕНА АПРОПРИЈАЦИЈА
На основу члана 61. ст. 7. и 9. Закона о буџетском систему, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку
о промени у апропријацијама. На основу напред наведених
чланова Закона и члана 40. Статута Градске општине Звездара, председник градске општине доноси Решења о преусмеравању апропријација.
У извештајном периоду није донето ниједно решење о
преусмеравању апропријација утврђених Одлуком о буџету
Градске општине Звездара за 2017. годину.
ПРИЛОГ БР. 4
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2017.
ГОДИНИ
Одредбама члана 1. Закона о донацијама и хуманитарној
помоћи („Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 – исправка
и 36/02 и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон)
државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, друге организације и заједнице које
не остварују добит, као и домаће и стране хуманитарне организације могу примити донације и хуманитарну помоћ.
Према члану 2. Тачка 45. 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) дефинисана је донација као наменски бесповратни приход, који се остварује на основу писаног уговора
између даваоца и примаоца донације.
Трансферна средства из буџета Града за наменску потрошњу планирана су у износу од 48.121.587 динара, а остварена су у износу од 68.774.588 динара или 142,92% у односу на
годишњи план:
1. Капитални трансфери од Града у корист нивоа опшштине планирани су у износу од 32.380.210 динара, а оста-

II Број 401-1-228/17 Ученичке награде

360.000

260.000

1.000.000

врени у износу од 55.380.210 динара или 171,03% у односу
на годишњи план:
– Средства у износу од 55.000.000 динара добијена су Закључком градског већа Града Београда број 4-477/17-ГВ од
6. априла 2017. године, број 4-1341/17-ГВ од 24. августа 2017.
године и број 4-1940/17-ГБ од 12. децембра 2017. године, Решењима градоначелника града Београда број 4-2557/17-Г од
24. априла 2017. године, број 4-5927/17-Г од 20. септембра
2017. године, број 4-7937/17-Г од 6. децембра 2017. године и
број 4-8359/17-Г-01 од 20. децембра 2017. године за финансирање пројекта „Одржавање и санација некатегорисаних
путева на територији ГО Звездара”;
– Средства у износу од 380.210 динара добијена су за
уређење атарских путева на подручју градске општине Звездара у складу са реализацијом дела Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривреног земљишта на
територији града Београда за 2016. годину, на основу Уговора бр. VIII 01 401.1-416 закљученог дана 21. септембра 2017.
године између Градске управе града Београда, Секретаријата за привреду и Градске општине Звездара.
2. Текући трансфери од Града у корист нивоа општине планирани су у износу од 15.741.377 динара, а остварени у износу
од 13.394.377 динара или 85,09% у односу на годишњи план:
– Средства у износу од 3.000.000 динара добијена су за
унапређење безбедности саобраћаја на територији општине
Звездара кроз образовање из области безбедности у саобраћају, набавку ротационих светала за тракторе и седишта за
бебе, на основу Уговора бр. I 401-51 између Градске управе
града Београда, Секретаријата за саобраћај и ГО Звездара;
– Средства у износу од 184.377 динара добијена су на
основу Уговора о сарадњи Н 404-16/14 који је склопљен између ГО Звездара и Градске управе града Београда у циљу
покрића дела трошкова изласка службеног лица на терен
ради закључења брака;
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– Средства у износу од 8.000.000 динара добијена су Решењем градоначелника града Београда број 4-6538/17-Г од
17. октобра 2017. године за финансирање текућег одржавања
основних школа на територији градске општине Звездара;
– Средства у износу од 1.930.000 динара добијена су
од Секретаријата за инспекцијске послове града Београда
на основу Решења о распореду средстава број X-16-401.23/2017. – 5510048975 од 11. децембра 2017. године за покриће трошкова извршења решења грађевинског инспектора
на територији општине Звездара.
– Средства у износу од 280.000 динара добијена су на
име учешћа у финансирању реализације Пројекта „Одабери
праву каријеру за себе”, на основу Уговора бр. XXIX01 401.162 од 26. децембра 2017. године закљученим између Канцеларије за младе Града Београда и Канцеларије за младе Градске општине Звездара.
Трансферна средства из буџета Републике – Комесаријат
за избеглице и миграције, планирана су у износу од 656.363
динара, а остварена у износу од 1.456.363 динара. Средства
у износу од 656.363 динара, добијена су на име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, тренутно настањеним на територији општине Звездара за превазилажење
тешке материјалне и здравствене ситуације на основу следећих решења:
– решење бр. 553-204/1 од 17. фебруара 2017. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-128/1 од 6. марта 2017. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-284/1 од 6. марта
2017. године, износ 21.000 динара; решење бр. 553-437/1 од
29. марта 2017. године, износ 35.363 динара; решење бр. 553138/1 од 6. априла 2017. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-291/1 од 8. маја 2017. године, износ 15.000 динара;
решење бр. 553-371/1 од 8. маја 2017. године, износ 15.000
динара; решење бр. 553-665/1 од 31. маја 2017. године, износ
20.000 динара; решење бр. 553-762/1 од 8. августа 2017. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-879/1 од 8. августа 2017. године, износ 15.000 динара; решење бр. 553-1187/1
од 4. октобра 2017. године, износ 20.000 динара; решење бр.
553-1439/1 од 23. новембра 2017. године, износ од 375.000
динара (у појединачном максималном износу до 15.000 динара ради превазилажења тешке материјалне и здравствене
ситуације); решење бр. 553-1403/1 од 8. децембра 2017. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-990/1 од 8. децембра
2017. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-1665/1 од
8. децембра 2017. године, износ 20.000 динара;
Средства у износу од 2.475.000 динара добијена су од Комесаријата за избеглице и миграције РС, на основу Уговора
о сарадњи X бр. 401-95 од 20. априла 2017. године, а намењена су стварању и побољшању услова становања породичних домаћинстава избеглица која имају пребивалиште/
боравиште на територији ГО Звездара, кроз набавку грађевинског материјала. Средства су преусмерена на наменски
подрачун отворен код Управе за трезор, под називом „Решавање проблема избеглих и расељених лица на Звездари”.
Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике
у корист нивоа општине остварен је у износу од 800.000 динара. Средства су добијена за реализацију Пројекта „Оснажи предузетнички дух – Покрени посао и запосли се”, на
основу Уговора број 401-2-71 од 1. децембра 2017. године
закљученим између Министарства омладине и спорта и ГО
Звездара.
Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица планирани су у износу од 5.275.742 динара, а остварени у износу од 4.075.742 динара или 77,25%, и то:
– Средства у износу од 3.875.742 динара добијена су за
реализацију Пројекта „Изградња дечијег игралишта у Устаничкој бр. 244-246”, на основу Уговора о финансирању про-
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јекта одабраног путем Јавног конкурса 2017. број 020-2-117
од 8. децембра 2017. године закљученог између НИС а.д.
Нови Сад, Града Београда и Градске општине Звездара;
– Средства у износу од 200.000 динара добијена су у
складу са Уговором број 020-2-8 од 17. фебруара 2017. године закљученог између компаније „Дунав осигурање” а.д.о. и
Градске општине Звездара, на име донаторства ради помоћи деци из материјално угрожених породица, деци са инвалидитетом и деци волонтера који током целе године помажу угроженим и старим немоћним лицима без породичног
старања на територији градске општине Звездара.
ПРИЛОГ БР. 5
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У
2017. ГОДИНИ
Стање кредитних обавеза Градске општине Звездара по
основу Уговора о кредитном задужењу:
На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту:
– Број II 404-180 од 11. августа 2011. године,
– Број II 404-267 од 15. априла 2013. године
закљученим између Градске општине Звездара и „Uni
Credit” банке за финансирање капиталних инвестиционих
расхода.
На основу Одлуке о рефинансирању кредита XI број
011-1-49, донете на Седници Скупштине ГО Звездара 29.
септембра 2016. године, Решења број 4-997/16-С донетог
на Седници Скупштине града Београда 29. децембра 2016.
године и Сагласности Министарства финансија, Управе за
јавни дуг, број: 401-69/2017-001 од 23. јануара 2017. године
ГО Звездара је закључила Уговор о кредиту бр. 17/155 од 8.
фебруара 2017. године. Кредит се одобрава код „Banca Intesa
ad Beograd” у износу од 77.550.069,11 динара за рефинансирање обавеза код „Uni Credit” банке.
У 2017. години, у периоду јануар – децембар, на име
главнице извршена је обавеза према банци у укупном износу од 101.815.003 динара, и то:
– 20.271.349 динара из буџетских средстава,
– 77.550.069 динара из средстава примања од домаћих
задуживања,
– 3.993.585 динара из пренетих неутрошених средстава
из ранијих година.
За камату по кредитима, у извештајном периоду, извршена је обавеза према банци у укупном износу од 5.077.060
динара, и то:
– 3.977.060 динара из буџетских средстава,
– 1.100.000 динара из пренетих неутрошених средстава
из ранијих година.
Измирење обавеза према пословној банци извршава се
редовно према плану отплате ануитета.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
Поштујући програмски модел буџета, расходи и издаци
приказани су кроз програмску структуру посебног дела буџета.
Преглед укупно планираних и реализованих средстава
по програмима/програмским активностима/пројектима у
односу на годишњи план, израђен је на основу извршења
буџета као и на основу достављених извештаја о задатим
циљевима и оствареним индикаторима од стране лица која
су Закључком председника општине број 020-2-122 од 20.
децембра 2016. године и Решењем о измени Закључка број
020-2-36 од 12. јуна 2017. године, именована као овлашћена
лица за праћење и реализацију програма/програмских активности/пројеката.
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ПРОГРАМ 16 – 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
За наведени програм планирана су средства у укупном
износу од 45.383.750 динара, а реализована у износу од
38.260.567 динара или 84,31%.
2101-0001 – Програмска активност – Функционисање
скупштине, функција 111
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 12.630.350 динара, а извршенa у
износу од 10.705.778 динара, односно 84,76%.
Циљ: Функционисање локалне скупштине
Индикатори:
а) Број седница Скупштине (циљана вредност: 6, остварена вредност: 7);
б) Број седница радних тела (циљана вредност: 36,
остварена вредност: 45).
Циљ је остварен кроз обезбеђено континуирано функционисање органа јединица локалне самоуправе и органа
градске општине.
2101-0002 – Програмска активност – Функционисање
извршних органа – Председник Градске општине Звездара,
функција 111
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 6.920.000 динара, а извршена у износу од 6.273.474 динара, односно 90,66%.
Циљ: Функционисање извршних органа
Индикатор: Број иницијатива/број представки упућених
органима ради побољшања живота грађана Звездаре (циљана вредност: 85, остварена вредност: 90).
У извештајном периоду обезбеђено је континуирано
функционисање органа јединица локалне самоуправе и органа градске општине.
2101-1001 – Пројекат – Дан општине, функција 111
За наведени пројекат планирана су и извршена средства
у укупном износу од 570.000 динара, а извршена у износу од
484.049 динара, односно 84,92 %.
Циљ: Пригодно обележавање датума значајног за општину и грађане општине Звездара.
Индикатори:
а) Број гостију (циљана вредност: 380, остварена вредност: 400);
б) Број медија који је пратио и објавио вест о обележавању дана општине
(циљана вредност: 10, остварена вредност: 12).
Пројекат је реализован 16. октобра 2017. године када се
обележава Дан општине Звездара, тј. у последњем кварталу
2017. године.
2101-1002 – Пројекат – Општинска слава, функција 111
За наведени пројекат планирана су средства у укупном
износу од 62.400 динара и извршена су у целости.
Циљ: Пригодно обележавање верског празника
Индикатори:
а) Број гостију (циљана вредност: 180, остварена вредност: 180 );
б) Број медија који је пратио и објавио вест о обележавању општинске славе
(циљана вредност: 8, остварена вредност: 2).
Пројекат је реализован 15. фебурара 2017. године, на дан
верског празника Сретење Господње који је слава Градске
општине Звездара.
2101-0002 – Програмска активност – Функционисање
извршних органа – Веће Градске општине Звездара, функција 111

4. јул 2018.

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 25.201.000 динара, а извршена у
износу од 20.734.866 динара, односно 82,28%.
Циљ: Функционисање извршних органа
Индикатор: Број седница Већа градске општине.
Планираним индикатором исхода програмске активности за 2017. годину за обезбеђено континуирано функционисање органа јединице локалне самоуправе и органа
Градске општине, као циљана вредност за 2017. годину,
предвиђено је одржавање 50 седница Већа, а извори верификације за индикатор су записници са одржаних седница.
У извештајном периоду:
– одржано је 35 седницa Већа Градске општине Звездара
ПРОГРАМ 15 – 0602 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
За наведени програм планирана су средства у укупном
износу од 500.326.363 динара, а реализована у износу од
385.099.884 динара или 76,97%. Приходи из буџета планирани су у износу од 348.002.104 динара, а реализовани у износу од 281.370.742 динара или 80,86%. Средства из осталих
извора планирана су у износу од 152.324.259 динара и реализована у износу од 103.729.142 динара или 68,10%.
0602-0004 – Програмска активност – Општинско правобранилаштво, функција 330
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у износу од 21.218.000 динара а реализована су у износу од 15.140.934 динара или 71,36% у односу на
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу
од 18.718.000 динара а реализовани у износу од 12.640.934
динара или 67,53% у односу на план, за функцију 330 коришћена су и средства из вишка прихода из ранијих година
(ивор 13) која су планирана у износу од 2.500.000 динара а
реализована су у целости.
Циљ: Заштита имовинских права и интереса општине
Индикатор:
Број правних мишљења датих органима града/општине,
стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа.
(циљана вредност: 145, остварена вредност: 340).
0602-0001 – Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Управа Градске општине Звездара, функција 130
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 288.813.068 динара а
реализована су у износу од 242.134.779 динара или 83,84%
у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који
су планирани у износу од 276.786.691 динара а реализовани у износу од 230.244.147 динара или 83,18% у односу на
план, за функцију 130 коришћена су средства донација од
осталих нивоа власти (извор 07) која су планирана у износу
од 184.377 динара а реализована у износу од 121.520 динара или 65,91% у односу на план; средства из вишка прихода
из ранијих година (ивор 13) која су планирана у износу од
11.842.000 динара реализована су у износу од 11.769.112 динара или 99,38% у односу на план.
Циљ: Функционисање управе
Индикатор: Проценат решених предмета у календарској години – у законском року, ван законског рока (циљана
вредност 8.200, остварена вредност 9.297)
0602-0001 – Програмска активност – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина – Управа Градске
општине Звездара, Развој заједнице, функција 620

4. јул 2018.
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За наведени програм/програмску активност планирана
су средства у укупном износу од 50.111.927 динара, а реализована у укупном износу од 6.789.094 или 13,55% у односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани
у износу од 9.027.200 динара а реализовани у износу од
3.294.238 динара или 36,49% у односу на план, за функцију 620 планирана су и средства донација од осталих нивоа
власти (извор 07) у износу од 32.380.210 динара а реализована су у износу од 3.494.856 динара или 10,79%, средства
донација од невладиних организација и појединаца (извор
08) планирана су у износу од 3.875.742 динара а нису трошена, као и средства од вишка прихода из ранијих година
(ивор 13) у износу од 4.828.775 динара која у извештајном
периоду такође нису трошена.
Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних и јавних
садржаја и површина.
Индикатор: Проценат реализације планираних активности (циљана вредност:55%, остварена вредност: 30%)
0602-0003 – Програмска активност – Сервисирање јавног дуга, функција 170
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 108.053.655 динара а
реализована су у износу од 107.279.812 динара или 99,28%
у односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који
су планирани у износу од 25.410.000 динара а извршени у
износу од 24.636.159 динара или 96,95% у односу на план,
за функцију 170 коришћена су средства из вишка прихода
из ранијих година (ивор 13) која су планирана у износу од
5.093.585 динара а реализована у износу од 5.093.585 динара или 100% у односу на план, као и средства примања од
домаћих задуживања (извор 10) која су планирана у износу од 77.550.070 динара, а која су реализована у износу од
77.550.069 динара или 100% у односу на план.
Циљ: Одржавање финансијске стабилности општине и
финансирање капиталних инвестиционих расхода.
Индикатор: Удео дугорочних дугова за финансирање
капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног дугу
града/општине (циљана вредност  13%, остварена вредност 5,30%).
Циљ у извештајном периоду остварен је без угрожавања
ликвидности буџета општине.
0602-0002 – Програмска активност – Функционисање
месних заједница, функција 160
За наведени програм/програмску активност планирана
су средства у укупном износу од 18.287.700 динара а реализована су у износу од 13.399.393 динара или 73,27% у односу
на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 15.087.700 динара а реализовани у износу
од 10.199.393 динара или 67,60% у односу на план, за програмску активност 06020002 коришћена су средства из вишка прихода из ранијих година (ивор 13) која су планирана
у износу од 3.200.000 динара а реализована у истом износу
или 100% у односу на план.
Циљ: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница.
Индикатор: Број електронских пријава грађана и иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини
у вези са питањима од интереса за локално становништво
(циљана вредност: 609, остварена: 676)
ПРОГРАМ 11 – 0901 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
За наведени програм планирана су средства у укупном
износу од 36.738.043 динара, а реализована у износу од
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24.053.020 динара или 65,47%. Приходи из буџета планирани су у износу од 33.881.680 динара, а реализовани у износу од 21.204.657 динара или 62,58%. Средства из осталих
извора планирана су у износу од 2.856.363 динара, а у извештајном периоду реализована су у износу од 2.848.363 динара или 99,77%, и то средства у износу од 656.363 динара
планирана су из донација од осталих нивоа власти (извор
07), и извршена су у целости, средства у износу од 200.000
динара планирана су као средства добровољних трансфера
од физичких и правних лица (извор 08), а извршена су у
износу од 192.000 динара или 96,00%, као и пренета средства (извор 13) планирана су у износу од 2.000.000 динара
и утрошена су у целости.
Циљ: Унапређење ефикасности пружених услуга
Индикатор: Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствимa локалног буџета (циљана вредност: 550, остварена вредност: 10.000)
0901-0001 – Програмска активност – Социјалне помоћи, функција 090
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 5.814.363 динара, а реализована у
износу од 3.643.526 динара или 62,66%. Приходи из буџета
планирани су у износу од 4.958.000 динара, а реализовани
у износу од 2.795.163 динара или 56,38%. За програмску активност 0901-0001 коришћена су и средства од осталих нивоа власти (извор 07) која су планирана у износу од 656.363
динара, а реализована су у истом износу и средства добровољних трансфера од физичких и правних лица (извор 08),
која су извршена у износу од 192.000 динара или 96,00%.
Циљ: Унапређење заштите сиромашних
Индикатор: Број грађана – корисника других мера материјалне подршке (циљана вредност: 200, остварена вредност: преко 1838).
0901-0003 – Програмска активност – Подршка социо
хуманитарним организацијама, функција 090
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 3.926.920 динара, а реализована
у износу од 3.701.603 динара или 94,26%. Средства за ову
програмску активност су планирана из прихода буџета у износу од 1.926.920 динара, а извршена у износу од
1.701.603 динара или 88,31%. За програмску активност
0901-0003 коришћена су и пренета средства (извор 13) која
су планирана у износу од 2.000.000 динара, а реализована у
целости.
Циљ: Подстицање развоја разноврсних социјалних и
других услуга у заједници
Индикатори: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета (циљана вредност: 10,
остварена вредност: 9); Број програма које реализују ове
организације (циљана вредност: 10, остварена вредност:
11)
0901-0008 – Програмска активност – Подршка старијим
лицима и/или особама са инвалидитетом, функција 090
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 22.000.000 динара, а реализована
у износу од 11.882.930 динара или 54,01%.
Циљ: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом
Индикатори: Број услуга (циљана вредност: 20, остварена вредност: 40); Број корисника услуга (циљана вредност: 10.000, остварена вредност: 6.000)
0901-1002 Пројекат – Волонтерски сервис, функција 090
За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 1.656.760 динара, а реализована у износу од
1.565.961 динара или 94,52%.
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Циљ: Повећање степена личног задовољства корисника
волонтерске подршке и волонтера са вођењем родне статистике
Индикатори: Степен задовољства корисника (циљана
вредност: 4,5; остварена вредност: 4,9); Степен задовљства
волонтера (циљана вредност: 4,5; остварена вредност: 4,83).
0901-1003 Пројекат – Реализација ЛАПЗ, функција 090
За наведени програм/пројекат планирана су средства из
буџета у укупном износу од 3.340.000 динара, а реализована
у износу од 3.259.000 динара или 97,57% у односу на план.
Циљ: Унапређење међусекторске сарадње у области запошљавања и повећање броја запослених
Индикатори: Број организованих стручних скупова (циљана вредност: 5; остварена вредност: 5); Број запослених
(циљана вредност: 20-30; остварена вредност: 36)
ПРОГРАМ 13 – 1201 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 8.434.900 динара, а реализована у износу
од 7.532.205 динара или 89,30%. Средства су планирана из
прихода буџета у износу 7.754.900 динара, а реализована су
у износу 6.916.765 динара или 89,19%. Поред средстава из
буџета, планирана су и пренета средства (извор 13) у износу од 680.000 динара која су реализована у износу од 615.440
динара или 90,51%.
Циљ: Подстицање развоја културе
Индикатор: Укупан број посетилаца на свим културним
догађајима (циљана вредност: 13.000, остварена вредност
20.000)
1201-0002 Програмска активност – Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва, функција 820
За наведени програм/програмску активност планирана
су средства у укупном износу од 3.754.900 динара а реализована су у износу од 3.475.097 динара или 92,55% у односу
на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.554.900 динара а извршени у износу од
3.339.657 динара или 93,95% у односу на план, за програмску активност 12010002 планирана су и средства из вишка
прихода из ранијих година (ивор 13) у износу од 200.000
динара а која су извршена у износу од 135.440 динара или
67,72% у односу на план.
Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде
Индикатор: Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране општине (циљана вредност: 30,
остварена вредност: 12).
1201– 1001 Пројекат – Позориште Звездариште, функција 820
За наведени програм/пројекат планирана су средства
у укупном износу од 3.680.000 динара а реализована су у
износу од 3.157.108 динара или 85,79% у односу на план.
Поред прихода из буџета који су планирани у износу од
3.200.000 динара а извршени у износу од 2.677.108 динара
или 83,66% у односу на план, за пројекат 1201-1001 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година
(извор 13) у износу од 480.000 динара која су реализована у
целости.
Циљ 1: Развој културних потреба и навика код деце предшколског и школског узраста на територији ГО Звездара
Индикатори: Број одржаних представа (циљана вредност: 12, остварена вредност: 14), Број деце која су посетила фестивал (циљана вредност: 4.500, остварена вредност:
4.900);
Циљ 2: Повећање доступности културних садржаја што
већем броју деце

4. јул 2018.

Индикатор: Број деце из посебно осетљивих друштвених група која су посетила фестивал (циљана вредност: 370,
остварена вредност: 400);
Циљ 3: Стварање услова за стварање интеркултуралног
дијалога у земљи и региону
Индикатори: Број градова и земаља које учествују на фестивалу (циљана вредност: 7, остварена вредност: 10), Број
градова и земаља пријављених за учешће на фестивалу (циљана вредност: 30, остварена вредност: 33)
1201-1002 – Пројекат – Звездаријада, функција 820
За наведени програм/пројекат планирана су средства у
укупном износу од 1.000.000 динара а реализована су у износу од 900.000 динара или 90,00% у односу на план.
Циљ: Развој различитих знања и вештина код младих за
њихово активно учешће у различитим програмима из области
Индикатори: Број едукативних програма културе (циљана вредност: 7, остварена вредност: 9), Број младих
укључених у реализацију програма (циљана вредност: 150,
остварена вредност: 1.113)
ПРОГРАМ 14 – 1301 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
За наведени програм планирана су средства у укупном
износу од 21.960.000 динара, а реализована у износу од
21.958.233 динара или 99,99%. Приходи из буџета планирани су у износу од 11.460.000 динара, а реализовани у износу
од 11.458.233 динара или 99,98%. Планирана су и пренета
средства (извор 13) у износу од 10.500.000 динара која су у
целости утрошена.
Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине
Индикатор: Број спортских организација преко којих се
остварује јавни интерес у области спорта (циљана вредност
20, остварена вредност 37)
1301-0001 – Програмска активност – Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 990.000 динара, а реализована су
у целости.
Циљ: Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни
интерес у области спорта у општини.
Индикатор: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине (циљана вредност 5,
остварена вредност 1); Број годишњих програма спортских
организација финансираних од стране општине (циљана
вредност 10, остварена вредност 11)
1301-0002 – Програмска активност – Подршка школском, предшколском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури, функција 810
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од 3.470.000 динара а
реализована су у износу од 3.468.233 динара или 99,95% у
односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 1.970.000 динара, а реализовани у износу од
1.968.233 или 99,91% у односу на план, за програмску активност 13010002 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (ивор 13) у износу од 1.500.000 динара
која су реализована у износу од 1.500.000 динара или 100% у
односу на план.
Циљ: Унапређење предшколског и школског спорта.
Индикатор: Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту (циљана вредност 14,
остварена вредност 20)
1301-0004 – Програмска активност – Функционисање
локалних спортских установа, функција 810
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За наведени програм/програмску активност планирана
су средства у укупном износу од 16.000.000 динара а реализована су у износу од 16.000.000 динара или 100,00% у
односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су
планирани у износу од 7.000.000 динара а извршени у износу од 7.000.000 динара или 100,00% у односу на план, за
програмску активност 13010004 планирана су и средства
из вишка прихода из ранијих година (ивор 13) у износу од
9.000.000 динара која су извршена у износу од 9.000.000 динара или 100% у односу на план.
Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области
спорта
Индикатор: Број програма које реализују установе из
области спорта (циљана вредност 8, остварена вредност 22)
1301-0005 – Програмска активност – Спровођење омладинске политике, функција 950
За наведени програм/програмску активност планирана
су средства у укупном износу од 1.500.000 динара која су
реализована у истом износу или 100% у односу на годишњи
план.
Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности
Индикатор: Број младих корисника услуга мера омладинске политике (циљана вредност 200, остварена вредност 200)
ПРОГРАМ 9 – 2002 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
За наведени програм планирана су средства у укупном
износу од 50.150.751 динара, а реализована у износу од
33.241.972 динара или 66,28%. Приходи из буџета планирани су у износу од 21.461.751 динара, а реализовани у износу
од 14.559.376 динара или 67,84%. Средства од донација од
осталих нивоа власти (извор 07) планирана су у износу од
11.000.000 динара, а реализована су у износу од 2.893.596
динара или 26,31%, док су пренета средства (извор 13) планирана у износу од 17.689.000 динара и реализована у износу од 15.789.000 динара или 89,26%.
Циљ: Унапређен квалитет основног образовања
Индикатор: Просечан број поена на матурском испиту
(циљана вредност 19,41, остварена вредност 19,35)
2002-1001 Пројекат – Исхрана и смештај ученика, функција 912
За наведени програм/пројекат планирана су средства у
укупном износу од 3.700.000 динара а реализована су у износу од 3.139.740 динара или 84,86% у односу на годишњи
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу
од 1.700.000 динара а извршени у износу од 1.139.740 динара или 67,04% у односу на план, за пројекат 2002-1001 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година
(ивор 13) у износу од 2.000.000 динара која су извршена у
износу од 2.000.000 динара или 100% у односу на план.
Циљ: Повећање доступности и приступачности основног и средњег образовања деци са сметњама у развоју
Индикатори: Број деце која остварују право на бесплатну исхрану у школи (циљана вредност: 115, остварена
вредност: 133 ), Број деце која остварују право на бесплатну исхрану и смештај у школи са домом за ученике (циљана
вредност: 6, остварена вредност: 3).
2002-1002 – Пројекат – Текуће поправке школа, функција 912
За наведени програм/пројекат планирана су средства у
укупном износу од 27.000.000 динара а реализована су у износу од 14.476.026 динара или 53,61% у односу на годишњи
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу
од 7.211.000 динара а реализовани у износу од 2.687.026 динара или 37,26% у односу на план, за пројекат 20021002 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година
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(ивор 13) у износу од 11.789.000 динара а која су извршена
у истом износу или 100% у односу на план, такође су планирана и средства донација од осталих нивоа власти (извор
07) у износу од 8.000.000 динара која у извештајном периоду нису трошена.
Циљ: Унапређење услова за боравак деце у основним
школама на територији Градске општине Звездара.
Индикатор: Износ средстава буџета који се издваја за текуће поправке школа (циљана вредност: 12.000.000, остварена вредност: 14.476.026).
2002-1003 – Пројекат – Превоз ученика, функција 912
За наведени програм/пројекат планирана су средства у
укупном износу од 10.235.751 динара а реализована су у износу од 8.421.576 динара или 82,28% у односу на годишњи
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу
од 8.235.751 динара а извршени у износу од 6.421.576 динара или 77,97% у односу на план, за пројекат 2002-1003 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година
(ивор 13) у износу од 2.000.000 динара која су извршена у
износу од 2.000.000 динара или 100% у односу на план.
Циљ: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју
Индикатор: Број деце за коју се организује превоз (циљана вредност: 50, остварена вредност: 50).
2002-1004 – Пројекат – Награде ученицима, функција 912
За наведени програм/пројекат планирана су средства у
укупном износу од 2.475.000 динара а су реализована у износу од 2.473.772 динара или 99,95% у односу на план.
Циљ: Унапређење квалитета образовања и васпитања и
услова у основним школама
Индикатори: Број талентоване деце подржане од стране општине у односу на укупан број деце у школама (циљана вредност: 25, остварена вредност: 23), Број деце која
су освојила место на републичким такмичењима (циљана
вредност: 135, остварена вредност: 134)
2002-1005 – Пројекат – Превоз ученика на републичка
такмичења, функција 912
За наведени програм/пројекат планирана су средства у
укупном износу од 240.000 динара, а реализована су у износу од 238.683 динара или 99,45% у односу на план.
Циљ: Подстицање развоја талентованих ученика омогућавањем учешћа на републичким такмичењима финансирањем превоза.
Индикатор: Број школа које учествују на републичким
такмичењима која су дефинисана календаром такмичења
и смотри за основне и средње школе (циљана вредност: 12,
остварена вредност: 20).
2002-1006 – Пројекат – Безбедност деце, функција 912
За наведени програм/пројекат планирана су средства
у укупном износу од 6.500.000 динара, а реализована су у
износу од 4.492.175 динара или 69,11% у односу на план.
Поред прихода из буџета који су планирани у износу од
1.600.000 динара а реализовани у износу од 1.598.579 динара или 99,91% у односу на план, за пројекат 2002-1006
планирана су и средства донација од осталих нивоа власти
(извор 07) у износу од 3.000.000 динара а реализована су у
износу од 2.893.596 динара или 96,45% у односу на план, као
и средства из вишка прихода из ранијих година (ивор 13)
у износу од 1.900.000 динара која у извештајном периоду
нису реализована.
Циљ: Обезбеђивање услова за развој животних вештина
код ученика.
Индикатори: Број школа које реализују пројекат (циљана вредност: 22, остварена вредност 11), Број ученика који
су укључени у реализацију пројектних активности
(циљана вредност: 2.000, остварена вредност 2.000).
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 4. јула 2018. године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 142/14,
68/15 – др. закон 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 и 101/16), члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09 15/10,
13/13, 36/13, 41/13 – исправка и 40/15 и 132/16) и члана 31.
Одлуке о Управи Градске општине Звездара („Службени
лист Града Београда”, бр. 107/16,28/17 и 72/17), донела је
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односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Економска
класифик.
321

Приходи

Износ

I Пренета неутрошена средства из претходне године

172.282.814

711

Порез на доходак грађана (7,20% остварених на Општини)

230.500.000

711

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

713

Порез на имовину и земљиште (16% наплаћених на Општини )

713

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

6.000.000

ОД Л У КУ

4.000.000
192.474.613

714

Локалне комуналне таксе (4% наплаћених на Општини)

4.800.000

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2018. ГОДИНУ

716

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

2.000.000

741

Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта
(комуналне таксе)

700.000

I. ОПШТИ ДЕО

742

Општинске административне таксе (100 % наплаћених на
Општини)

2.000.000

Члан 1.
У Одлуци о буџету ГО Звездара за 2018. годину („Службени лист Града Београда”, број 108/17) члан 1. мења се и
гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске
општине Звездара за 2018. годину састоје се од:

742

Приходи органа

1.900.000

743

Приходи од мандатних казни и казни у управном поступку

745

Мешовити и неодређени приходи

I Укупни приходи и примања

708.800.394

Буџетска средства

460.074.613

Донације

76.442.967

Неутрошена средства из претходне године

172.282.814

II Укупни расходи и издаци

708.800.394

Текући буџетски расходи и издаци

632.357.427

Донације
III Буџетски суфицит/дефицит

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

742

500.000
3.200.000

Приходи од продаје добара и услуга

6.000.000

II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА:

454.074.613

771

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

3.500.000

772

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

2.500.000

733

Текући трансфер из буџета града

16.117.043

733

Капитални трансфер из буџета града

60.000.000

733

Трансферна средства из буџета Републике

325.924

III СВЕГА:

82.442.967

УКУПНО: I+II+III

708.800.394

76.442.967
0

708.800.394
708.800.394
0

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
Средства текуће буџетске резерве планирају се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему и износе
2.500.000 динара.
Средства из става 1. овог члана 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.
О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује
председник Градске општине Звездара.
Члан 4.
Члан 5. мења се и гласи:
Приходи буџета Градске општине Звездара за 2018. годину у укупном износу од 708.800.394 динара по врстама,

Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи:
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у
слeдећим износима:
Екон.
класификација

Опис

Средства Укупни расСредства из
из осталих ходи у 2018.
буџета
извора
години

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

225.153.400

522.153 225.675.553

411

Плате и додаци запослених

173.247.000

173.247.000

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

35.959.000

35.959.000

413

Накнаде у натури ( превоз )

5.151.000

5.151.000

414

Социјална давања запосленима

7.302.400

7.302.400

415

Накнаде за запослене

2.189.000

416

Награде, бонуси и остали посебни
расходи

1.305.000

2.189.000

42

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

98.120.037 52.894.350 151.014.387

421

Стални трошкови

32.590.147

8.433.714

41.023.861

422

Трошкови службених путовања

787.000

579.747

1.366.747

423

Услуге по уговору

38.629.494

8.708.287

47.337.781

424

Специјализоване услуге

7.044.000

8.550.000

15.594.000

425

Текуће поправке и одржавања

9.576.000 23.522.889

33.098.889

522.153

1.827.153

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Екон.
класификација

Средства Укупни расСредства из
из осталих ходи у 2018.
буџета
извора
години

Опис

Екон.
класификација

Опис

Број 70 – 29
Средства Укупни расСредства из
из осталих ходи у 2018.
буџета
извора
години

426

Материјал

9.493.396

3.099.713

12.593.109

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

8.947.930

5.400.000

14.347.930

44

ОТПЛАТА КАМАТА

2.050.000

550.000

2.600.000

481

Дотације невладиним организацијама:

5.662.930

2.400.000

8.062.930

441

Отплата камата домаћим пословним банкама

2.050.000

550.000

2.600.000
482

Порези, таксе, казне наметнуте
од власти

483

Новчане казне по решењу
суда

485

Накнаде штете за повреду или
штету нанету од стране државних
органа

61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

21.400.000

4.200.000

25.600.000

611

Отплата главнице домаћим пословним банкама

21.400.000

4.200.000

25.600.000

2.800.000

0

2.800.000

46

980.000

980.000

67.920.000 76.556.200 144.476.200

ДОНАЦИЈЕ ,ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ

463

Текући трансфер

36.720.000 36.556.200

73.276.200

465

Остале дотације и трансфери

31.200.000 40.000.000

71.200.000

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

15.622.480 96.286.080 111.908.560

511

Зграде и грађевински објекти

6.000.000 85.285.354

91.285.354

512

Машине и опрема

8.962.480 11.000.726

19.963.206

515

Остала основна средства

47
472

660.000

2.200.000

3.000.000

105.000

5.200.000
105.000

0

660.000

49

РЕЗЕРВА

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

18.060.766 12.316.998

30.377.764

499

Стална резерва**

300.000

0

300.000

499

Текућа резерва***

2.500.000

0

2.500.000

Накнаде за социјалну помоћ из
буџета

18.060.766 12.316.998

30.377.764
УКУПНИ РАСХОДИ

460.074.613 248.725.781 708.800.394

Члан 6.
Члан 7. мења се и гласи:
Буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финансирања
Позиција

Опис

Износ

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

536.517.580

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:

536.517.580

1

– буџетска средства

460.074.613

2

– сопствени приходи

3

– донације

4

76.442.967

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)

683.200.394

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

571.291.834

5

– текући буџетски расходи

494.848.867

6

– расходи из сопствених прихода

7

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

8

– текући буџетски издаци

9

– издаци из сопствених прихода

10

– донације

11

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62

12

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

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5)

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

76.442.967
111.908.560
91.308.560

20.600.000
-146.682.814

-146.682.814

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
13

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

14

Примања од задуживања (категорија 91)

15

Неутрошена средства из претходних година

16

Издаци за отплату главнице дуга (61)

17

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

172.282.814
25.600.000

146.682.814

Број 70 – 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

Члан 7.
Члан 8. мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018. 2019. и 2020. годину у складу са Стратешким планом развоја Градске општине Звездара 2015 -2020 год. и Статутом Градске општине Звездара исказују се у следећем прегледу:

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 31

Број 70 – 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

Члан 8.
Члан 9. мења се и гласи:
Издаци буџета, по програмској класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
2
7
0701
0701-0002
0701-1001
8
2001
2001-1001
9
2002
2002-1001
2002-1002
2002-1003
2002-1004
2002-1005
2002-1006
11
0901
0901-0001
0901-0003
0901-0004
0901-0008
0901-1003
13
1201
1201-0002
1201-1001
1201-1002
14
1301
1301-0001
1301-0002
1301-0004
1301-0005
15
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0006
0602-0009
0602-0010
0602-1005
0602-1006
16
2101
2101-0001
2101-0002
2101-0002
2101-1001
2101-1002

Средства
Средства из
из осталих
буџета
извора

Назив
3
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Безбедност у саобраћају
Програм 8. Предшколско образовање и васпитање
Текуће поправке предшколских установа
Програм 9. Основно образовање и васпитање
Исхрана и смештај ученика
Текуће поправке школа
Превоз ученика
Награде ученицима
Превоз ученика на републичка такмичења
Безбедност деце
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Дневне услуге у заједници
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Подршка особама са инвалидитетом
Реализација ЛАПЗ
Програм 13. Развој културе и информисања
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Позориште Звездариште
Звездаријада
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Подршка предшколском и школском спорту
Функционисање локалних спортских установа (СОФКА)
Спровођење омладинске политике (КЗМ)
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Управа ГО (130)
Функционисање месних заједница
Сервисирање јавног дуга
Општинско правобранилаштво
Инспекцијски послови (рушење)
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Инфраструктурни и садржајни развој заједнице
Изградња дечијег игралишта
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Функционисање Скупштине ГО
Функционисање извршних органа – Председник ГО
Функционисање извршних органа – Веће ГО
Пројекат – Дан општине
Пројекат – Општинска слава
УКУПНИ РАСХОДИ

4
6.296.000
5.000.000
1.296.000
10.000.000
10.000.000
22.800.000
3.800.000
10.000.000
5.000.000
2.000.000
500.000
1.500.000
19.835.846
4.805.000
7.196.926
2.249.840
1.540.080
4.044.000
10.328.000
6.028.000
3.300.000
1.000.000
12.000.000
1.000.000
3.500.000
6.000.000
1.500.000
331.630.337
272.817.337
13.886.000
23.450.000
15.902.000
825.000
2.500.000
300.000
1.950.000

5
80.985.354
76.885.354
4.100.000
0
32.900.000
28.000.000
4.900.000

12.316.998
333.924
11.983.074

650.000
250.000
400.000
41.120.000

40.000.000
1.120.000
80.753.429
27.549.679
5.410.861
4.750.000
3.000.000
8.300.000

27.579.270
4.163.619
0

47.184.430
13.279.430
7.242.000
26.163.500
408.000
91.500
460.074.613 248.725.781

Укупна
средства

Одговорна/овлашћена
лица

6
7
87.281.354
Лазо Шеган
81.885.354
Небојша Перић
5.396.000
Небојша Перић
10.000.000
Лазо Шеган
10.000.000
Милош Петровић
55.700.000
Лазо Шеган
3.800.000
Соња Стаменовић
38.000.000
Милош Петровић
9.900.000
Зоран Максимовић
2.000.000 Весна Петровић Урошевић
500.000
Зоран Максимовић
1.500.000
Милош Петровић
32.152.844 Мирослав Мариновић
5.138.924
Радмила Урошевић
19.180.000
Димитрије Петров
2.249.840
Радмила Урошевић
1.540.080
Радмила Урошевић
4.044.000
Радмила Урошевић
10.978.000
Роберт Милићевић
6.278.000 Весна Петровић Урошевић
3.700.000
Зоран Максимовић
1.000.000
Соња Стаменовић
53.120.000
Невена Миливојевић
1.000.000
Милош Петровић
3.500.000
Соња Стаменовић
46.000.000
Зоран Максимовић
2.620.000
Невена Миливојевић
412.383.766
Александар Ерор
300.367.016 Татјана Карановић-Лечић
19.296.861
Илија Томић
28.200.000
Милош Игњатовић
18.902.000
Биљана Чукић
9.125.000
Драган Радоњић
2.500.000
Милош Игњатовић
300.000
Милош Игњатовић
29.529.270
Небојша Перић
4.163.619
Небојша Перић
47.184.430
Милош Игњатовић
Александар Ерор
Милош Игњатовић
Милош Игњатовић
Јелена Папић
Јелена Папић
708.800.394

Члан 9.
Члан 10. мења се и гласи:
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje

Функционална класификација

Средства из буџета

1
000
090
100
111
130
160
170
300
330
400
451
600
620
800
810
820
900
911
912
950

2

3

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална заштита некласификована на другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи
Опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Трансакције јавног дуга
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Друмски саобраћај
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање
Основно образовање
Образовање које није класификовано нивоом
УКУПНО

19.835.846
19.835.846
360.137.767
47.184.430
275.617.337
13.886.000
23.450.000
15.902.000
15.902.000
6.296.000
6.296.000
2.775.000
2.775.000
20.828.000
10.500.000
10.328.000
34.300.000
10.000.000
22.800.000
1.500.000
460.074.613

Средства из осталих
извора
4
12.316.998
12.316.998
37.710.540
27.549.679
5.410.861
4.750.000
3.000.000
3.000.000
80.985.354
80.985.354
40.042.889
40.042.889
40.650.000
40.000.000
650.000
34.020.000
32.900.000
1.120.000
248.725.781

Укупна јавна средства
5
32.152.844
32.152.844
397.848.307
47.184.430
303.167.016
19.296.861
28.200.000
18.902.000
18.902.000
87.281.354
87.281.354
42.817.889
42.817.889
61.478.000
50.500.000
10.978.000
68.320.000
10.000.000
55.700.000
2.620.000
708.800.394

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 33

Број 70 – 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 35

Број 70 – 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 37

Број 70 – 38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 39

Број 70 – 40

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 41

Број 70 – 42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 43

Број 70 – 44

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

Члан 11.
Члан 12. мења се и гласи:
Средства из буџета по програмској класификацији са циљевима и индикаторима утврђена су у износу од:
ПРОГРАМ / Програмска активност
и пројекат
Шифра

ИНДИКАТОР

Циљана
вредност
2018.

3

4

5

Назив

1
0701

ЦИЉ

2

Циљана Циљана
вредност вредност Извор 01
2019.
2020.
6

7

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Лазо Шеган

1. Повећање безбедности уче- 1. Број саобраћајних незгода/
сника у саобраћају и смањење инцидената у односу на број из
претходне године
броја саобраћајних незгода

<10%

<10%

2001

1. Стављање у функцију инфраструктурних површина

1. Проценат реализације планираних активности

60%

60%

60%
1.296.000

1. Проценат реализованих
1. Побољшање услова
колективне безбедности свих средстава
учесника у саобраћају

1. Проценат уписане деце у од1. Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем и носу на број укупно пријављене
деце
образовањем

2002

1. Износ средстава буџета који
1. Унапређење услова и безбедности за боравак деце у се издваја за текуће поправке
предшколским установама на предшколских установа
територији ГО Звездара

63,96%

63,64%

1. Унапређење квалитета
основног образовања

1. Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/
општи)

19,10

1. Повећање доступности и
приступачности основног и
средњег образовања деци са
сметњама у развоју

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

124

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

3

24.000.000

1. Број деце за коју се организује
1. Повећање досутпности и
превоз
приступачности основног
образовања деци са сметњама
у развоју

50

1. Унапређење квалитета
образовања и васпитања у
основним школама

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

23

2. Број деце која су освојила место
на републичким такмичењима

100

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

12

1. Број школа које реализују
1. Обезбеђивање услова за
развој животних вештина код пројекат
ученика
2. Број ученика који су укључени
у реализацију пројектних активности

10

1. Подстицање развоја талентованих ученика омогућавањем учешћа на републичким
такмичењима финансирањем
превоза

2002-1006 Безбедност деце
Милош Петровић

19,15

19,20

5.000.000

2002-1005 Превоз ученика на републичка такмичења
Зоран Максимовић

10.000.000

3.800.000

10.000.000 28.000.000 38.000.000
1. Унапређење услова за бора- 1. Износ средстава буџета који се
вак деце у основним школама издваја за текуће поправке школа
на територији ГО Звездара

2002-1004 Награде ученицима
Весна Петровић Урошевић

10.000.000

3.800.000

2002-1003 Превоз ученика
Зоран Максимовић

0 10.000.000

22.800.000 32.900.000 55.700.000

2002-1002 Текуће поправке школа
Милош Петровић

10.000.000

10.000.000

2002-1001 Исхрана и смештај
ученика
Соња Стаменовић

5.396.000

63,56

Програм 9 – Основно
образовање и васпитање

Лазо Шеган

4.100.000

90%

2001-1001 Текуће поправке предшколских установа
Милош Петровић

10

5.000.000 76.885.354 81.885.354

Програм 8 – Предшколско васпитање и
образовање

Лазо Шеган

9

<10%

0701-1001 Безбедност у саобраћају
Небојша Перић

Сви
извори

6.296.000 80.985.354 87.281.354

0701-0002 Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Небојша Перић

8

Остали
извори

1500

4.900.000

9.900.000

2.000.000

2.000.000

500.000

500.000

1.500.000

1.500.000

4. јул 2018.
1
0901

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

4

5

Број 70 – 45
6

7

Програм 11 -Социјална и
дечја заштита

Мирослав Мариновић

1. Повећање доступности
права и услуга социјалне
заштите

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

550

550

4.805.000
1. Унапређење заштите
сиромашних

1. Број грађана – корисника других мера материјалне подршке

300

350

350

2. Број жена у односу на укупан
број грађана – корисника других
мера материјалне подршке

50%

50%

50%

1. Подстицање развоја разно- 1. Број удружења / хуманитарних
врсних социјалних и других организација које добијају средуслуга у заједници
ства из буџета града/општине

12

12

14

2. Унапређење доступности и 2. Број програма које реализују
ефикасности дневних услуга ове организације
у заједници за стара лица

12

12

14

0901-0003 Дневне услуге у заједници
Димитрије Петров

1. Подршка развоју мреже
услуга социјалне заштите
предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о
социјалној заштити

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

0,6%

1%

1,3%

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

1000

1500

2000

0901-0008 Подршка особама са
инвалидитетом
Радмила Урошевић

1. Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и
одрасле са инвалидитетом

1. Број услуга
2. Број корисника

3

3

3

150

150

150

5

5

5

12 од 30

12 од 30

12 од 30

0901-1003 Реализација ЛАПЗ
Радмила Урошевић

1201

1. Унапређење међусекторске 1. Број организованих стручних
сарадње у области запоскупова
шљавања и повећање броја
2. Број запослених жена у односу
запослених
на укупан број запослених

Програм 13 – Развој културе и информисање

Роберт Милићевић

1. Подстицање развоја
културе

1. Број посетилаца програма
који доприносе остваривању
општег интереса у култури који
су одржани

13000

13000

1. Унапређење разноврсности 1. Број програма и пројеката
културне понуде
подржаних од стране града/
општине

20

20

20

1. Развој културних потреба 1. Број одржаних представа
и навика код деце предшкол2. Број деце која су посетила
ског и школског узраста на
фестивал
територији ГО Звездара

12

12

12

4.500

4.500

4.500

370

370

370

7

7

7

20

20

20

1201-1001 Позориште Звездариште
Зоран Максимовић

2. Повећање доступности
културних садржаја што
већем броју деце

1. Број деце из посебно осетљивих друштвених група која су
посетила фестивал

3. Стварање услова за
1. Број градова и земаља које
развијање интеркултуралног учествују на Фестивалу
дијалога у земљи и региону
2. Број градова и земаља пријављених за учешће на Фестивалу
1201-1002 Звездаријада
Соња Стаменовић

1301

5.138.924

2.249.840

2.249.840

1.540.080

1.540.080

4.044.000

4.044.000

10.328.000

650.000 10.978.000

6.028.000

250.000

6.278.000

3.300.000

400.000

3.700.000

1.000.000
1. Развој различитих знања
и вештина код младих за
њихово активно учешће у
различитим програмима у
области културе

1.Број едукативних програма
2.Број младих укључених у реализацију програма

7

7

7

150

150

150

1.000.000

12.000.000 41.120.000 53.120.000

Програм 14 – Развој
спорта и омладине

Невена Миливојевић

333.924

13000

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Весна Петровић Урошевић

10

7.196.926 11.983.074 19.180.000

0901-0004 Саветодавно-терапијске
и социјално-едукативне
услуге
Радмила Урошевић

9

550

0901-0001 Једнократне помоћи и
други облици помоћи
Радмила Урошевић

8

19.835.846 12.316.998 32.152.844

1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана
и грађанки града/општине

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

30

30

30

Број 70 – 46
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

4

5

4. јул 2018.
6

7

1301-0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и
савезима
Милош Петровић

1. Унапређење подршке
локалним спортским организацијама преко којих се
остварује јавни интерес у
области спорта

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

5

5

5

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

10

12

14

1301-0002 Подршка предшколском и
школском спорту
Соња Стаменовић

1. Унапређење предшколског 1. Број објеката који је доступан
и школског спорта
за коришћење предшколском,
школском спорту

14

14

14

2. Повећање учешћа девојчи- 1. Број девојчица укључен у
ца у спортским активностима спортске активности у односу на
укупан број школске деце

800

850

900

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
Зоран Максимовић

0602

9

10
1.000.000

3.500.000

3.500.000

6.000.000 40.000.000 46.000.000
1. Обезбеђивање услова за
рад установа из области
спорта

1. Број програма које реализују
установе из области спорта

8

8

8

1301-0005 Спровођење омладинске
политике
Невена Миливојевић

8
1.000.000

1.500.000
1. Подршка активном укључивању младих у различите
друштвене активности

1. Број младих корисника услуга
мера омладинске политике

200

200

1.120.000

2.620.000

200

331.630.337 80.753.429 412.383.766

Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе

Александар Ерор
272.817.337 27.549.679 300.367.016

0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Татјана Крановић Лечић

1. Функционисање управе

1. Проценат решених предмета у
календарској години (у законском
року, ван законског рока)

8.300

8.400

8.500

0602-0002 Функционисање месних
заједница
Илија Томић

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

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

630

640

650

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

1. Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима
<15%

<12%

<10%

<9%

0602-0003 Сервисирање јавног дуга
Милош Игњатовић

0602-0004 Општинско правобранилаштво
Биљана Чукић

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

155

165

5.410.861 19.296.861

23.450.000

4.750.000 28.200.000

15.902.000

3.000.000 18.902.000

175

0602-0006 Инспекцијски послови –
рушење
Драган Радоњић

13.886.000

825.000
1. Квалитетно обављање
инспекцијских послова

1. Број решених предмета грађана
у односу на број примљених
предмета

75%

75%

8.300.000

9.125.000

75%

0602-0009 Текућа буџетска резерва

2.500.000

2.500.000

300.000

300.000

Милош Игњатовић
0602-0010 Стална буџетска резерва
Милош Игњатовић
0602-1005 Инфраструктурни и садржајни развој заједнице
Небојша Перић

1.950.000 27.579.270 29.529.270
1. Стављање у функцију
инфраструктурних и јавних
садржаја и површина

1. Проценат реализације планираних активности

70%

75%

60%

4. јул 2018.
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Број 70 – 47
6
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8

0602-1006 Изградња дечијег игралишта
Небојша Перић

2101

9
4.163.619

1. Изградња новог дечијег
игралишта

1. Проценат реализације планираних активности на изградњи
игралишта

10
4.163.619

100%

Програм 16 – Политички
систем локалне самоуправе

47.184.430

47.184.430

13.279.430

13.279.430

7.242.000

7.242.000

408.000

408.000

91.500

91.500

26.163.500

26.163.500

Милош Игњатовић
2101-0001 Функционисање Скупштине
Александар Ерор

1. Функционисање локалне
скупштине

1. Број седница Скупштине
општине

6

6

6

2101-0002 Функционисање извршних органа – Председник
Милош Игњатовић

1. Функционисање извршних 1. Број иницијатива/број предоргана
ставки упућених органима ради
побољшања живота грађана
Звездаре

95

1. Пригодно обележавање
1. Број гостију
датума значајног за општину
2. Број медија који је пратио и
и грађане општине Звездара
објавио вест о прослави дана
општине Звездара

400

1. Пригодно обележавање
верског празника

180

100

105

2101-1001 Дан општине
Јелена Папић

10

2101-1002 Општнска слава
Јелена Папић

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

8

2101-0002 Функционисање извршних органа – Веће
Милош Игњатовић

1. Функционисање извршних 1. Број седница извршних органа
органа

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 12.
Члан 13. мења се и гласи:
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Звездара – утврђен у члану 1. ове одлуке, повећан је за износ
пренетих средстава из претходне године, донација од осталих нивоа власти и средстава рефундације (меморандумске
ставке).
Члан 13.
Члан 30. мења се и гласи:
Укупан број запослених на одређено и неодређено време
за које су обезбеђена средстава за плате у буџету за 2018. годину је 187, и то:
– изабрана лица на одређено време 12,
– постављена лица на одређено време 11,
– запослени у органима Управе на неодрђено време 152,
– запослени у органима Управе на одређено време 12.
Члан 14.
Члан 35. мења се и гласи:
У Одлуци износ од 2.500.000 динара издвојен је за текућу буџетску резерву.
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.

50

50

50

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 у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.
Члан 15.
Члан 36. мења се и гласи:
Пренета средства из претходне године у износу од
172.282.814 динара користиће се у складу са преузетим обавезама и према распореду средстава из Одлуке о ребалансу
буџета.
Члан 16.
У осталом делу Одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину остаје неизмењена.
Члан 17.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Града Београда.
Обра зложење
На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16 и 113/17), предвиђено је усклађивање прихода
и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем
или истом нивоу.
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У односу на Одлуку о буџету ГО Звездара за 2018. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 108/17) промењени
су следећи износи:
I – Општи део, у члану 1. Укупни приходи и примања и
укупни расходи и издаци, износ од 671.923.709 динара замењује се износом од 708.800.394 динара.
Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2018. годину, увећани су приходи и примања буџета у
укупном износу од 36.876.685 динара.
I – Општи део, у члану 3. eкономска класификација 499
– Текућа буџетска резерва планира се у износу од 2.500.000
динара.
I – Општи део, у члану 4. економска класификација 733
– Текући трансфери од Града, увећани су за 15.117.043 динара и износе 16.117.043 динара, и то:
– износ од 116.891 динара представља средства добијена по основу Уговора о сарадњи бр. Н 404-16/2014 од 26.
децембра 2014. године који је склопљен између Градске општине Звездара и Градске управе Града Београда за покриће
дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака;
– износ од 650.000 динара представља средства добијена
у складу са Уговором који је склопљен између ГО Звездара
и Градске управе града Београда – Секретаријата за културу
за учешће у финансирању реализације пројеката „15. дечији позоришни фестивал Позориште Звездариште” – 400.000
динара и „Лето на Звездари – биоскоп на отвореном” –
250.000 динара;
– износ од 5.479.000 динара представља средства добијена за накнаде за рад бирачких одбора ГО Звездара на спровођењу избора за Град Београд а на основу члана 1. Одлуке
о накнадама и другим трошковима везаним за спровођење
избора за одборнике Скупштине Града Београда расписаних за 4. марта 2018. године број 013-84-5/18 од 26. јануара 2018. године и допуне Одлуке о накнадама и другим
трошковима везаним за спровођење избора за одборнике
Скупштине Града Београда расписаних за 4. марта 2018. године, број 013-679-3/18 од 9. марта 2018. године;
– износ од 249.000 динара представља средства добијена за опремање бирачких места на територији ГО Звездара
за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда а на основу члана 8. Одлуке о накнадама и другим
трошковима везаним за спровођење избора за одборнике
Скупштине града Београда расписаних за 4. марта 2018.
године број 013-84-5/18 од 26. јануара 2018. године и допуне Одлуке о накнадама и другим трошковима везаним за
спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда расписаних за 4. марта 2018. године, број 013-679-3/18 од
9. марта 2018. године;
– износ од 47.468,36 динара представља средства добијена од Градске управе града Београда – Секретаријата за
управу број XI-05-401-12-4/18 од 6. марта 2018. године на
име накнаде за рад
Начелника Управе сходно тачки 6. Одлуке о накнадама
и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда расписаних за 4. марта
2018. године број 013-84-5/18 од 26.01.2018. године и допуне Одлуке о накнадама и другим трошковима везаним за
спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда расписаних за 4. марта 2018. године, број 013-679-3/18 од
9. марта 2018. године;
– износ од 474.683,52 динара добијен је на име накнаде за рад запослених у управи ГО Звездара на пословима
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спровођења избора сходно тачки 6. Одлуке о накнадама и
другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда расписаних за 4. марта
2018. године број 013-84-5/18 од 26. јануара 2018. године и
допуне Одлуке о накнадама и другим трошковима везаним
за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда расписаних за 4. марта 2018. године, број 013-679-3/18
од 9. марта 2018. године и Захтева за трансфер средстава ГО
Звездара број 07-6-29 од 12. марта 2018. године;
– износ од 30.000 динара добијен је на име накнаде за
закуп просторија за шест бирачких места на територији ГО
Звездара која су у приватном власништву, сходно тачки 9.
Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима
везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине
Града Београда расписаних за 4. марта 2018. године број
013-84-5/18 од 26. јануара 2018. године и допуне Одлуке о
накнадама и другим трошковима везаним за спровођење
избора за одборнике Скупштине Града Београда расписаних за 4. марта 2018. године, број 013-679-3/18 од 9. марта
2018. године и достављених копија Уговора о закупу ГО
Звездара;
– износ од 3.000.000 динара представља средства добијена по Уговору 401-2-13 од 2. марта 2018. године потписаног између Града Београда, Градске управе града Београда
– Секретаријата за саобраћај и Градске општине Звездара
за финансирање рада општинског тела за координацију за
унапређење безбедности саобраћаја на територији градске
општине;
– износ од 4.000.000 динара представља средства добијена за покриће трошкова извршења решења грађевинских
инспектора (рушење), на основу Решења Градске управе
Града Београда, Секретаријата за инспекцијске послове број
Х-16-401.2-21/2018.-5510051969, од 7. марта 2018. године а
на основу Захтева ГО Звездара III бр. 356-310/17 и 7/2018 и
Закључка 4-454/18-Г од 22. јанаура 2018. године;
– износ од 2.070.000 динара представља средства добијена за покриће трошкова извршења решења грађевинских
инспектора (рушење), добијена на основу Решења Х-16401.2-21/2018.-5510051178, Секретаријата за инспекцијске
послове од 13. фебруара 2018. године, а на основу Захтева
ГО Звездара III бр. 356-7/2018 и Закључка градоначелника
4-454/18-Г од 22. јануара 2018. године.
I – Општи део, у члану 4. економска класификација 733
– Текући трансфери од Републике, износе 325.924 динара.
Средства су добијена од Комесаријата за избегла и расељена
лица ради превализажења тешке материјалне и здравствене
ситуације, као и ради измиривања дела трошкова сахране.
Износ од 21.540.122 динара представља средства пренета из 2017. године по Одлуци о завршном рачуну. Обзиром
да смо дана 12. фебруара 2018. године извршили повраћај
средстава Граду Београду у износу од 106.404 динара што
представља неутрошени износ средстава добијених од Града у току 2017. године за пројекат „Унапређење безбедности
саобраћаја на територији општине Звездара”, Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2018. годину
распоређен је суфицит у износу од 21.433.718 динара.
У односу на Одлуку о буџету за 2018. годину („Службени лист Града Београда”, број 108/17), у Одлуци o ребалансу
буџета за 2018. годину извршена је промена расхода и издатака:
I – Општи део, издаци средстава
у члану 5. табела – Издаци буџета по основним наменама,
у члану 6. табела – Буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финансирања,
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у члану 7. табела – Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину у складу са
Стратешким планом развоја ГО Звездара 2015 –2020. година и Статута ГО Звездара,
у члану 8. табела – Издаци буџета по програмској класификацији,
у члану 9. табела – Издаци буџета по функционалној
класификацији,
замењени су утврђеним износима, и налазе се у приложеним табелама.
II – Посебни део, у члану 10. Укупни расходи буџета по
организационој, функционалној и економској класификацији, укупан износ средстава износи 708.800.394 динара.
Средства из буџета износе 460.074.613 динара, а средства из
осталих извора износе 248.725.781 динар.
II – Посебни део, у члану 11. Средства из буџета по програмској класификацији са циљевима и индикаторима, извршена је следећа измена плана расхода:
– 0701 Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 2002
Укупан износ од 72.885.354 динара средстава из осталих
извора увећан је за 8.100.000 динара и замењен је износом
од 80.985.354 динара. Расходи из буџета (извор финансирања 01) увећани су за 6.296.000 динара.
Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Укупан износ од 71.885.354 динара средстава из осталих
извора увећан је за 5.000.000 динара и износи 76.885.354 динара. Расходи из буџета (извор финансирања 01) увећани су
за 5.000.000 динара.
Пројекат 0701-1001 Безбедност у саобраћају
Укупан износ од 1.000.000 динара средстава из осталих
извора увећан је за 3.100.000 динара и износи 4.100.000 динара. Расходи из буџета (извор финансирања 01) увећани су
за 1.296.000 динара.
– 2001 Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање
Укупан износ од 10.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Пројекат 2001-1001 – Текуће поправке предшколских
установа
Укупан износ од 10.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
– 2002 Програм 9 – Основно образовање и васпитање
Укупан износ од 22.800.000 динара средстава из буџета (извор финансирања 01) остао је непромењен. Износ од
21.500.000 динара средстава из осталих извора увећан је за
11.400.000 динара и замењен је износом од 32.900.000 динара.
Пројекат 2002-1001 – Исхрана и смештај ученика
Укупан износ од 3.800.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Пројекат 2002-1002 – Текуће поправке школа
Укупан износ од 10.000.000 динара средстава из буџета (извор финансирања 01) остао је непромењен. Износ од
18.000.000 динара средстава из осталих извора увећан је за
10.000.000 динара и замењен је износом од 28.000.000 динара.
Пројекат 2002-1003 – Превоз ученика
Укупан износ од 5.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен. Износ од
3.500.000 динара средстава из осталих извора увећан је за
1.400.000 динара и замењен је износом од 4.900.000 динара.
Пројекат 2002-1004 – Награде ученицима
Укупан износ од 2.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
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Пројекат 2002-1005 – Превоз ученика на републичка
такмичења
Укупан износ од 500.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Пројекат 2002-1006 – Безбедност деце
Укупан износ од 1.500.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
– 0901 Програм 11 – Социјална и дечја заштита
Укупан износ од 19.748.840 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) увећан је за 87.006 динара и замењен је износом од 19.835.846 динара. Износ од 10.008.000
динара средстава из осталих извора увећан је за 2.308.998
динара и замењен је износом од 12.316.998 динара.
Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и
други облици помоћи
Укупан износ од 4.545.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) увећан је за 260.000 динара и замењен је износом од 4.805.000 динара. Износ од 8.000 динара
средстава из осталих извора увећан је за 325.924 динара и
замењен је износом од 333.924 динара.
Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници
Укупан износ од 8.180.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) умањен је за 983.074 динара и замењен је износом од 7.196.926 динара. Износ од 10.000.000
динара средстава из осталих извора увећан је за 1.983.074
динара и замењен је износом од 11.983.074 динара.
Програмска активност 0901-0004 – Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Укупан износ од 2.199.840 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) увећан је за 50.000 динара и замењен је износом од 2.249.840 динара.
Програмска активност 0901-0008 – Подршка особама са
инвалидитетом
Укупан износ од 780.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) увећан је за 760.080 динара и замењен је износом од 1.540.080 динара.
Пројекат 0901-1003 Реализација ЛАПЗ
Укупан износ од 4.044.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
– 1201 Програм 13 – Развој културе и информисање
Укупан износ од 10.510.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) умањен је за 182.000 динара и замењен је износом од 10.328.000 динара. Средства из осталих
извора увећана су за 650.000 динара.
Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва
Укупан износ од 6.210.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) умањен је за 182.000 динара и замењен је износом од 6.028.000 динара. Средства из осталих
извора увећана су за 250.000 динара.
Пројекат 1201-1001 – Позориште Звездариште
Укупан износ од 3.300.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен. Средства из
осталих извора увећана су за 400.000 динара.
Пројекат 1201-1002 Звездаријада
Укупан износ од 1.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
– 1301 Програм 14 – Развој спорта и омладине
Укупан износ од 12.000.000 динара средстава из буџета (извор финансирања 01) остао је непромењен. Износ од
40.800.000 динара средстава из осталих извора увећан је за
320.000 динара и замењен је износом од 41.120.000 динара.

Број 70 – 50

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Програмска активност 1301-0001 – Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
Укупан износ од 1.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Програмска активност 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту
Укупан износ од 3.500.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
Укупан износ од 6.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен. Износ од
40.000.000 динара средстава из осталих извора остао је непромењен.
Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе)
Укупан износ од 1.500.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен. Износ од
800.000 динара средстава из осталих извора увећан је за
320.000 динара и замењен је износом од 1.120.000 динара.
– 0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
Укупан износ од 337.929.143 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) умањен је за 6.298.806 динара и замењен је износом од 331.630.337 динара. Износ од 66.655.742
динара средстава из осталих извора увећан је за 14.097.687
динара и замењен је износом од 80.753.429 динара.
Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Укупан износ од 273.002.143 динара средстава из буџета (извор финансирања 01) умањен је за 184.806 динара и замењен је износом од 272.817.337 динара. Износ од
19.002.853 динара средстава из осталих извора увећан је за
8.546.826 динара и замењен је износом од 27.549.679 динара.
Програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница
Укупан износ од 14.450.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) умањен је за 564.000 динара и замењен је износом од 13.886.000 динара. Износ од 3.500.000
динара средстава из осталих извора увећан је за 1.910.861
динара и замењен је износом од 5.410.861 динара.
Програмска активност 0602-0003 – Сервисирање јавног
дуга
Укупан износ од 23.450.000 динара средстава из буџета (извор финансирања 01) остао је непромењен. Износ од
4.750.000 динара средстава из осталих извора остао је непромењен.
Програмска активност 0602-0004 – Општинско правобранилаштво
Укупан износ од 15.952.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) умањен је за 50.000 динара и замењен је износом од 15.902.000 динара. Износ од 3.000.000 динара средстава из осталих извора остао је непромењен.
Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови ( рушење )
Укупан износ од 825.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен. Износ од
2.230.000 динара средстава из осталих извора увећан је за
6.070.000 динара и замењен је износом од 8.300.000 динара.
Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва
Укупан износ од 3.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) умањен је за 500.000 динара и замењен је износом од 2.500.000 динара.
Програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва
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Укупан износ од 300.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Пројекат 0602-1005 Инфраструктурни и садржајни развој заједнице
Укупан износ од 6.950.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) умањен је за 5.000.000 динара и замењен је износом од 1.950.000 динара. Износ од 30.297.147
динара средстава из осталих извора умањен је за 2.717.877
динара и замењен је износом од 27.579.270 динара.
Пројекат 0602-1006 Изградња дечијег игралишта
Износ од 3.875.742 динара средстава из осталих извора увећан је за 287.877 динара и замењен је износом од
4.163.619 динара.
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
Укупан износ од 47.086.630 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) увећан је за 97.800 динара и замењен је износом од 47.184.430 динара.
Програмска активност 2101-0001 – Функционисање
Скупштине
Укупан износ од 12.871.130 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) увећан је за 408.300 динара и замењен је износом од 13.279.430 динара.
Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа – Председник
Укупан износ од 7.042.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) увећан је за 200.000 динара и замењен је износом од 7.242.000 динара.
Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа – Веће
Укупан износ од 26.513.500 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) умањен је за 350.000 динара и замењен је износом од 26.163.500 динара.
Пројекат 2101-1001 – Дан општине
Укупан износ од 408.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Пројекат 2101-1002 – Општинска слава
Укупан износ од 252.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) умањен је за 160.500 динара и замењен је износом од 91.500 динара.
Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-13, 4. јула 2018. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштинa Градске општине Звездара на седници одржаној 4. јула 2018. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 59. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа
Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени лист Града Београда”, број 94/16) и члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08,
43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 , 40/15 и 132/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП –
ЗВЕЗДАРА” ЗА 2018. ГОДИНУ
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски
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центар „Олимп – Звездара” за 2018. годину, који је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа Спортски центар „Олимп
– Звездара”, број 394 –2 од 2. јула 2018. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-14, 4. јула 2018. године
Председник
Александар Ерор, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 47. и члана 63.
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 и
113/17), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
бр. 43/13 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
ЗЕМУН
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 46. став 1. тачка 5.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), донела је

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Ани Беочанин, одборници Скупштине Градске општине Земун изабраној на изборима одржаним 24. априла 2016. године са изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује, престао мандат одборнице пре истека времена на које је изабрана, избором за чланицу Већа
Градске општине Земун..
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-534/2018-IV/43, 29. јуна 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10
– одлука УС и 54/11) и чл. 7. и 9. Пословника Скупштине
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
бр. 28/09 и 5/10), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Потврђује се мандат одборници Скупштине Градске
општине Земун, изабраној на изборима одржаним 24. априла 2016. године, и то Ивани Вулети, са изборне листе Доста
је било – Саша Радуловић.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-519/2018-IV/43, 29. јуна 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЗЕМУН ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Земун за 2018. годину („Службени лист Града Београда”, број 108/17), I – ОПШТИ ДЕО, члан 1. став 2. мења се и гласи:
„Буџет Градске општине Земун за 2018. годину (у даљем
тексту: буџет) састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске
имовине (класа 7+8)
709.532.531,52
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)
709.532.531,52
– буџетска средства
698.257.021,00
– донације и трансфери
11.275.510,52
2. Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине (класа 4+5)
1.021.738.336,06
2.2. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)
946.387.034,75
– текући буџетски расходи
935.111.524,23
– донације и трансфери
11.275.510,52
2.3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
75.351.301,31
– текући буџетски издаци
75.351.301,31
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
312.205.804,54
Издаци за набавку финансијске имовине
50.000,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
312.255.804,54
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних
година
312.255.804,54
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
312.255.804,54
Рачун финансирања исказује се у следећим износима:
ОПИС
Нето финансирање

ИЗНОС
312.255.804,54

Примања од продаје финансијске имовине
Пренета средства из ранијих година

312.255.804,54”

Члан 2.
У члану 2. износ „270.221.907,63” замењује се износом
„312.255.804,54”.
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци за 2018. годину, у укупном износу 75.351.301,31 динар, исказују се у следећем прегледу:
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Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима, и то:
Опис

Економска
класификација

1

2

I Ребаланс
2018. године
3

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

7

709.532.531,52

A-TЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

709.532.531,52

1. Порези

71

690.457.021,00

1.1. Порез на зараде

711

392.400.000,00

1.2. Порез на приходе од самосталних делатности

711

4.600.000.00

1.3. Порез на имовину

713

260.357.021,00

1.4. Порез на наслеђе и поклон по решењу пореске управе

713

2.300.000,00

1.5. Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе

713

12.200.000,00

1.6. Порез на добра и услуге (714) и други порези (716)
– ЛКТ

714+716

18.600.000,00

73

11.275.510,52

2. Донације и трансфери
2.1. Трансфери од других нивоа власти -Трезор
Републике
2.1.1. Комесаријат за избеглице
– за исплату једнократних помоћи избеглих, прогнаних
и ИРЛ 420.000,00
– за трошкова сахране 36.308,00
– за помоћ у грађевинском материјалу за ИРЛ
3.465.000,00
2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Града
– за Одсек за лична стања грађана, вођење матичних
књига и изборна права 600.000,00
– Секретаријат за управу – спровођење избора за
одборнике
Скупштине града Београда 6.754.202,52
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1

2

4.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета
5. Остали расходи

3.921.308.00

733

7.354.202,52

56.515.978,40

48

55.150.000,00

5.1. Дотације невладиним организацијама

481

44.500.000,00

5.2. Порези, обавезне таксе и казне

482

2.650.000,00

5.3. Новчане казне и пенали по решењу судова

483

3.000.000,00

5.4. Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа

485

5.000.000,00

6.Средства резерве

49

24.300.000,00

6.1. Стална резерва

499

300.000,00

6.2. Текућа резерва

499

24.000.000,00

II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

75.351.301,31

1. Основна средства

51

75.351.301,31

1.1. Зграде и грађевински објекти

511

51.200.000,00

1.2. Машине и опрема

512

22.851.301,31

1.3. Нематеријална имовина

515

1.300.000,00

III. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

50.000,00

1. Набавка финансијске имовине

62

50.000,00

1.1. Набавка домаће финансијске имовине

621

УКУПНО

733

3

472

50.000,00

4+5+6

1.021.788.336,06”

Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje

Функционална класификација

1
070

2

Укупна јавна
средства

Структура
%

3

4

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

37.515.978,40

3,67
4,00

3. Други приходи

74

7.800.000,00

111

Извршни и законодавни органи

40.895.650,00

3.1. Општинске административне таксе

742

2.500.000,00

112

Финансијски и фискални послови

24.300.000,00

2,38

3.2. Приходи које својом делатношћу остваре органи

742

1.300.000,00

130

Опште услуге

470.764.840,18

46,07

3.3. Приходи од новчаних казни

743

200.000,00

160

1,07

743

600.000,00

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

10.930.800,69

3.4. Приходи од мандатних казни
3.5. Остали приходи у корист нивоа општине

745

19.596.750,00

1,92

300.000,00

0,03

П II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15)
III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II)

3
7+3

3.200.000,00

330

Судови

312.255.804,54

360

Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

1.021.788.336,06”

473

Туризам

49.540.000,00

4,85

560

Заштита животне средине некласификована на
другом месту

10.000.000,00

0,98

620

Развој заједнице

148.127.972,44

14,50

810

Услуге рекреације и спорта

60.611.999,75

5,93

820

Услуге културе

16.500.000,00

1,61

950

Образовање које није дефинисано нивоом

3.700.000,00

0,36

960

Помоћне услуге образовању

Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Опис
1
I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Економска класификација
2
4

I Ребаланс
2018. године
3
946.387.034,75

1. Расходи за запослене

41

263.873.052,52

1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима

411

208.157.700,00

1.2. Социјални доприноси на терет послодавца

412

37.409.150,00

1.3. Накнаде у натури

413

600.000,00

1.4. Социјална давања запосленима

414

5.720.000,00

1.5. Накнаде трошкова за запослене

415

9.340.000,00

1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи

416

2.646.202,52

2. Коришћење роба и услуга

42

455.345.659,43

2.1. Стални трошкови

421

50.299.462,52

2.2. Трошкови путовања

422

2.829.600,00

2.3. Услуге по уговору

423

100.633.415,32

2.4. Специјализоване услуге

424

54.747.309,20

2.5. Текуће поправке и одржавање

425

230.975.472,39

2.6. Материјал

426

15.860.400,00

3.Трансфери осталим нивоима власти

46

91.202.344,40

3.1. Трансфери осталим нивоима власти

463

37.489.344,40

3.2. Остале дотације и трансфери

465

53.713.000,00

4.Социјална заштита из буџета

47

56.515.978,40

Укупно

129.004.344,40

12,63

1.021.788.336,06

100,00”

Члан 7.
У члану 8. став 1. износ „18.500.000,00” замењује се износом „24.000.000,00”, а у ставу 2. проценат „1,92%” замењује
се процентом „2,35%”.
Члан 8.
Члан 9. II – ПОСЕБАН ДЕО, мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу
1.021.788.336,06 динара, а обухватају средства на рачуну извршење буџета и средства на рачунима за посебне намене, на
рачунима индиректног корисника буџета, која се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора Градске општине Земун.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су
приходима и примањима из следећих извора:
– текући приходи у износу 698.257.021,00 динара – извор
финансирања 01;
– трансфери од других нивоа власти у износу
11.275.510,52 динара – извор финансирања 07;
– нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 312.255.804,54 динара – извор финансирања 13.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:

Број 70 – 56

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 57

Број 70 – 58

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 59

Број 70 – 60

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 61

Број 70 – 62

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 63

Број 70 – 64

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 70 – 65

Број 70 – 66

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. јул 2018.

4. јул 2018.
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Члан 9.
Члан 14. III – 2 – Програмске информације, мења се и
гласи:
„Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 9
став 3. одлуке, врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, и то:
Раздео 1 – СКУПШТИНА
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
– Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање
Скупштине распоређене су апропријације у укупном износу 12.567.650,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката.
– Пројекат 2101-1001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од
1.590.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину.
– Пројекат 2101-1002: Међународна и међуопштинска сарадња, распоређене су апропријације у износу
1.700.000,00 динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима.
Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
– 2101 – Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
– Програмска активност 2101-0002: Функционисање
извршних органа распоређене су апропријације у укупном
износу од 25.038.000,00 динара за трошкове редовног рада
председника и Већа.
Раздео 3 –УПРАВА
Глава 3.1 –Управа
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање
локалне самоуправе и Градских општина распоређене су
апропријације у укупном износу 317.208.679,00 динара за
трошкове редовног рада Управе.
– Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски послови распоређене су апропријације у укупном износу
49.528.308,00 динара за финансирање редовног рада комуналне и грађевинске инспекције.
– Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
24.000.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.
– Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
300.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.
– Пројекат 0602-1002: Обележавање верских празника –
Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у
износу од 898.156,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника.
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– Пројекат 0602-1003: Награда „Полицајац и ватрогасац
месеца” распоређене су апропријације у износу 300.000,00
динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца.
– Пројекат 0602-1004: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права
распоређене су апропријације у износу 700.000,00 динара за
трошкове рада матичара.
– Пројекат 0602-1006 : Ванредне ситуације распоређене
су апропријације у износу 2.000.000,00 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама.
– Пројекат 0602-1007: Изградња и одржавање објеката
на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су
апропријације у износу 36.600.000,00 динара за извођење
радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката.
– Пројекат 0602-1008: Набавка и одржавање опреме и
набавка нематеријалне имовине распоређене су апропријације у износу 51.089.397,00 динара за куповину и одржавање опреме потребне за функционисање органа.
– Пројекат 0602-1010: Одржавање сеоских, пољских и
других некатегорисаних путева и путних прелаза на железници распоређене су апропријације у износу 122.595.973,00
динара за текуће поправке.
– Пројекат 0602-1012: Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја распоређене су апропријације у износу
200.000,00 динара за трошкове организације манифестација
за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје.
– Пројекат 0602-1013: Лето на Лиду распоређене су
апропријације у износу 7.000.000,00 динара за трошкове организације манифестација и коришћење летње плаже Лидо
у летњем периоду.
– Пројекат 0602-1014: Канцеларија за локални и економски развој распоређене су апропријације у износу
3.699.700,00 динара за активности Канцеларије за ЛЕР у
циљу обезбеђивања стимулативног оквира за пословање.
– Пројекат 0602-1016: Развој заједнице распоређене су
апропријације у износу 25.532.000,00 динара за побољшање
услова живота и рада у Градској општини Земун, унапређењем и развојем капацитета од непосредног интереса за грађане Градске општине Земун у складу са законом, Статутом
Града, другим прописима Града и Статутом ГО Земун.
– Пројекат 0602-1017: Заштита животне средине распоређене су апропријације у износу 10.000.000,00 динара за
предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун.
– 0901 Програм 11: Социјална и дечја заштита
– Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи распоређене су апропријације у
укупном износу од 14.271.979,00 динара за помоћ посебно
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осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале
помоћи социјално угроженом становништву.
– Пројекат 0901-1001: Пројекти по конкурсу у области
социјалне заштите распоређена је апропријација у износу
17.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката
удружења из области социјалне заштите.
– Пројекат 0901-1004: Фонд „Мале Милице Ракић из Батајнице” распоређена је апропријација у износу 6.000.000,00
динара за финансирање и подстицање развоја различитих
облика самопомоћи и солидарности у заједници.
– Пројекат 0901-1005: Новогодишња честитка прворођеној девојчици и прворођеном дечаку распоређена је апропријација у износу 244.000,00 динара за финансирање и подршку породици са децом и подстицање рађања.
– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
– Пројекат 1201-1001: Сталне манифестације распоређена је апропријација у укупном износу од 6.200.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за општину Земун.
– Пројекат 1201-1002: Пројекти по конкурсу у области културе распоређена је апропријација у износу
10.300.000,00 динара за финансирање програма и пројеката
из области културе.
– Пројекат 1201-1003: Информисање распоређене су
апропријације у износу 8.440.600,00 динара за финансирање
јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад
грађана.
– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине
– Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту распоређене су апропријације у
укупном износу 5.000.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта.
– Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике распоређене су апропријације у укупном
износу 3.237.801,00 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну.
– Пројекат 1301-1001: Учешће у изградњи, опремању и
одржавању спортских објеката распоређена је апропријација у износу 55.364.500,00 динара за изградњу, опремање
и одржавање спортских објеката у циљу побољшања услова
за бављење спортом.
– Пројекат 1301-1002: Пројекти по конкурсу у области
спорта распоређена је апропријација у износу 0,00 динара
за финансирање програма и пројеката из области спорта.
Пројекат се неће реализовати током 2018. године зато што
у овом тренутку није усвојена Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун, а чији је правни основ за доношење садржан
у члану 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број
10/2016), члану 4. Одлуке о задовољењу потреба и интереса
грађана у области спорта у Београду („Службени лист Града
Београда”, бр. 57/2013, 43/2015 и 96/2016) и члану 12. тачка
15. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/13 – пречишћен текст).
– Пројекат 1301-1004: Пројекат бесплатна школа пливања распоређена је апропријација у износу 247.500,00 динара
за финансирање бесплатне обуке пливања за децу Земуна.
– 1502 Програм 4: Развој туризма
– Пројекат 1502 – 1001: Промоција туризма распоређене су апропријације у укупном износу 23.450.000,00 динара
за унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће
на сајмовима и организовање програма у летњем периоду. Планирани износ једнак је извршеном, закључно са
30.06.2018. године, док се даље учешће на сајмовима и организовање програма у летњем периоду поверава Туристичко
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– културном центру Земун, а у складу са Одлуком о оснивању Туристичко – културног центра Земун („Службени лист
Града Београда”, број 89/17).
– 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање
– Пројекат 2002-1001: Смештај и исхрана деце и ученика
са сметњама у развоју распоређена је апропријација у укупном износу 17.000.000,00 динара за смештај и исхрану деце
и ученика са сметњама у развоју у школама.
– Пројекат 2002-1002: Одржавање (осим капиталног)
основних школа распоређене су апропријације у износу
53.801.344,00 динара за текуће поправке у основним школама.
– Пројекат 2002-1003: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености
већој од 2км и ученика ОШ на удаљености већој од 4км од
седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира на
удаљеност места становања од школе, распоређена је апропријација у износу 27.500.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и њихових пратилаца.
– Пројекат 2002-1004: Награђивање ученика распоређене
су апропријације у износу 2.500.000,00 динара за награде ученицима који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима и носиоцима диплома „Вук Караџић”.
– Пројекат 2002-1005: Превоз ученика на републичка и
међународна такмичења распоређене су апропријације у
износу 2.500.000,00 динара за трошкове превоза ученика.
– Пројекат 2002-1006: Заштита и безбедност деце распоређене су апропријације у износу 10.203.000,00 динара за
текуће поправке и одржавање видео надзора у основним и
средњим школама на територији Општине и веза са МУП-ом, као и за безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у
сарадњи са Саветом Градске општине Земун за безбедност
саобраћаја на путевима.
– Пројекат 2002-1007: Светосавско звонце распоређене
су апропријације у износу 1.200.000,00 динара за набавку
часописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ које се користи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ.
– Пројекат 2002-1008: Одржавање (осим капиталног)
дечјих вртића распоређене су апропријације у износу
18.000.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др
Сима Милошевић”.
Глава 3.2 – Месне заједнице
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница распоређене су апропријације у укупном износу 7.693.000,00 динара за трошкове редовног рада месних
заједница.
Глава 3.3 – Туристичко-културни центар Земун
– 1502 Програм 4: Развој туризма
– Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем
туризма распоређене су апропријације у укупном износу
4.675.000,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде.
– Пројекат 1502-1002: Туристичко културне манифестације распоређене су апропријације у укупно износу
14.415.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у
општини кроз учешће на сајмовима и организовање програма у летњем периоду.
Раздео 4 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
– 0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0004 – Општинско правобранилаштво распоређене су апропријације у укупном износу 19.596.750,00 динара, од чега за редовне трошкове рада
Општинског правобранилаштва у оквиру заступања права
и интереса општине износ 11.596.750,00 динара, а за процењену вредност изгубљених судских спорова у 2018. години
износ 8.000.000,00 динара.”
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Број 70 – 69

Члан 10.
Члан 15. мења се и гласи:
„Циљеви који се желе постићи коришћењем средстава буџета опредељених за спровођење програма, програмских активности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, су:
ПРОГРАМ / Програмска
активност и пројекат
Шифра

Назив

1

2

1502

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

3

4

5

6

7

1. Усвојен Програм
рада Туристичко-културног центра ГО
Земун

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

0,46%

1. Адекватна промоција туристичке
понуде општине

1. Број догађаја /
сајмова
2. Број пропагандног
материјала

4

4

4

4

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Пројекат: Туристичко
културне манифестације

1. Потпуни обухват
основним образовањем и васпитањем

1002

2

2

2

3

3

3

1. Обухват деце
основним образовањем ( расположиво
према полу)

13.000

13.660

13.700

13.700

12

18.000.000

1. Повећање доступ- 1. Број објекатака/
ности и приступачно- школа за децу са пости основног образо- себним потребама
вања кроз обезбеђење
адекватног смештаја
и услова за децу са
посебним потребама

13

9

11

11

4.675.000

18.000.000

2,73

3,12

5,27

5,59

23.450.000

14.415.000

99.473.536

33.230.808

132.704.344

17.000.000

0

17.000.000

43.273.536

10.527.808

53.801.344

11

Пројекат: Одржавање
( осим капиталног)
основних школа
1.Побољшање услова 1. Проценат буџета
за текуће поправке
за боравак деце у
школским установама школа

42.540.000

13.700

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

Управа

11

14.415.000

Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

Управа

10

0,46%

4

2. Број културних
манифестација

1001

Сви извори

5.450.000

1. Број туристичких
Туристичко – културни 1. Унапређење и
центар Земун ГО Земун промоција туристич- манифестација
ко – културне понуде
града/ општине кроз
организацију и реализацију туристичо –
културних манифестација

2002

0,46%

Пројекат: Промоција
туризма
Туристчки центар
Земун

Остали
извори

4.675.000

Програмска активност
: Управљање развојем
туризма
Туристичко – културни 1.Повећање квалитета 1.Проценат буџета
центар Земун ГО Земун туристичке понуде и који се користи за
реализацију програма
услуге
развоја туризма

1002

9

Извор 01

24.540.000

2. Повећање препозна- 1. Број сајмова
тљивости туристич1. Број туристичкоко-културне понуде
-културних манифеопштине
стација од значаја за
ГО Земун

1001

8

Програм 4: РАЗВОЈ
ТУРИЗМА
1.Усвојеност и испуњење циљева који се
односи на промоцију
и развој туризма на
територији ГО Земун

0001

ОчеВредност
Циљана Циљана Циљана
кивана
у базној
вредност вредност вредност
вредност
2016.
у 2018.
2019.
2020.
у 2017.
години
години
години
години
години

5,59

Број 70 – 70
1
1003

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

1. Превести децу и
ученике од куће до
школе и назад

1. Број линија
2. Број корисника

10

6

6

6

6

6

547

600

800

800

800

160

200

300

300

300

2. Број награђених
ученика који су
освојили награде
на републичким и
међународним такмичењима

31

60

208

208

208

1. Подстицај деце за
унапређење знања
и нивоа постигнућа
ученика

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

100%

100%

100%

100%

1. Број објеката у
које је уведен видео
надзор и одржавање
конективности видео
надзора

12

20

20

20

20

18

18

16

16

16

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

16

16

16

16

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

7.703.000

1. Побољшање
услова боравка деце
у предшколским
установама

1. Проценат буџета за
текуће поправке

1,10

1,70

1,35

1,35

1. Повећање доступности права и услуга
социјалне заштите

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

200

200

250

230

10.203.000

1.200.000

16

3.000.000

15.000.000

18.000.000

20.344.000

17.171.979

37.515.979

2.100.000

12.171.979

14.271.979

1,35

Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

Програмска активност:
Јекнократне помћи и
други облици помоћи

27.500.000

1.200.000
1. Очување традиционалних вредности и
историјског наслеђа
језика, писма и
идентитета српског
народа

12

27.500.000

2.500.000
1. Повећање безбедности деце у и за време
остваривања образовно васпитног рада

11

100%

Пројекат: Одржавање
( осим капиталног )
дечјих вртића
Управа

0001

9

Пројекат: Светосавско
звонце
Управа

0901

8

1. Број награђених
1. Подстицај деце за
постизање што бољих ученика носилаца дипломе „Вук Караџић”
резултата

2. Едукација и унапре- 1. Број школа у
ђење безбедности деце којима је спроведена
едукација
у саобраћају

1008

7

Пројекат: Заштита и
безбедност деце
Управа

1007

6

Пројекат: Превоз
ученика на републичка
и међународна такмичења
Управа

1006

5

Пројекат: Награђивање
ученика
Управа

1005

4

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

1004

3
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200

4. јул 2018.
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

Управа

3

4

0,04%

0,05%

0,025%

2. Број корисница
једнократне новчане
помоћи у односу на
укупан број грађана

0,025%

0,025%

0,025%

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

0,015%

0,015%

0,015%

0,015%

0,015%

0,015%

1. Побољшање
Број јавних конкурса
социјално економских у односу на претходуслова живота грађана ни период

0,03%

0,03%

1

1

1. Број корисника

1

2000

2000

2

2

0.011

0.011

2. Укупан број
12.000,00
посетилаца на свим
културним догађајима
који су одржани

12.600,00

1.100,00

1.100,00

0.011

12.600,00 12.600,00

12.600,00

244.000

4.640.600

6.200.000
1. Промоција културног идентитета
Земуна

1. Број одржаних
сталних манифестација од значаја за
општину Земун
2. Број натписа у
медијима

6

6

8

8

8

15

20

20

20

20

Пројекат : Пројекти
по конкурсу у области
културе

Пројекат : Информисање

244.000

1. Подстицање развоју 1. Број објављених
културе
конкурса ГО Земун

1

1

1

1

25.340.600

1.100,00

Проjeкат: Сталне манифестације

Управа

6.000.000

2

0.011

1.100,00

17.000.000

2000

0.011

1.100,00

5.000.000

12

6.000.000

20.700.000

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

11

1

Програм 13: РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Управа

1003

1

Пројекат : Новогодишња честитка прворођеној девојчици и
прворођеном дечаку

3. Укупан број чланова удружења грађана
из области културе

1002

10

Пројекат : Фонд „Мале
Милице Ракић из
Батајнице”

Управа

1001

9

0,025%

1. Подстицање рађања 1. Број уручених
уручењем новогоди- честитки
шње новчане честитке
мајци прворођене
девојчице и прворођеног дечака
1201

8

12.000.000

1. Помоћ посебно
осетљивим групама у
заједници
1005

7

Пројекат : Пројекти
по конкурсу у области
социјалне заштите
Управа

1004

6

0,025%

1. Унапеђење заштите 1. Број корисника
сиромашних
једнократне новчане
помоћи у односу на
укупан број грађана

2. Број грађанки –
корисница других
мера материјалне
подршке (нпр.
набавка огрева и сл.)
у односу на укупан
број грађана
1001

5

Број 70 – 71

6.200.000

8.500.000

1.800.000

10.300.000

6.000.000

2.840.600

8.840.600

1

Број 70 – 72
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

Управа

3
1. Унапређење јавног
информисања од
локалног значаја

4

5

6

7

3. Број конференција
за штампу и других
информативних
скупова

1. Обезбеђење услова
за бављење спортом
свих грађана и грађанки града/општине

2. Активно партнерство субјеката
омладинске политике
у развоју омладинске
политике и спровођењу омладинских
активности, као и у
развоју и спровођењу
локалних политика
које се тичу младих

5

3

3

3

120

120

120

120

120

36.000,00 36.000,00

36.000,00

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

20

20

20

20

20

2. Број спроведених
акција, програма
и пројеката који
подржавају активно и
рекреативно бављење
спортом

25

25

25

25

25

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

5,35%

5,35%

6,00%

6,20%

6,50%

Програмска активност
: Подршка предшколском и школском
спорту
Управа

1. Унапређење предшколског и школског
спорта

1. Број програма
којима се реализују
активности школског
спорта
2.Проценат деце
која су укључена у
школска такмичења
у односу на укупан
број деце
3. Број деце укључен у
спортске активности
у односу на укупан
број школске деце

1

1

1

1

1

19,03%

20,30%

20,00%

20,00%

20,00%

2600

2773

2800

2800

2800

Програмска активност
: Спровођење омладинске политике
Управа

1001

10

Програм 14: РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Управа

0005

9

5

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

0002

8

1. Подршка активном 1. Број младих коукључивању младих у рисника услуга мера
различите друштвене омладинске политике
активности
2. Број младих жена
корисника услуга

1.200,00

1.500,00

1.650,00

1.800,00

2.000,00

520,00

750,00

800,00

900,00

1.000,00

Пројекат: Учешће у
изградњи, опремању и
одржавању спортских
објеката
Стварање услова
за развој спортско
рекреативних активности

11

12

1. Постојање интернет 800.000,00 800.000,00
900.000,00 900.000,00 900.000,00
стране општине, број
посета интернет стране и редовно обезбеђивање информација
на интернет страни
2. Број издатих билтена општине (штампани и електронски)

1301

4. јул 2018.

1. Број постојећих
објеката

53

6

25

12

10

34.450.000

29.399.801

63.849.801

3.000.000

2.000.000

5.000.000

1.450.000

1.787.801

3.237.801

30.000.000

25.364.500

55.364.500

4. јул 2018.
1
1002

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

4

1. Подстицање развоја 1. Број објављених
спорта и рекреације
јавних конкурса ГО
Земун

0006

10

1

1

1

1

11

100

100

100

110

1. Број донетих аката
органа и служби
града/општине

116

116

500

500

1. Функционисање
управе

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

2.600

2.600

12.000

12.000

0

0

247.500

247.500

458.463.835 220.478.128

678.941.963

294.357.621

317.208.679

120

500

22.851.058

12.000

7.693.000

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

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

1

1

0,80

1

1

2.Степен остварења
финансијских планова месних заједница

100

100

100

100

100

3.Степен остварења
планова рада/ програма месних заједница

100

100

100

100

100

Програмска активност
Општинско правобранилаштво
1. Број решених
Општинско правобра- 1. Заштита имовиннилаштво
ских права и интереса предмета у односу на
укупан број предмета
града/општине
на годишњем нивоу

694

800

700

700

700

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

105

50

60

70

75

Програмска активност:
Инспекцијски послови

Програмска активност:
Текућа буџетска
резерва

12

1

Програмска активност:
Функционисање месних заједница

Управа

0009

9

Програмска активност:
Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

Управа-Месне заједнице

0004

8

Програм 15: ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Управа ГО Земун

0002

7

Пројекат: Бесплатна
школа пливања

1. Одрживо управно
и финансијско функционисање града/
општине у складу
са надлежностима и
пословима локалне
самоуправе
0001

6

0

1. Побољшање услова 1. Број деце укључене
за бављење спортом у бесплатну обуку
пливања
деце
0602

5

Пројекат: Пројекти по
конкурсу у области
спорта
Управа

1004

3

Број 70 – 73

7.693.000

18.596.750

1.000.000

19.596.750

48.348.308

1.180.000

49.528.308

1. Број решених пред- 3853/4013 4000/4300 3990/4200 4100/4400 4150/4450
1. Квалитетно обављање инспекцијских мета грађана у односу
на број примљених
послова
предмета
24.000.000

24.000.000

Број 70 – 74
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

4

5

6

7

4. јул 2018.

8

9

10

11

12

Управа
0010

Програмска активност:
Стална буџетска
резерва

300.000

300.000

898.156

898.156

300.000

300.000

Управа
1002

Пројекат: Обележавање
верских празника Бадњи дан и Богојављење
Управа

1. Неговање традици- 1. Број позваних грађана на свечани обред
оналних вредности
налагања бадњака
и очување духовне
културе наслеђа
2. Број пријављених
пливача за Богојављенски крст

266

360

380

400

410

100

100

140

150

150

4

6

8

3. Број пријављених
пливачица за Богојављенски крст
1003

Пројекат: Награда „Полицајац и ватрогасац
месеца”
Управа

1004

12

12

2. Додела награде најбољем ватрогасцу

12

12

12

12

12
100.000

1. Број издатих извода
1. Задовољавање
из МКР
потреба грађана из
области личних стања
2. Број издатих извода
грађана
из МКВ

39.000

3.600

3.600

3.600

3.600

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

3. Број издатих извода
из МКУ

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

1. Последице ванредних ситуација
сведених на најмању
меру

1. Проценат буџета за
отклањање последица

1,53

0,38

0,20

0,50

600.000

700.000

2.000.000

2.000.000

13.000.000

23.600.000

36.600.000

23.400.000

27.689.397

51.089.397

7.000.000 115.595.973

122.595.973

0,70

1. Очување вредности 1. Проценат буџета за
објеката
изградњу и одржавање објеката

3,72

2,96

3,58

4,20

4,50

1. Побољшање услова 1. Проценат буџета за
рада органа ГО Земун одржавање и набавку
опреме и нематеријалне имовине

0,86

2,54

5,00

2,54

2,54

Пројекат: Одржавање
сеоских, пољских и
других некатегорисаних путева и одржавање путних прелаза на
железници
Управа

1012

12

Пројекат: Набавка и
одржавање опреме и
набавка нематеријалне
имовине
Управа

1010

12

Пројекат: Изградња и
одржавање објеката на
којима ГО има право
коришћења
Управа

1008

12

Пројекат: Ванредне
ситуације
Управа

1007

1. Додела награде
најбољем полицајцу

Пројекат: Финансирање рада Одсека за
лична стања грађана,
вођење матичних књига и изборна права
Управа

1006

1. Награђивање
најбољих радника у
државним органима

1. Број км урешђених
1. Уређени сеоски,
пољски и други нека- путева
тегорисани путеви

13,80

15

20

10

10

200.000

Пројекат: Најлепши
Божићни излог и најлепша цветна алеја
Управа

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

1. Број пријављених
учесника за најлепши
Божићни излог

50

50

50

50

50

2. Број пријављених
учесника за најлепшу
цветну алеју

50

50

50

50

50

200.000

4. јул 2018.
1
1013

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

1. Проценат буџета
који се издваја за
текуће поправке

1.Унапређење квалитета живота грађана
Земуна и оживљавање
активности привредних субјеката који
послују на територији
градске општине
Земун, институција
из области културе и
уметности и спортских организација.

1.Побољшање услова
живота и рада у ГО
Земун

1,00

1,07

0,68

1,44

20.000

10.000

10.000

5.000

5.000

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

50

300

50

50

50

1,08

1. Проценат буџета
за улагање у развој
заједнице

2,50

0,90

1.Заштита животне
средине

0,75

1. Проценат буџета
за улагање у заштиту
животне средине

1,04

1,10

1. Функционисање
локалне скупштине

1. Број седница скупштине

1. Број седница извршних органа
2. Број усвојених
аката

3.699.700

400.000

25.132.000

25.532.000

117

118

120

1. Заједничка литургија и литија са
грађанима
2. Учешће већег броја
грађана Земуна

2. Промоција научног 1. Додела јавних
и културног стварала- признања
штва и привредног и
друштвеног развоја

24

35

10

10

10

156

180

70

70

70

41

33

40

45

50

176

156

180

180

180

1

1

1

1

1

700

800

800

800

800

8

8

40.895.650

12.567.650

12.567.650

25.038.000

25.038.000

1.700.000

Пројекат: Међународна и међуопштинска
сарадња
1. Унапређење сарад- 1. Број манифестација
ње са збратимљеним у којима учествује ГО
градовима ради стварања бољег пословног 2. Број учесника
окружења у општини

610.000

125

980.000

1. Очување историјског наслеђа и традиционалих верских
вредности

10.000.000

1,15

Пројекат: Дан општине
и општинска слава
Крстовдан

УКУПНО ПРОГРАМИ

829.700

1,00

Програмска активност:
Функционисање извршних органа

Скупштина

7.000.000

2.870.000

40.285.650

116

12

1,44

Програмска активност:
Функционисање скупштине

Скупштина

11

10.000.000

Председник и Веће ГО 1. Функционисање
извршних органа
Земун

1002

10

1.Број издатих персонализованих картица

2. Број усвојених
аката

1001

9

Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Скупштина ГО Земун

0002

8

7.000.000
1.Стварање услова
за коришћење плаже
Лидо у летњем периоду

1. Број донетих аката
1.Ефикасно и ефективно функционисање органа и служби града/општине
органа политичког
система локалне
самоуправе
0001

7

Пројекат: Заштита
животне средине
Управа

2101

6

Пројекат: Развој
заједнице
Управа

1017

5

Пројекат: Канцеларија
за локални и економски развој
Управа

1016

4

Пројекат: Лето на Лиду
Управа

1014

3

Број 70 – 75

2

10

10

10

10

20

150

150

150

150

610.000

1.590.000

1.700.000

698.257.021 323.531.316 1.021.788.337

Број 70 – 76

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 11.
Члан 21. став 1. мења се и гласи:
„Одељење за финансије и буџет доноси шестомесечне
планове извршења буџета, у којима утврђује шестомесечне
квоте за потрошњу, имајући у виду средства планирана у
буџету за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника буџета, према плану из члана 9. ове
одлуке.”
Члан 12.
У члану 26. став 1. износ „7.673.000,00” замењује се износом „7,693.000,00”.
Члан 13.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе
Града Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-520/2018-IV/43, 29. јуна 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу чл. 14. и 15. Закона
o сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС”, бр.
20/77, 24/85 – др. закон, 6/89 – др. закон, „Службени гласник РС”, бр. 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др.
закон, 101/05 – др. закон, 120/12 – УС) и члана 16. став 1.
тачка 4. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА
САХРАЊИВАЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЗЕМУН
Члан 1.
Одлуком о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из средстава буџета Градске општине Земун (у
даљем тексту: одлука), уређују се услови, поступак за остваривање права на накнаду трошкова сахрањивања, потребна
документација за остваривање права на накнаду трошкова
из средстава буџета Градске општине Земун и висина накнаде из средстава буџета Градске општине Земун.
Члан 2.
Градска општина Земун (у даљем тексту: општина) дужна је да обезбеди трошкове сахрањивања умрлог лица:
– које је имало последње пребивалиште на њеном подручју, када не постоје лица која су, према важећим прописима, била дужна да га издржавају, односно да се о њему
старају или када не постоје друга физичка и правна лица
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која су преузела обавезу да обезбеде сахрањивање, односно
која су дужна да се о томе старају;
– које је имало последње пребивалиште на њеном подручју када лица из алинеје 1. овог члана постоје, али одбију
или нису у могућности да обезбеде сахрањивање;
– које је имало последње пребивалиште на њеном подручју, а било је у домском или породичном смештају чије је
трошкове смештаја сносио буџет Републике Србије;
– ако се не може утврдити његов идентитет или последње пребивалиште, а на подручју општине Земун су нађени
његови посмртни остаци.
Члан 3.
Општина обезбеђује накнаду трошкова сахрањивања
умрлог лица из члана 2. ове одлуке на основу захтева Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”, Београд, односно другог правног или физичког лица које је извршило
сахрану, а према важећим прописима није било у обавези
да обезбеди сахрањивање.
Уз захтев, надлежном органу општине подносе се и следећа документа:
– извод из матичне књиге за умрлог;
– потврда о смрти умрлог надлежне здравствене установе за умрло лице за које се не може утврдити идентитет или
последње пребивалиште;
– оригинални рачун и извештај предузећа које је извршило сахрану, само за најнужније трошкове сахране, без
испраћаја (за најједноставнији сандук, покров и надгробни
знак, трошкове превоза и укопа и обезбеђивање гробног
места);
– решење-потврда Градског центра за социјални рад –
Одељење Земун да је умрли или члан уже породице корисник неког од права Центра за социјални рад;
– оверена изјава лица која су била дужна да га издржавају, односно да се о њему старају или су преузела обавезу
да обезбеде сахрањивање, односно да се о томе старају, да
нису у могућности да обезбеде сахрањивање умрлог лица,
односно да не остварују приходе и немају покретну и непокретну имовину из које би се трошкови сахране могли намирити;
– извештај Градског центра за социјални рад – Одељење
Земун, за лица која су била у домском или породичном смештају, а чије је трошкове смештаја сносио буџет Републике
Србије.
Члан 4.
Општина је дужна да обезбеди трошкове сахрањивања
умрлог лица из члана 2. ове одлуке до висине просечних
трошкова сахране без испраћаја, на основу одлуке и оригиналних рачуна Јавног комуналног предузећа „Погребне
услуге”, Београд.
Члан 5.
Захтев за обезбеђење, односно рефундацију трошкова
сахрањивања, са оригиналним рачунима и потребним документима, физичко или правно лице подноси надлежном
органу општине у року од 90 дана од момента смрти лица за
чију сахрану се тражи рефундација трошкова.
Надлежни орган општине дужан је да реши о захтеву за
обезбеђење, односно рефундацију трошкова сахране у року
од 30 дана од дана подношења захтева.
Против решења поступајућег органа незадовољна страна има право жалбе Већу Градске општине Земун у року од
15 дана од дана пријема истог, а преко поступајућег органа.
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Члан 6.
Општина има право на рефундацију трошкова сахране
од лица која су била дужна да обезбеде сахрањивање и из
заоставштине умрлог.
Општинско правобранилаштво општине ће покренути
судски поступак против лица из става 1.овог члана, односно укључиће се у оставинску расправу, како би се намирили трошкови сахрањивања из заоставштине умрлог.
Члан 7.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за финансије и буџет, Одељење за друштвене делатности, привреду и
развој Управе Градске општине Земун и Општинско правобранилаштво Градске општине Земун.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда.”
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-522/2018-IV/43, 29. јуна 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-530/2018-IV/43, 29. јуна 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 39. став 2. Статута
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
број 43/13 – пречишћен текст) и члана 27. став 1. Пословника Скупштине Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 28/09 и 5/10 ), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 16. став 1. тачка
7. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, број 43/13-пречишћен текст) и члана 37. став 2.
Пословника Скупштине Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

1. Утврђује се престанак функције члану Већа Градске
општине Земун, Гаврилу Ковачевићу, са 6. јуном 2018. године, због подношења оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-531/2018-IV/43, 29. јуна 2018. године

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЗЕМУН
1. Утврђује се престанак функције заменику секретара
Скупштине Градске општине Земун, Николи Прелевићу, са
21. јуном 2018. године, због подношења оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-529/2018-IV/43, 29. јуна 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 16. став 1. тачка
8. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 23. Пословника Скупштине Градске општине Земун („Службени
лист Града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 16. став 1. тачка
7. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 18. Пословника Скупштине Градске општине Земун („Службени
лист Града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИЦЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Поставља се Дејана Вуковић, дипл. правница, за заменицу секретара Скупштине Градске општине Земун, до истека мандата овог сазива Скупштине.

О ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЗЕМУН
1. Бира се Ана Беочанин за чланицу Већа Градске општине Земун, до истека мандата овог сазива Скупштине.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-533/2018-IV/43, 29. јуна 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10
и 54/11) и члана 16. тачка 18. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 43/13 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске општине Земун („Службени лист Града Београда, бр. 59/16,
31/17, 108/17 и 15/18), врше се следеће измене:
а) Разрешавају се дужности у сталном саставу Изборне
комисије Градске општине Земун:
– Никола Прелевић, дипл. правник, заменик секретара;
– Марко Ивановић, заменик члана на предлог Коалиције
СПС –ЈС.
б) Именују се у Изборну комисију Градске општине Земун у сталном саставу:
– за заменика секретара:
Марко Ивановић, дипл. правник;
– за заменика члана:
Јелена Јањић, на предлог Коалиције СПС –ЈС.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-528/2018-IV/43, 29. јуна 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 16. тачка 9. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 43. Пословника
Скупштине Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
1. Разрешава се Иван Бикић, дужности члана Савета за
урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-525/2018-IV/43, 29. јуна 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон), члана 7. став 2.
Одлуке о оснивању Туристичко-културног центра Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број
89/17) и члана 16. тачка 10. Статута Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен
текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКО-КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Именује се Милош Бубњевић, дипл. економиста, за
директора Туристичко-културног центра Градске општине
Земун, на период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам
дана од дана објављивања овог решења у „Службеном листу
Града Београда”.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, као и на званичној интернет-презентацији Градске
општине Земун (www.zemun.rs).
Обра зложење
Правни основ за доношење решења садржан је у члану
18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник
РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др.
закона, 83/05 – исправкадр. закона и 83/14 – др. закон), којим је утврђено да директора установе именује и разрешава оснивач, члану 7. став 2. Одлуке о оснивању Туристичко-културног центра Градске општине Земун („Службени
лист Града Београда”, број 89/17), којим је прописано да
директора, председнике и чланове Управног и Надзорног
одбора именује и разрешава Скупштина Градске општине Земун на период од четири године, са могућношћу реизбора на ту функцију, члану 26. став 1. Статута Туристичко
-културног центра Градске општине Земун бр. 02-03 од 17.
јануара 2018. године, према којем је Управни одбор дужан
да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу, и ставу 4. истог члана према којем, на основу предлога Управног
одбора, оснивач именује директора Центра, а чланом 16.
тачка 10. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст), утврђена је
надлежност Скупштине Градске општине Земун да имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe установа, организација и служби
чији је оснивач.
На основу члана 21 – 26. Статута Туристичко-културног центра Градске општине Земун бр. 02-03 од 17. јануара
2018. године, Управни одбор Туристичко-културног центра
Градске општине Земун је спровео Јавни конкурс за избор
директора Туристичко-културног центра Градске општине Земун, који је објављен у дневном листу „Политика” 16.
маја 2018. године.
Јавним конкурсом, у складу са чланом 22. Статута Туристичко-културног центра Градске општине Земун бр. 0203 од 17. јануара 2018. године утврђено је да за директора
може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
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– стечено високо образовање у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова;
– радно искуство од четири године на пословима из
оквира делатности Центра, од чега најмање две на руководећим пословима;
– активно знање страног језика;
– напредно познавање рада на рачунару;
– држављанство Републике Србије;
– општа здравствена способност;
– да се против кандидата не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности
директора, односно да нема законских сметњи за његово
именовање.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм
рада и развоја Центра, као саставни део конкурсне документације.
Дана 5. јуна 2018. године, по отварању пријава и прегледу приложене документације, Управни одбор је констато-
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вао да је пријава кандидата Милоша Бубњевића из Новог
Београда једина приспела пријава, да је поднета благовремено, да је разумљива и да су уз пријаву достављени сви докази који су у конкурсу тражени.
На основу наведеног, Управни одбор извршио је избор
кандидата за именовање директора и предложио да се за
директора Туристичко-културног центра Градске општине
Земун, на период од четири године, именује Милош Бубњевић, дипл. економиста, из Новог Београда, Булевар Михајла
Пупина број 133.
Ово решење је коначно.
Решење доставити:
1. Милошу Бубњевићу, Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 133.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-523/2018-IV/43, 29. јуна 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
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4. јул 2018.

САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ЗВЕЗДАРА
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2017. годину – – – – – – – – – –
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2018. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа
Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2018. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ЗЕМУН
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине Градске општине Земун– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2018. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета Градске општине Земун– – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције заменику секретара Скупштине Градске општине Земун – – – – – – –
Решење о постављењу заменице секретара Скупштине Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору чланице Већа Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине – – – – – –
Решење о именовању директора Туристичко-културног центра Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – –
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