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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА
Скупштина Градске општине Палилула, на 22. седници
одржаној 27. септембра 2019. године, на основу члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07 и 47/18), члана 58. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 7/16 и 17/16
Одлука УС РС и 60/19) и члана 25. и 86. Статута Градске
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 6/10 и 35/13), а у складу са Закључком о приступању
промени Статута Градске општине Палилула („Службени
лист Града Београда”, број 59/19), донелаје

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Члан 1.
У Статуту Градске општине Палилула (у даљем тексту:
општина) („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10
и 35/13):
У члану 5. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„У насељеном месту Овча имена органа који врше јавна
овлашћења, називи града, насељених места, тргова, улица и
други топоними исписују се и на језику и писму румунске
националне мањине.”
Члан 2.
У члану 11. став 3. се мења и гласи:
„Oргaни општине сaрaђуjу сa удружeњимa, хумaнитaрним и другим oргaнизaциjaмa, у интeрeсу општине и
стaнoвникa сa тeритoриje општине.”
Члан 3.
Члан 14. мења се и гласи:
„Општина, у складу са законом и Статутом Града, преко
својих органа:
1. доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета општине;
2. доноси план јавних инвестиција општине;
3. доноси програме и спроводи пројекте развоја општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање
у општини, у складу са актима Града;
4. доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града;
5. оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, овим статутом и актима општине;
6. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове
које доноси град и може да предлаже и финансира измену

постојећих и доношење нових урбанистичких планова за
своје подручје;
7. доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи
за изградњу објеката и остала акта у поступку обједињене процедуре, као и друга акта, за изградњу објеката до 1.500 m2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких
просторија у стамбени, односно пословни простор и доноси
решење о озакоњењу објеката до 400 m2 бруто развијене грађевинске површине и један примерак правоснажног решења о
озакоњењу објекта доставља организационој јединици Градске
управе надлежној за послове озакоњења објеката;
8. доноси програм за постављање мањих монтaжних
објеката привременог карактера на јавним и другим површинама по претходно прибављеној сагласности организационих јединица градске управе надлежних за послове
урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом Града;
9. одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и другим површинама у складу са прописом града;
10. спроводи поступак по захтеву за експропријацију на
свом подручју, у складу са законом којим се уређује поступак експропријације;
11. спроводи поступак за исељење лица усељеног без
правног основа у стан или заједничке просторије стамбене,
односно стамбено-пословне зграде и врши послове комуналне инспекције у области становања и одржавања зграда;
12. обавља одређене послове у вези са обезбеђивањем
услова за обављање одређених комуналних делатности, на
свом подручју, у складу са одлуком Скупштине града;
13. стара се и обезбеђује средства за одржавање комуналног реда у општини, спроводи прописе којима се уређује комунални ред и издаје одобрења за која је прописима
Града утврђена надлежност општине; врши инспекцијски
надзор, у складу са посебном одлуком Скупштине града;
14. стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању, заштити, коришћењу, развоју и управљању некатегорисаним
путевима у насељу и може вршити одржавање и друге послове на саобраћајним површинама у јавном коришћењу
унутар блока које су у јавној својини, у складу са програмом
који доноси надлежни орган општине;
15. прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, прикупља и
систематизује податке о квалитету и квантитету промена
у животној средини на свом подручју ради вођења Локалног регистра извора загађивања животне средине, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за
заштиту животне средине на свом подручју, у складу са
актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, ко-
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ришћење и унапређење подручја са природним лековитим
својствима;
16. прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића уз сагласност организационе јединице градске управе у чијем делокругу је вршење наведених
послова, основних школа; води евиденцију и обавештава
предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма; води
евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге
законске заступнике о деци која треба да се упишу у први
разред основне школе; у сарадњи са образовно-васпитном
установом прати стање, утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које
организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради
похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне школе на удаљености
већој од 4 km од седишта школе; превоз деце и ученика када
ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз ученика на републичка
и међународна такмичења;
17. доноси План јавног здравља за подручје општине
који је усклађен са Планом јавног здравља за територију
града; обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање посебних програма из области јавног здравља на
подручју општине и образује Савет за здравље општине;
18. подстиче развој културно-уметничког ставаралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за
одржавање културних манифестација од значаја за општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја
може оснивати установе културе;
19. доноси програм развоја спорта на нивоу општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу
Града; финансира или суфинансира изградњу и одржавање
спортских објеката у јавној својини Града на свом подручју, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање
програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју општине; може основати установе у
области спорта;
20. спроводи националну Стратегију за младе и акциони
план политике за младе града; утврђује акциони план политике за младе на подручју општине који је усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за младе града; може
основати савет за младе на нивоу општине; обезбеђује услове за реализацију програма установа и удружења младих и
удружења за младе, која делују на подручју општине; може
да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије
за младе на свом подручју;
21. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма
и трговине на свом подручју и може основати туристичку
организацију ради промовисања туризма на свом подручју;
22. одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као
и време и начин те трговине у складу са законом; одређује време, начин и места на којима се може обављати трговина на мало са покретних средстава или опреме и издаје
одобрење за обављање трговине на тим местима у складу са
законом којим се уређује трговина;
23. спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима
Града, може учествовати у финансирању противградне заштите на свом подручју; образује пољочуварску службу на
свом подручју;
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24. организује рад и води Регистар стамбених заједница
за подручје општине и решава по жалби на закључак Регистратора у складу са законом којим се уређује становање и
одржавање зграда;
25. стара се и обезбеђује средства за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и
унапређењу својстава зграде, у складу са законом и одлуком
Скупштине града; води поступак увођења принудне управе
у стамбеној заједници по пријави надлежног инспектора
или власника посебног дела у складу са законом;
26. предлаже мере за уређење јавних зелених површина
и дечјих игралишта и објеката јавног осветљења и сл.;
27. учествује у доношењу плана и програма развоја система и заштите и спасавања на територији града; доноси
одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите за општину и обезбеђује спровођење те одлуке; образује Штаб за ванредне ситуције на свом подручју; израђује
и усклађује процену ризика од катастрофа и управљању у
ванредним ситуацијама и доноси планове заштите и спасавања за своје подручје; врши опремање јединица цивилне
заштите; може да додељује средства добровољним ватрогасним друштвима за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма који су од јавног
интереса;
28. управља стварима у јавној својини Града Београда на
којима има право коришћења у складу са законом;
29. стара се о вршењу послова правне заштите својих
права и интереса;
30. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за
остваривање њихових права;
31. образује органе, организације и службе за потребе
општине и уређује њихову организацију и рад;
32. уређује организацију и рад мировних већа;
33. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, подстиче
активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама као и старијим лицима на свом подручју;
34. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
35. може да установи локалног омбудсмана за општину;
36. стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју; организује
информативно-услужне центре на свом подручју у зависности од територијалне разуђености или удаљености од
седишта општине, а у циљу ефикаснијег остваривања одређених права грађана;
37. прописује прекршаје за повреде прописа општине;
38. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог
симбола општине;
39. извршава прописе и опште акте града и општине;
40. обавља и друге послове од непосредног интереса за
грађане, у складу са законом, Статутом и другим прописима града и Статутом општине.”.
Члан 4.
Члан 14а мења се и гласи:
„Општина може, на основу овлашћења градоначелника, у име и за рачун Града, отуђити из јавне својине града
грађевинско земљиште ради изградње објеката до 1500 m2
бруто развијене грађевинске површине, односно ради озакоњења објеката до 400 m² бруто развијене грађевинске површине, у складу са законом и актима Града.
Општина може учествовати у обезбеђењу документације за потребе изградње, адаптације и санације као и фи-
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нансирању инвестиционог одржавања и опремања објеката
на свом подручју који су у јавној својини Града, у складу са
законом и актима Града.”.
Члан 5.
У члану 15. после става 5. додаје се став 6. који гласи:
„План јавних инвестиција општине доноси се сходном
применом прописа којима се уређује доношење плана јавних инвестиција јединице локалне самоуправе.”
Члан 6.
У члану 22. став 2. после речи „скупштине општине” запета и речи „Веће општине” бришу се.
После става 10. додаје се нови став који гласи:
„Нoвчaнa срeдствa кoja сe прикупљajу нa oснoву oдлукe
o сaмoдoпринoсу прихoд су буџeтa и стрoгo су нaмeнскoг
кaрaктeрa”.
Члан 7.
У члан 23. после става 1, додаје се став 2. који гласи:
„Орган општине је и Локални омбудсман општине, у
складу са посебним законом, Статутом Града и одлуком општине.”
Члан 8.
Члан 25. мења се и гласи:
„Скупштина општине:
1) доноси статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и завршни рачун буџета општине;
3) доноси прописе и друге опште и појединачне акте и
даје њихова аутентична тумачења у оквиру својих надлежности;
4) бира и разрешава председника Скупштине општине и
заменика председника Скупштине општине;
5) на предлог председника Скупштине, поставља и разрешава секретара Скупштине општине;
6) бира и разрешава председника општине и, на предлог
председника, бира и разрешава заменика председника општине и чланове Већа општине;
7) бира и разрешава чланове радних тела Скупштине
општине;
8) именује и разрешава Локалног омбудсмана општине,
разматра годишњи извештај Локалног омбудсмана општине о остваривању људских и мањинских права, доноси мере
и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских
права;
9) именује и разрешава управни и надзорни одбор установа, организација и служби чији је оснивач; именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши друга
права оснивача, у складу са законом, осим оних која су по
одредбама овог статута у надлежности другог органа;
10) образује Штаб за ванредне ситуације на свом подручју, у складу са законом и актима града;
11) доноси стратегију развоја, стратешке и акционе планове и програме у областима из надлежности градске општине, у складу са законом и актима Града;
12) доноси програм развоја градске општине и појединих делатности;
13) доноси одлуку о оснивању органа, организација,
служби, установа и других правних лица утврђених овим
статутом и врши надзор над њиховим радом;
14) одлучује о образовању месне заједнице и подручју за
које се образује, промени подручја и укидању месне зајед-
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нице на свом подручју, по претходно прибављеном мишљењу грађана са тог подручја и бира Савет месне заједнице;
15) доноси одлуку о јавном задуживању општине;
16) даје мишљење о актима града којима се уређују питања од интереса за општину;
17) утврђује предлоге аката о питањима од интереса за
општину из делокруга надлежности града, у складу са законом, овим статутом и актима града;
18) уређује и обезбеђује употребу имена и симбола општине;
19) одлучује о облику и начину обавештавања јавности
о питањима од значаја за живот и рад грађана општине;
20) одлучује о сарадњи са другим општинама и градовима и приступању у чланство организација градова и општина у земљи и иностранству;
21) одлучује о додељивању награда и других јавних признања;
22) одлучује о условима, начину коришћења и накнади
трошкова коришћења имовине којом управља општина и
врши друге послове у вези са коришћењем објеката у складу са законом, и актима града и општине;
23) утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје општине или део подручја општине;
24) доноси одлуку о расписивању референдума на територији општине или делу територије;
25) изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској
иницијативи;
26) уређује организацију, поступање и рад мировног
већа;
27) прописује прекршаје за повреде прописа општине;
28) дoнoси прoгрaм зa пoстaвљaњe мaњих мoнтaжних
oбjeкaтa приврeмeнoг кaрaктeрa нa jaвним и другим пoвршинaмa пo прeтхoднo прибaвљeнoj сaглaснoсти oргaнизaциoних jeдиницa грaдскe упрaвe нaдлeжних зa пoслoвe
урбaнизмa и сaoбрaћaja, oднoснo другe нaдлeжнe oргaнизaциje у склaду сa прoписoм грaдa;
29) обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Града Београда, овим статутом и другим актима општине и у складу са тим доноси одговарајућа акта.”.
Члан 9.
После члана 30, додаје се члан 30а који гласи:
„У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању
седнице Скупштине општине, председник Скупштине општине може заказати седницу у року који није краћи од 24
часа од пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 1. овог члана мора
да садржи разлоге који оправдавају хитност сазивања, као
и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.
Минимални рок за сазивање седнице Скупштине општине, из става 1. овог члана, не односи се на сазивање седнице Скупштине општине у условима проглашене ванредне
ситуације.”.
Члан 10.
У члану 32. став 2. мења се и гласи:
„Одборник има право да буде редовно обавештаван о
питањима од значаја за обављање одборничке дужности,
као и да на лични захтев од органа и служби општине добије податке који су му потребни за рад.”.
У истом члану после става 2. додаје се нови став који
гласи:
„За благовремено достављање обавештења, тражених
података, списа и упутстава одговоран је секретар Скуп-
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штине општине, а начелник Управе општине када се обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Управе општине.”.
Члан 11.
Члан 33. мења се и гласи:
„Одборник у Скупштини има право на накнаду за учешће у раду седнице Скупштине. Одборник који не присуствује седници нема право накнаде за ту седницу.
Висина накнаде, право одборницима на накнаду путних
трошкова и друга права утврђују се посебним актима.”
Члан 12.
У члану 35. после става 2. додају се два нова става која
гласе:
„Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела утврђује се Пословником Скупштине општине.
Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина општине.”.
Члан 13.
Чланови 36–39. се бришу.
Члан 14.
У члану 42. став 4. мења се и гласи:
„Ако заменику председника Скупштине општине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију,
заменик председника Скупштине општине може бити на
сталном раду у општини.”.
Члан 15.
У члану 43. став 3. мења се и гласи:
„За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством
од најмање три године.”.
Члан 16.
У члану 47. став 1. тачка 7. мења се и гласи:
„у име општине закључује колективне уговоре за органе,
установе и друге јавне службе чији је оснивач општина;”.
Члан 17.
У члану 48, став 3. после речи "председнику Скупштине" додаје се зарез и речи " уз примену минималног рока из
члана 30а став 1. овог статута".
Члан 18.
После члана 50. додаје се нови члан 50а који гласе:
Председник општине поставља и разрешава помоћнике председника општине, који обављају послове у кабинету
председника општине најдуже док траје дужност Председника општине.
Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су
постављени и врше друге послове по налогу председника
општине.

2. октобар 2019.

У општини могу бити постављена највише три помоћника председника општине.”.
Члан 19.
Члан 52. мења се и гласи:
„Вeћe oпштинe:
1. прeдлaжe стaтут, буџeт и другe oдлукe и aктe кoje
дoнoси Скупштинa oпштинe;
2. дoнoси oдлуку o приврeмeнoм финaнсирaњу у случajу
дa Скупштинa oпштинe нe дoнeсe буџeт прe пoчeткa фискaлнe гoдинe;
3. усвaja извeштaje o извршeнoм буџeту oпштинe и
дoстaвљa их Скупштини oпштинe;
4. доноси План јавних инвестиција општине;
5. доноси План јавног здравља за подручје општине;
6. рaзмaтрa извeштaje o рaду и дaje сaглaснoст нa
прoгрaм рaдa кoрисникa буџeтa кao и других устaнoвa и oргaнизaциja чиjи je oснивaч oпштинa;
7. врши нaдзoр нaд рaдoм Упрaвe oпштинe, пoништaвa
или укидa aктe Упрaвe oпштинe кojи нису у сaглaснoсти
сa зaкoнoм, oвим стaтутoм и другим oпштим aктoм кojи
дoнoси Скупштинa oпштинe;
8. рeшaвa у упрaвнoм пoступку у другoм стeпeну o
прaвимa и oбaвeзaмa грaђaнa, прeдузeћa и устaнoвa и других oргaнизaциja, у упрaвним ствaримa из нaдлeжнoсти oпштинe;
9. дoнoси oпштa aктa кaдa je нa тo oвлaшћeнo зaкoнoм
или прoписoм oпштинe;
10. пoстaвљa и рaзрeшaвa нaчeлникa и зaмeникa нaчeлникa Упрaвe oпштинe;
11. oдлучуje o пoстaвљaњу и уклaњaњу мaњих мoнтaжних oбjeкaтa приврeмeнoг кaрaктeрa нa jaвним и другим
пoвршинaмa у склaду сa прoписoм грaдa;
12. oдрeђуje, oднoснo oдoбрaвa прoдajнo мeстo нa кojeм
сe oбaвљa тргoвинa нa мaлo вaн прoдajнoг oбjeктa, кao и
врeмe и нaчин тe тргoвинe у склaду сa зaкoнoм; oдрeђуje
врeмe, нaчин и мeстa нa кojимa сe мoжe oбaвљaти тргoвинa нa мaлo сa пoкрeтних срeдстaвa или oпрeмe и издaje
oдoбрeњe зa oбaвљaњe тргoвинe нa тим мeстимa у склaду сa
зaкoнoм кojим сe урeђуje тргoвинa;
13. пoмaжe прeдсeднику oпштинe у вршeњу пoслoвa из
њeгoвe нaдлeжнoсти;
14. врши надзор над законитошћу рада и аката месне
заједнице и предузима мере, у складу са законом, Статутом
Града овим статутом;
15. доноси процену угрожености и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
16. врши и другe пoслoвe зa кoje je oвлaшћeнo зaкoнoм,
aктимa Грaдa, oвим стaтутoм или другим oпштим aктoм.
Члан 20.
Члан 56. пре става 1. додаје се нови став који гласи:
„О поднетој оставци председника општине, заменика
Председника општине или члана Већа општине, председник Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине општине.”
Досадашњи став 1. постаје став 2.
Члан 21.
У члану 58. став 2. мења се и гласи:
„Упрaвa општине нajмaњe двa путa гoдишњe дoстaвљa
Вeћу општине извeштaj o рaду нa извршaвaњу пoслoвa из
нaдлeжнoсти општине и пoвeрeних пoслoвa.
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Члан 22.
У члану 59. мења се став 2. и гласи:
„Зa нaчeлникa Упрaвe општине мoжe бити пoстaвљeнo
лицe кoje имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe из нaучнe oблaсти
прaвнe нaукe нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму
oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским студиjaмa,
мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту
и нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa у струци и пoлoжeн
држaвни стручни испит зa рaд у oргaнимa држaвнe упрaвe".
У ставу 3. истог члана реч "огласа" замењује се речју
„конкурса”
Став 6. се брише.
Члан 23.
Члан 61. мења се и гласи:
„Нaчeлник Упрaвe општине зa свoj рaд и рaд Упрaвe oдгoвaрa Вeћу општине, у склaду сa oвим Стaтутoм и aктoм o
oргaнизaциjи Упрaвe.
Нaчeлник Упрaвe мoжe пoднeти oстaвку или бити
рaзрeшeн у склaду сa зaкoнoм.”
Члан 24.
Чл. 62. и 63. се бришу.
Члан 25.
Члан 64. став 2. се мења и гласи:
„Oргaнизaциja и систeмaтизaциja рaдних мeстa у
Упрaви општине урeђуje сe oбjeдињeним прaвилникoм o
oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи рaдних мeстa, у склaду сa
зaкoнoм, кojи усвaja Вeћe општине на предлог начелника
Управе”.
Члан 26.
У члану 65. став 1. тачка 2. мења се и гласи:
„издати прекршајни налог”
Члан 27.
После члана 66. додаје се нови члан 66а који гласи:
„Вeћe општине рeшaвa сукoб нaдлeжнoсти измeђу
Упрaвe општине и других имaлaцa jaвних oвлaшћeњa кaд нa
oснoву oдлукe Скупштинe општине oдлучуjу o пojeдиним
прaвимa грaђaнa, прaвних лицa или других стрaнaкa.
Нaчeлник Упрaвe рeшaвa сукoб нaдлeжнoсти измeђу oргaнизaциoних jeдиницa.”
Члан 28.
Назив одељка пре члана 67. мења се и гласи:
„Заштита имовинских права и интереса"
Члан 67. мења се и гласи:
„Послове правне заштите имовинских права и интереса
општине обавља Градско правобранилаштво Града Београда”.
Члан 29.
У члану 69. после става 4. додаје се став 5. који гласи:
"Управа општине пружа стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога садржаног у иницијативи из
става 1. овог члана.”
Члан 30.
У члану 73, у ставу 2. речи "најмање 10%" замењује се
речју „већина”.
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Члан 31.
Члан 75. мења се и гласи:
„Рaди зaдoвoљaвaњa пoтрeбa и интeрeсa oд нeпoсрeднoг
знaчaja зa грaђaнe сa oдрeђeнoг пoдручja, у oпштини oснивajу сe мeснe зajeдницe и други oблици мeснe сaмoупрaвe.
Meснa зajeдницa сe oснивa зa jeднo или вишe сeлa.
Meснa зajeдницa, oднoснo други oблик мeснe сaмoупрaвe
(у дaљeм тeксту: мeснa зajeдницa) oснивa сe зa: нaсeљeнo
мeстo, двa или вишe нaсeљeних мeстa, дeo нaсeљeнoг мeстa,
грaдску чeтврт, рejoн, стaмбeни блoк, улицу, дeo jeднe или
вишe улицa, кojи прeдстaвљa прoстoрну, функциoнaлну и
урбaнистичку цeлину и гдe пoстojи мeђусoбнa интeрeснa
пoвeзaнoст грaђaнa и мoгућнoст њихoвoг oргaнизoвaњa.
Meснa зajeдницa, пo прaвилу, oбухвaтa пoдручje сa приближнo истим брojeм стaнoвникa.
Прeдлoг зa oбрaзoвaњe, oднoснo укидaњe мeснe зajeдницe мoгу пoднeти нajмaњe 10% бирaчa сa прeбивaлиштeм
нa пoдручjу нa кoje сe прeдлoг oднoси, нajмaњe jeднa трeћинa oдбoрникa скупштинe oпштинe нa чиjeм пoдручjу сe
oбрaзуje, oднoснo укидa мeснa зajeдницa.
Скупштинa oпштинe oдлучуje o oбрaзoвaњу нoвe и
пoдручjу зa кoje сe oбрaзуje, прoмeни пoдручja и укидaњу
мeснe зajeдницe нa свoм пoдручjу, вeћинoм oд укупнoг
брoja oдбoрникa скупштинe, пo прeтхoднo прибaвљeнoм
мишљeњу грaђaнa сa тoг пoдручja.
Aктoм o oснивaњу мeснe зajeдницe, у склaду сa oвим
стaтутoм, утврђуjу сe пoслoви кoje врши мeснa зajeдницa,
oргaни и oргaнизaциja рaдa oргaнa, нaчин oдлучивaњa кao
и брoj члaнoвa сaвeтa, пoступaк избoрa сaвeтa и других oргaнa мeснe сaмoупрaвe, зaштитa прaвa у тoку избoрa и другa
питaњa oд знaчaja зa рaд мeснe зajeдницe.”
Члан 32.
Члан 78. мења се и гласи:
„У мeснoj зajeдници oбрaзуje сe сaвeт мeснe зajeдницe, кao oснoвни прeдстaвнички oргaн грaђaнa нa пoдручjу мeснe зajeдницe, кojи бирa скупштинa oпштинe нa чиjeм пoдручjу je oбрaзoвaнa, oднoснo нa чиjeм пoдручjу сe
oбрaзуje мeснa зajeдницa.
Члaнoвe Сaвeтa мeснe зajeдницe бирa Скупштинa oпштинe нa прeдлoг збoрa грaђaнa кojи сe сaзивa зa пoдручje
мeснe зajeдницe.
Збoр грaђaнa из стaвa 2. oвoг члaнa мoжe прeдлoжити
нajвишe двoструкo вeћи брoj члaнoвa сaвeтa мeснe зajeдницe oд брoja члaнoвa сaвeтa кojи je утврђeн aктoм o oснивaњу
мeснe зajeдницe.
Прeдсeдникa сaвeтa мeснe зajeдницe бирa сaвeт из рeдa
свojих члaнoвa, тajним глaсaњeм, вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa Сaвeтa мeснe зajeдницe.
Сaвeт мeснe зajeдницe:
1) дoнoси стaтут мeснe зajeдницe;
2) дoнoси финaнсиjски плaн мeснe зajeдницe и прoгрaмe
рaзвoja мeснe зajeдницe;
3) бирa и рaзрeшaвa прeдсeдникa сaвeтa мeснe зajeдницe;
4) прeдлaжe мeрe зa рaзвoj и унaпрeђeњe кoмунaлних и
других дeлaтнoсти нa пoдручjу мeснe зajeдницe;
5) дoнoси пoслoвник o рaду Сaвeтa мeснe зajeдницe и
другe aктe из нaдлeжнoсти мeснe зajeдницe;
6) пoкрeћe инициjaтиву зa дoнoшeњe нoвих или
пoстojeћих прoписa oпштинe, oднoснo Грaдa;
7) врши другe пoслoвe из нaдлeжнoсти мeснe зajeдницe
утврђeнe oвим стaтутoм, aктoм o oснивaњу мeснe зajeдницe
или другим прoписoм грaдa, oднoснo oпштинe.”.
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Члан 33.
После члана 78. додаје се нови члан 78а који гласи:
„Укoликo oргaн oдрeђeн Стaтутoм Грaдскe oпштинe
смaтрa дa oпшти aкт мeснe зajeдницe ниje у сaглaснoсти
сa Устaвoм и зaкoнoм дужaн je дa o тoмe oбaвeсти Грaдскo
вeћe.
Грaдскo вeћe, пo приjeму oбaвeштeњa из стaвa 1. oвoг
члaнa дужнo je дa oбустaви oд извршeњa oпшти aкт мeснe
зajeдницe, рeшeњeм кoje ступa нa снaгу oбjaвљивaњeм у
„Службeнoм листу Грaдa Бeoгрaдa” и дa пoкрeнe пoступaк
зa oцeну устaвнoсти и зaкoнитoсти oпштeг aктa мeснe зajeдницe прeд Устaвним судoм.
Рeшeњe o oбустaви oд извршeњa прeстaje дa вaжи
aкo Грaдскo вeћe у рoку oд пeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa
рeшeњa нe пoкрeнe пoступaк зa oцeну устaвнoсти и зaкoнитoсти oпштeг aктa.
Oргaн oдрeђeн Стaтутoм Грaдскe oпштинe врши нaдзoр
нaд зaкoнитoшћу рaдa и aкaтa мeснe зajeдницe и прeдузимa мeрe, у склaду сa зaкoнoм, Статутом Града и oвим стaтутoм.”
Члан 34.
У члану 82. речи: „заштитник грађана” у одређеном падежу замењују се речима: „локални омбудсман” у одговарајућем падежу.
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Члан 38.
Градско правобранилаштво Града Београда преузеће од
Општинског правобранилаштва општине незавршене предмете, архиву и одређени број запослених најкасније до 1. јануара
2020. године, према посебном споразуму који закључују Градски правобранилац Града Београда и Општинско правобранилаштво општине најкасније до 15. децембра 2019. године.
Члан 39.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, с тим што се одредбе члана 3. тачка 7. ове одлуке које се односе на доношење
решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу
објеката у поступку обједињене процедуре као и друга акта
за изградњу објеката примењују од 1. новембра 2019. године,
а одредбе члана 28. ове одлуке од 1. јануара 2020. године.
Члан 40.
По ступању на снагу ове одлуке Комисија за прописе
утврдиће пречишћен текст Статута Градске општине Палилула и исти ће бити објављен у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-17/2019-I-7, 27. септембра 2019. године
Председник
Драгослав Шолак, ср.

Члан 35.
После члана 86. додаје се назив члана и нови члан који
гласе:
„Спровођење претходне јавне расправе"
Члан 86а.
Доношењу одлуке о буџету општине (у делу планирања
инвестиција), стратешких и акционих планова развоја општине као и у другим случајевима предвиђеним законом и
овим статутом, претходи најмање једна јавна расправа.
Јавна расправа спроводи се обавезно након утврђивања
нацрта аката из става 1. овог члана.
Јавна расправа спроводи се путем организовања округлих столова, достављањем нацрта стручним, научним и
другим организацијама и службама, расправом на зборовима грађана, објављивањем нацрта одлуке на сајту општине,
објављивањем у средствима јавног информисања, спровођењем анкете или на други погодан начин.
Начин и време обављања јавне расправе одређује орган
надлежан за утврђивање нацрта одлуке из става 1. овог члана.
Орган надлежан за утврђивање предлога одлуке из става 1. овог члана, приликом утврђивања предлога водиће рачуна о сугестијама и предлозима датим у јавној расправи.”
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Прописи општине ускладиће се са одредбама ове одлуке
у року oд 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Прописи општине који нису у супротности са овом
одлуком остају на снази до њиховог усклађивања са одредбама ове одлуке.
Члан 37.
Управа општине преузеће од Градске управе незавршене
предмете који се односе на доношење решења о озакоњењу
објеката у складу са овом одлуком најкасније до 1. јануара
2020. године.

БАРАЈЕВО
Скупштина Градске општине Барајево, на основу члана
58. Одлуке о промени Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, број 60/19) и члана 19. став 1. тачка 1.
Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града
Беогада”, бр. 30/10 – пречишћен текст, 40/13 и 88/15), на седници одржаној 2. октобра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
O ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Члан 1.
У Статуту Градске општине Барајево („Службени лист
Града Београда”, бр. 30/10 – пречишћен текст, 40/13 и 88/15),
назив уводног дела: „ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ” и члан 1. мењају се и гласе:
„I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статутом Градске општине Барајево, у складу са Статутом Града Београда (у даљем тексту: Статут града), уређује се: положај Градске општине Барајево (у даљем тексту:
општина), права и дужности општине и начин, услови и
облик њиховог остваривања, симболи и празник општине,
број одборника Скупштине општине, организација и рад
органа и служби, облици непосредног учешће грађана у пословима из надлежности општине, оснивање и рад месне
заједнице и друга питања од значаја за општину.”
Члан 2.
У члану 3. став 1. уместо: „законом”, треба да стоји: „законом”.
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Члан 3.
У члану 4. став 3. уместо: „у улици Светосавској број 2”,
треба да стоји: „Улици светосавској број 2”
Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи:
„Општина може остварити сарадњу са локалним заједницама у земљи ради остваривања заједничких интереса у
складу са законом, прописима града и општине.
Општина може сарађивати са локалним заједницама
других држава, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом, законом, прописима града и општине.
О сарадњи из става 1. и става 2. овог члана одлучује
Скупштина општине.
Општина, у оквиру својих надлежности, преко својих
органа прати процес европских интеграција Републике Србије и развија за то потребне административне капацитете,
у складу са законом, утврђеном политиком Републике Србије, прописима и другим актима града и прописима општине.
Органи општине могу сарађивати са невладиним, хуманитарним и другим организацијама, када је то у интересу
општине и становника са њеног подручја.”.
Члан 5.
Члан 13. мења се и гласи:
„Општина у складу са законом и Статутом Града, преко
својих органа:
1. доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета општине;
2. доноси план јавних инвестиција општине;
3. доноси програме и спроводи пројекте развоја општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање
у општини, у складу са актима града;
4. доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града;
5. оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом града и актима општине;
6. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове
које доноси град и може да предлаже и финансира измену
постојећих и доношење нових урбанистичких планова које
доноси град за подручје општине;
7. доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу објеката и остала акта у поступку обједињене процедуре, као и друга акта, за изградњу објеката до
5.000 m2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор и доноси решење о озакоњењу објеката до 3.000
m2 бруто развијене грађевинске површине и један примерак правоснажног решења о озакоњењу објекта доставља
организационој јединици Градске управе надлежној за послове озакоњења објеката, издаје грађевинску дозволу за
изградњу саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на подручју општине, издаје информацију о локацији и локацијске услове за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са Статутом Града и овим
статутом, потврђује пројекте парцелације и препарцелације
за подручје општине;
8. доноси програм за постављање мањих монтaжних
објеката привременог карактера на јавним и другим површинама на подручју општине по претходно прибављеној
сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге
надлежне организације у складу са прописом Града;
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9. одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и другим површинама на подручју општине у складу са прописом града;
10. спроводи поступак по захтеву за експропријацију на
подручју општине, у складу са законом којим се уређује поступак експропријације;
11. спроводи поступак за исељење лица усељеног без
правног основа у стан или заједничке просторије стамбене,
односно стамбено-пословне зграде и врши послове комуналне инспекције у области становања и одржавања зграда;
12. стара се и обезбеђује средства за одржавање комуналног реда у општини, спроводи прописе којима се уређује
комунални ред и издаје одобрења за која је овим прописима
утврђена надлежност градске општине, врши инспекцијски
надзор, у складу са посебном одлуком Скупштине града;
13. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима у
насељима на подручју општине, стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању, заштити, коришћењу, развоју и управљању некатегорисаним путевима у насељу и може вршити
одржавање и друге послове на саобраћајним површинама у
јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини, у
складу са програмом који доноси надлежни орган општине;
14. прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, прикупља и систематизује податке о квалитету и квантитету промена у животној
средини на свом подручју ради вођења Локалног регистра
извора загађивања животне средине, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне
средине на свом подручју у складу са актима града и стара
се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење
подручја са природним лековитим својствима;
15. прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића уз сагласност организационе јединице Градске управе у чијем делокругу је вршење наведених
послова, основних школа; води евиденцију и обавештава
предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма; води
евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге
законске заступнике о деци која треба да се упишу у први
разред основне школе; у сарадњи са образовно-васпитном
установом прати стање, утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које
организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради
похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне школе на удаљености
већој од 4 km од седишта школе; превоз деце и ученика када
ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз ученика на републичка
и међународна такмичења;
16. доноси План јавног здравља за подручје општине
који је усклађен са Планом јавног здравља за територију
града; обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање посебних програма из области јавног здравља на
подручју општине и образује Савет за здравље општине;
17. подстиче развој културно-уметничког стваралаштва
и аматеризма на подручју општине, обезбеђује услове за
одржавање културних манифестација од значаја за општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може посебном одлуком Скупштине општине оснивати
установе културе;
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18. доноси програм развоја спорта на нивоу општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу
града; финансира или суфинансира изградњу и одржавање
спортских објеката у јавној својини града на свом подручју, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање
програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју општине; може основати установе у
области спорта;
19. спроводи националну Стратегију за младе и акциони
план политике за младе града;
20. утврђује акциони план политике за младе на подручју
општине који је усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за младе града; може основати савет за младе
на нивоу општине; обезбеђује услове за реализацију програма установа и удружења младих и удружења за младе, која
делују на подручју општине; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе на свом подручју;
21. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју општине и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на подручју општине;
22. за подручје општине одређује, односно одобрава
продајно место на којем се обавља трговина на мало ван
продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом; одређује време, начин и места на којима се
може обављати трговина на мало са покретних средстава
или опреме и издаје одобрење за обављање трговине на тим
местима у складу са законом којим се уређује трговина;
23. спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју општине утврђене актима града, може учествовати у финансирању противградне
заштите на подручју општине; образује пољочуварску службу на подручју општине;
24. организује рад и води Регистар стамбених заједница
за подручје општине и решава по жалби на закључак Регистратора у складу са законом којим се уређује становање и
одржавање зграда;
25. стара се и обезбеђује средства за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и
унапређењу својстава зграде, у складу са законом и одлуком
Скупштине града; води поступак увођења принудне управе
у стамбеној заједници по пријави надлежног инспектора
или власника посебног дела у складу са законом;
26. доноси програм уређења јавних зелених површина и
дечијих игралишта у складу са прописима града;
27. учествује у доношењу плана и програма развоја система и заштите и спасавања на територији града; доноси
одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите за општину и обезбеђује спровођење те одлуке; образује Штаб за ванредне ситуције на свом подручју; израђује
и усклађује процену ризика од катастрофа и управљању у
ванредним ситуацијама и доноси планове заштите и спасавања за своје подручје; врши опремање јединица цивилне
заштите; може да додељује средства добровољним ватрогасним друштвима за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма који су од јавног
интереса;
28. управља стварима у јавној својини града на којима
има право коришћења у складу са законом;
29. стара се о вршењу послова правне заштите својих
права и интереса;
30. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за
остваривање њихових права;
31. образује органе, организације и службе за потребе
општине и уређује њихову организацију и рад;
32. уређује организацију и рад мировних већа;
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33. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, подстиче
активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама као и старијим лицима на подручју општине;
34. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
35. може да установи локалног омбудсмана за општину;
36. стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на подручју општине, организује информативно-услужне центре на свом подручју у зависности од територијалне разуђености или удаљености од
седишта општине, а у циљу ефикаснијег остваривања одређених права грађана;
37. прописује прекршаје за повреде прописа општине;
38. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог
симбола општине;
39. извршава прописе и опште акте града и општине;
40. доноси план детаљне регулације за подручје општине које се налази ван обухвата Генералног урбанистичког
плана за Београд;
41. обезбеђује услове за обављање и развој комуналних
делатности на свом подручју, осим за обављање јавног линијског превоза путника, зоохигијене, обезбеђивања јавног
осветљења, за уређење, употребу, унапређење и заштиту
грађевинског земљишта, припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, као и пречишћавање и дистрибуцију воде за део
подручја општине које је обухваћено јединственим системом градског водовода и за њихово обављање може оснивати јавна предузећа, односно организовати обављање тих
делатности у складу са законом и прописима града;
42. обезбеђује коришћење пословног простора којим управља и врши друге послове у вези са коришћењем пословног
простора, у складу са законом и актима града;
43. обезбеђује заштиту права пацијената за здравствену
услугу коју пружа дом здравља чије је седиште на подручју
општине;
44. одлучује о називима улица, тргова, заселака и других
делова насељених места и о подизању споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела на свом подручју, у складу са прописима града;
45. општина може, на основу овлашћења градоначелника, у име и за рачун града, отуђити из јавне својине града,
грађевинско земљиште ради изградње објеката до 5.000 m²
бруто развијене грађевинске површине, односно ради озакоњења објеката до 3.000 m² бруто развијене грађевинске
површине, у складу са законом и актима града;
46. општина може учествовати у обезбеђењу документације за потребе изградње, адаптације и санације као и финансирању инвестиционог одржавања и опремања објеката
на свом подручју који су у јавној својини града, у складу са
законом и актима града;
47. обавља и друге послове од непосредног интереса за
грађане, у складу са уставом и законом, Статутом Града,
другим прописима града и овим статутом.”.
Члан 6.
Члан 14. се брише.
Члан 7.
Члан 19 мења се и гласи:
„Скупштина, у складу са Статутом Града:
1. доноси Статут општине и пословник о раду Скупштине општине;
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2. доноси буџет и завршни рачун буџета општине;
3. доноси програм рада Скупштине општине;
4. доноси програм развоја и друге програме и стара се о
унапређењу општег оквира за привређивање на територији
општине, у складу са законом и актима Града;
5. доноси стратегије од значаја за општину у складу са
законом и актима града;
6. доноси прописе и друге опште акте;
7. даје мишљења на просторне и урбанистичке планове
које доноси Град и предлаже Граду измену постојећих и доношење нових урбанистичких планова које финансира општина за подручје општине;
8. доноси планове детаљне регулације у складу са законом и актима града за подручје општине ван обухвата
Генералног урбанистичког плана за Београд, за које се после јавног увида прибавља сагласност Комисије за планове
Скупштине града о усклађености са планом вишег реда, односно са законом којим су уређени просторно планирање и
изградња објеката;
9. образује Комисију за планове општине у складу са законом, сходном применом закона којим се уређује просторно планирање и изградња објеката, с тим да се једна трећина чланова именује на предлог Скупштине града;
10. обезбеђује услове за обављање и развој комуналних
делатности које су у складу са законом, прописима града и
овим статутом у надлежности општине и за њихово вршење оснива јавна предузећа и службе у складу са законом и
прописима града;
11. образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову организацију и рад и оснива
јавна предузећа, установе и друге организације у складу са
Статутом Града и овим статутом и доноси одлуку о поверавању појединих послова из области комуналних и других
делатности другим предузећима или предузетницима;
12. именује и разрешава Управни и Надзорни одбор
јавних предузећа, установа и других организација и служби чији је оснивач; именује и разрешава директорa јавних
предузећа, установа и других организација и служби чији
је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, даје сагласност на цене њихових производа и услуга и врши друга
права оснивача у складу са законом;
13. бира и разрешава председника Скупштине и његовог
заменика, поставља и разрешава секретара Скупштине и
његовог заменика и бира и разрешава чланове радних тела
Скупштине;
14. бира и разрешава председника општине, његовог заменика и чланове Општинског већа;
15. доноси одлуку о оснивању месне заједнице и других
облика месне самоуправе по прибављеном мишљењу грађана у складу са законом, Статутом Града и овим статутом;
16. доноси одлуку о организацији и раду мировних већа;
17. доноси одлуку којом установљава локалног омбудсмана за општину Барајево и бира разрешава локалног омбудсмана;
18. доноси акт о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Барајево и друге
опште акте у тој области, на предлог Штаба и врши надзор
над њиховим спровођењем;
19. усваја: Процену ризика за територију градске општине Барајево, План смањења ризика од катастрофа за територију градске општине Барајево и План заштите и спасавања за територију градске општине Барајево у складу са
законом и другим прописима;
20. образује Штаб за ванредне ситуације градске општине Барајево (Штаб);
21. планира и обезбеђује буџетска средства намењена за
смањење ризика од катастрофа, израду процене и планова,
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заштиту и спасавање, управљање ванредним ситауцијама и
отклањање последица ванредних ситуација;
22. одобрава извештај о набавци, постављању и одржавању сирена, у складу са проценом ризика и акустичком
студијом, техничким нормативима и упутствима за одржавање и другим прописима и општим актима;
23. одобрава извештај о акустичкој студији за своју територију;
24. усваја годишњи план рада и годишњи извештај о
раду Штаба;
25. разматра извештај о предузимању хитних и превентивних мера у циљу смањења ризика од катастрофа, разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ Влади РС и граду;
26. разматра извештаје општинског Већа и председника
општине о битним питањима из области смањења ризика
од катастрофа, управљања ванредним ситуацијама и отклањању последица ванрнедних ситуација;
27. доноси одлуку о накнадама одборника и чланова
радних тела;
28. утврђује предлог одлуке о расписивању референдума
за подручје општине и део општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
29. доноси одлуку о управљању имовином општине и
коришћењу средстава у државној својини и доноси одлуку
о јавном задуживању општине у складу са законом којим
се уређује јавни дуг по претходно прибављеном мишљењу
Скупштине града;
30. доноси одлуку о удруживању и о сарадњи са другим
општинама у земљи и иностранству у складу са законом,
прописима града и овим статутом;
31. доноси одлуку о празнику и слави општине и одлуку
о симболима општине и даје сагласност на употребу имена
и симбола општине;
32. доноси одлуку о називима улица и тргова, заселака
и других делова насељених места и о подизању споменика,
постављању спомен плоча или скулптуралних дела;
33. доноси одлуку о коришћењу пословног простора и
одређује висину закупнине пословног простора;
34. доноси планове за постављање мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, тезге и други покретни мобилијар), по претходно
прибављеној сагласности организационих јединица Градске
управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом града;
35. доноси акционе и санационе планове и прописе и
планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју у складу са прописима града;
36. може да оснује Савет за младе на свом подручју;
37. доноси акте којима се утврђују мере и активности заштите и безбедности деце односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности
које организује школска, односно предшколска установа у
складу са законом;
38. у циљу обезбеђивања услова за одржавање културних манифестација од значаја за општину и задовољавања
потреба грађана општине, може основати установу културе;
39. доноси одлуку о културним и спортским манифестацијама од општинског значаја;
40. доноси програм развоја спорта на нивоу општине
који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града и може оснивати и установе у области спорта;
41. у циљу развоја угоститељства, занатства, туризма и
трговине на подручју општине и у циљу промовисања туризма може основати туристичку организацију;
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42. разматра извештаје о раду, финансијске извештаје и
даје сагласност на програме рада укључујући и финансијски
програм јавних предузећа;
43. прописује прекршаје за повреде прописа општине;
44. оснива јавна предузећа у складу са Статутом Града и
овим статутом;
45. доноси етички кодекс о понашању функционера;
46. доноси програме којима се уређује финансирање и
обављање послова који се односе на изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање
некатегорисаним путевима у насељима на подручју општине, укључујући и послове одржавања и друге послове на
саобраћајним површинама у јавном коришћењу, односно
на саобраћајним површинама које су унутар блока у јавној
својини;
47. обавља друге послове прописане законом, Статутом
Града и овим статутом од непосредног интереса за грађане
општине.
Члан 8.
У члану 21. тачка 5. мења се и гласи:
„5. детаљних урбанистичких планова и у поступку давања мишљења на просторне и урбанистичке планове које
доноси Скупштина града”.
Члан 9.
У члану 36. после става 3, додаје се нови став који гласи:
„Ако заменику председника Скупштине општине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију,
заменик председника Скупштине општине може бити на
сталном раду у општини.”.
Члан 10.
У члану 38. став 3. мења се и гласи:
„За секретара може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
са положеним стручним испитом за рад у органима управе
и радним искуством од најмање три године.”.
Члан 11.
Члан 45. мења се и гласи:
„Председник општине:
1. представља и заступа општину;
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука
и других аката општине;
3. предлаже начин решавања питања о којима одлучује
општина;
4. наредбодавац је извршења буџета општине;
5. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
6. доноси појединачне и друге акте за које овлашћен законом, Статутом града и овим статутом;
7. у име општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе, чији је оснивач Скупштина;
8. доноси Правилник о платама и другим накнадама
лица која бира, поставља и именује Скупштина и Општинско веће и платама запослених и постављених лица у Управи градске општине;
9. поставља и разрешава помоћнике председника општине;
10. даје сагласност на опште акте корисника буџета и
установа и предузећа чији је оснивач Скупштина којима се
уређује структура и број запослених;
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11. организује рад Општинског већа и даје конкретна
задужења члановима Већа и одређује чланове Већа на сталном раду у општини;
12. одлучује о средствима у државној својини у складу са
законом и управља стварима у јавној својини града на којима има право коришћења у складу са законом;
13. доноси решења о коришћењу пословног простора
којим управља општина и стара се о вршењу других послова у вези коришћења пословног простора
13. одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар) и балон хала спортске намене, у складу
са прописима града;
14. одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа општине;
15. предлаже акте Скупштини о јавном задуживању општине;
16. закључује уговоре о донацији од физичког или правног лица и о томе извештава Скупштину;
17. прати стање и стара се о одржавању, (осим капиталног), дечијих вртића и основних школа и прати упис у први
разред основне и специјалне школе и редовно похађање
наставе у основним школама, и на основу извештаја надлежног органа о предузетим мерама у складу са законом, стара се о правилном функционисању у овој области;
18. у сарадњи са васпитно-образовном установом утврђује мере и активности заштите о безбедности деце, односно ученика за време наставе и других активности које организује установа у складу са законом;
19. стара се о спровођењу националне стратегије за младе и акционог плана политике за младе града, утврђује акциони план политике за младе на подручју општине који
је усклађен са акционим планом за спровођење стратегије
за младе града, може основати савет за младе на нивоу општине, обезбеђује услове за реализацију програма установа
и удружења младих и удружења за младе која делују на подручју општине, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе на подручју општине;
20. стара се о обезбеђивању услова за развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма и обезбеђује услове за одржавање манифестација од општинског значаја;
21. стара се о учествовању општине у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју и обезбеђивању
средстава за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на
подручју општине;
22. стара се да организација или предузеће које се бави изградњом, одржавањем и управљањем и коришћењем сеоских,
пољских и других некатегорисаних путева извршава благовремено и на задовољавајући начин послове у тој области;
23. стара се да се спровођење мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда, уређење зелених површина, дечијих игралишта, објеката јавног
осветљења и комуналног реда у општини спроводи на задовољавајући начин;
24. подстиче активности и пружа помоћ организацијама
које се баве различитим облицима самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама инвалидима, лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима и другим социјално-хуманитарним организацијама и у том смислу доноси решења о пружању финансијске
помоћи поменутим лицима и поменутим организацијама;
25. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
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26. стара се о спровођењу закона и других прописа из
области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у оквиру надлежности општине;
27. обавља функцију команданта Штаба за ванредне ситуације општине (Штаба) и руководи његовим радом;
28. у сарадњи са начелником Штаба предлаже чланове
Штаба;
29. проглашава и укида ванредну ституацију, за целу територију општине или део територије општине, на предлог
Штаба;
30. руководи заштитом и спасавањем и наређује мере и
задатке утврђене законом и другим прописима;
31. усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је оснивач општина у спровођењу мера и задатака заштите и спасавања;
32. наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене;
33. остварује сарадњу са командантом Градског штаба за
ванредне ситуације у циљу јединственог и усклађеног деловања у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
34. наређује делимичну мобилизацију и активирање за
јединице цивилне заштите из своје надлежности;
35. сарађује са суседним јединицама локалне самоуправе
у спровођењу мера и активности од значаја за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама;
36. разматра и одлучује о другим питањима из области
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама из своје надлежности;
37. извештава Скупштину о стању на терену и предузетим активностима у циљу смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама;
38. доноси решење о хитној додели средстава за санирање последица ванредних ситуација из буџета општине, која
су у складу са законом и другим прописима планирана за
помоћ појединцима и домаћинствима која су у стању социјалне потребе, уз писмено мишљење начелника организационе јединице Општинске управе надлежне за финансије, а
на предлог организационе јединице Општинске управе надлежне за скупштинске послове;
39. стара се о извршавању прописа и општих аката града
и прописа и аката из надлежности Скупштине;
40. врши и друге послове утврђене законом, Статутом
Града, овим статутом и другим актима Града и прописима и
актима из надлежности Скупштине.”.
Члан 12.
У члану 47. став 3. после речи: „истовремено” додају се
речи: „и обједињено”.
Члан 13.
У члану 48. после тачке 1. додаје се нова тачка 1а. која
гласи: „доноси план јавних инвестиција општине сходном
применом прописа којим се уређује доношење плана јавних
инвестиција града;
Члан 14.
У члану 55. у ставу 1. уместо речи: „огласа” треба да стоји реч: „конкурса”, а став 2. тог члана мења се и гласи: „За
начелника Општинске управе може бити постављено лице
које има стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким стуковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
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ри године или специјалистичким студијама на факултету,
положен држани стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање пет година радног искуства у струци”.
Члан 15.
Наслов: „Помоћници председника општине” и чл. 60. и
61. мењају се и гласе:
„Кабинет председника општине
Члан 60.
Председник општине образује Кабинет председника општине који чине три помоћника председника општине за
поједине области (економски развој, урбанизам, заштита
животне средине, дечија и социјална заштита, здравство,
пољопривреда и др.).
Члан 61.
Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.
Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу и дају мишљења у вези са питањима која су
од значаја за развој у области за које су постављени и врше
друге послове по налогу председника општине.”.
Члан 16.
У члану 83. на крају става 1. додаје се реченица: „предлог
за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на
које се предлог односи и најмање једна трећина одборника
Скупштине.”.
У члану 83. став 3. тог члана мења се и гласи: „Одлуком
из става 1. овог члана, у складу са овим статутом, утврђују се послови које врши месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања као и број чланова
савета месне заједнице, поступак избора савета и других
органа месне самоуправе, заштита права у току избора и
друга питања од значаја за рад месне заједнице.”.
Члан 17.
Члан 85. мења се и гласи:
„У месној заједници образује се савет месне заједнице,
као основни представнички орган грађана на подручју месне заједнице, који бира Скупштина.
Чланове Савета месне заједнице бира Скупштина на
предлог збора грађана који се сазива за подручје месне заједнице.
Збор грађана из става 2. овог члана може предложити
највише двоструко већи број чланова Савета месне заједнице од броја чланова савета који је утврђен актом оснивању
месне заједнице.
Председника Савета месне заједнице бира савет из реда
својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице.
Савет месне заједнице:
1) доноси Статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме
развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и
других делатности на подручју месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и
друге акте из надлежности месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или постојећих прописа Општине, односно Града;
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7) врши друге послове из надлежности месне заједнице
утврђене овим статутом, актом о оснивању месне заједнице
или другим прописом града, односно општине.
Члан 18.
Испред члана 86. додаје се наслов: „Финансирање месне
заједнице”.
Члан 19.
После члана 87. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 87а
Уколико Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са Уставом и законом дужан је
да о томе обавести Градско веће.
У складу са Статутом Града, Градско веће, по пријему
обавештења из става 1. овог члана, дужно је да обустави од
извршења општи акт месне заједнице, решењем које ступа
на снагу објављивањем у "Службеном листу Града Београда"
и да покрене поступак за оцену уставности и законитости
општег акта месне заједнице пред Уставним судом.
У складу са Статутом Града, решење о обустави од извршења престаје да важи ако Градско веће у року од пет дана
од дана објављивања решења не покрене поступак за оцену
уставности и законитости општег акта.
Општинско веће врши надзор над законитошћу рада и
аката месне заједнице и предузима мере на предлог председника оштине, у складу са законом, Статутом Града и
овим статутом.”.
Члан 20.
Ипред члана 89. наслов: „Заштитник грађана” мења се у:
„Локални омбудсман за општину”.
У тексту овог статута (чл. 89, 90. и 91) речи: „заштитиник грађана” мењају се у речи: „локални омбудсман за општину” у одговарајућем падежу.
У тексту овог статута (чл. 89, 90. и 91) речи: „заменик заштиника грађана” мењају се у речи: „заменик локалног омбудсмана за општину” у одговарајућем падежу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Прописи општине ускладиће се са одредбама Статута
Града и ове одлуке до 1. јануара 2020. године.
Општи акти месних заједница на подручју општине
ускладиће се са одредбама ове одлуке у року од шездесет
дана од дана њеног ступања на снагу.
Прописи општине остају на снази до њиховог усклађивања са одредбама Статута Града и ове одлуке.
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-42/2019-325, 2. октобра 2019. године
Председник
Саша Пауновић, ср.

2. октобар 2019.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 2. октобра 2019. године, на основу члана 6. став 2. и
члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 (исправка), 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 32. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 19.
тачка 2. Статута Градске општине Барајево („Службени
лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13, 88/15), донела је

ОДЛУКУ
О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2019. годину мења се и гласи:
Буџет Градске општине Барајево за 2019. годину (у даљем тексту буџет) састоји се од:
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

Економска
класификација

у динарима

7+8

602.679.123,57

7

602.679.123,57

– текући приходи буџета укључујући и
донације

601.199.123,57

– приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

1.480.000,00
8
4+5

787.166.189,76

4

538.659.048,96

– текући буџетски расходи укључујући и
донације

537.179.048,96

– издаци из прихода од продаје добара индиректних буџетских корисника
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (текући буџетски
издаци са донацијама)
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

1.480.000,00
5

248.507.140,80

(7+8) – (4+5)

-184.487.066,19

Издаци за набавку финансијске имовине

62

Примања од продаје финансијске имовине

92

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

((7+8) – (4+5)) – 62

-184.487.066,19

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања

91

Примања од продаје финансијске имовине

92

Процењени суфицит (неутрошена средства
из претходних година)

3

Издаци за отплату главнице дуга

61

Издаци за набавку нефинансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

184.487.066,19

6211
184.487.066,19

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2019. годину мења се и гласи:
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 184.487.066,19 динара из члана 1. ове одлуке
обезбедиће се из вишка прихода из ранијих година у износу
од 184.487.066,19 динара.
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Члан 3.
Члан 3.Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2019. годину мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021. годину исказују се у следећем прегледу:
Ред
Раздео Глава
број

Назив директног
буџетског корисника

Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

1

3

Управа Градске
општине Барајево

0602

06020001

2

3

Управа Градске
општине Барајево

0602

0602-0001

3

3

Управа Градске
општине Барајево

0602

0602-0001

4

3

Управа Градске
општине Барајево

0602

0602-0001

5

3

Управа Градске
општине Барајево

0602

0602-1013

6

3

Управа Градске
општине Барајево

0701

0701-0002

7

3

Управа Градске
општине Барајево

0701

0701-0002

8

3

Управа Градске
општине Барајево

1101

1101-0001

9

3

Управа Градске
општине Барајево

1102

1102-1002

10

3

Управа Градске
општине Барајево

1102

1102-1004

11

3

12

3

13

3

14

3

15

3

16

3

17

3

3.2

Управа Градске
општине Барајево
Управа Градске
општине Барајево
Управа Градске
општине Барајево

1102

1102-1005

1102

1102-1006

1201

1201-0001

Управа Градске
општине Барајево

1301

1301-1002

1301

1301-1003

Управа Градске
општине Барајево
Управа Градске
општине Барајево
Управа Градске
општине Барајево

1301

1301-1005

1301

1301-1006

Износ
Економ
клас

5122 5124
Набавка опреме за потребе директ5126 5128
них корисника буџета ГО Барајево
5129
Набавка софтвера за потребе Управе
5151
Градске општине Барајево
Капитално одржавање зграда и
грађевинских објеката на којима
5113
Градска општина Барајево има право
коришћења
5114

Конто

1

2

ОПИС
3

Пројекат „Постављање интегрисаног
система видео надзора на територији
ГО Барајево'' – II фаза
Периодично одржавања некатегори5112
саних путева на територији градске
општине Барајево
‚ Санација пропуста на Сувој реци и
5112
моста на реци Марици у Вранићу’’.
Планови детаљне регулације на
5114
гробљима у Гунцатима, Глумчевом
брду и Мељаку
ПРОЈЕКАТ „Изградња капела на
5112
гробљима у Лисовићу и Вранићу’’
ПРОЈЕКАТ „Изградња помоћног
5112
објекта – ограде на гробљу у Арнајеву
„
ПРОЈЕКАТ „ Прибављање земљишта
5411
за изградњу парка у Барајеву’’
ПРОЈЕКАТ „Изградња капеле на
5112
гробљу у Барајеву’’
Набавка опреме за потребе Центра за
5122 5126
културу „Барајево’’
ПРОЈЕКАТ „Прибављање техничке
5114
документације за изградњу спортске
хале у Барајеву – насеље Гај’’
5112

700000

A

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

601.199.123,57

710000

1

ПОРЕЗИ

578.732.260,00

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

348.518.839,00

Порез на зараде

303.018.839,00

713000

2019

2020

576.000,00

17.500.000,00

11.000.000,00
7.960.144,00

96.531.686,15
1.001.983,65
5.400.000,00
7.313.036,00
5.158.060,00
12.000.000,00
4.126.964,00
168.400,00
7.257.000,00
6.683.867,00
51.000.000,00 160.000.000,00

100.000.000,00

11.200.000,00

132.216.471,00
1.001.983,65
115.288.686,15
248.507.140,80

132.216.471,00
1.001.983,65
115.288.686,15
248.507.140,80
3

711121

Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу, по решењу Пореске
управе

711122

Порез на приходе од самосталних
делатности према паушално утврђеном
приходу, по Решењу Пореске управе

711123

Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу самоопорезивањем

1.2

2021

3.630.000,00

2

4
601.199.123,57

711111

1

Буџет за 2019.
годину

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

1.1

ПРОЈЕКАТ „Теретана на отвореном’’

ПРОЈЕКАТ „Изградња спортске хале
5112
у Барајеву – Насеље Гај’’-прва фаза
ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијих
5112, 5114 игралишта у Вранићу, Манићу и
Глумчевом брду’’
Извори финансирања за раздео 03:
01-Приходи из буџета
07-Трансфери од других нивоа власти
13-Вишак прихода
Укупно за Раздео 03
Извори финансирања за Разделе
1+2+3+4
01-Приходи из буџета
07-Трансфери од других нивоа власти
13-Вишак прихода
Укупно за Разделе 1+2+3+4

I

711000

Израда пројектне документације

5128

Члан 4.
Члан 4. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2019. годину мења се и гласи:
Приходи и примања буџета Општине Барајево утврђују
се су у следећим износима:
Класа/категорија/
група

Назив капиталног пројекта

4

500.000,00

26.000.000,00

19.000.000,00

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

204.193.421,00

713121

Порез на имовину обвезника који не
воде пословне књиге

157.980.492,00

713122

Порез на имовину обвезника који воде
пословне књиге

22.212.929,00
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714000

716000
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2

3

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу
Пореске управе

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе

713423

Порез на пренос апсолутних права на
моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе

1.3

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

714513

Комунална такса за коришћење моторних друмских и прикључних возила

714565

Накнада за коришћење простора на
јавној површини у пословне и друге
сврхе, осим ради продаје штампе, књига
и других публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће радиности

714571

Комунална такса за држање животиња

1.4

ДРУГИ ПОРЕЗИ

4
2.500.000,00

19.170.000,00

17.500.000,00

1.150.000,00

41

154.040.756,00

919.577,94

154.960.333,94

411

Плате и додаци запослених

124.315.380,00

383.018,95

124.698.398,95

412

Социјалани доприноси
на терет послодавца

21.374.463,00

73.110,58

21.447.573,58

413

Накнаде у натури

3.470.000,00

40.000,00

3.510.000,00

414

Социјалана давања
запосленима

3.842.700,00

423.448,41

4.266.148,41

416

Награде,бонуси и остали
посебни расходи

1.038.213,00

0,00

1.038.213,00

169.072.676,00

49.422.658,98

218.495.334,98

48.069.202,00

47.034.292,59

95.103.494,59

Текући трансфери од градова у корист
новоа општине

733251

Капитални наменски трансфери,у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа
општина

1.001.983,65

ДРУГИ ПРИХОДИ

8.580.000,00

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

1.430.000,00

771000

772000

200.000,00
5.850.000,00

742152

2.200.000,00

742251

Административне таксе

1.600.000,00

742253

Накнада за уређивање грађевинског
земљишта

2.000.000,00

742351

Приходи органа управе

743351

Приходи од новчаних казни изречених
у прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом скупштине општине,
као и одузета имовинска корист у том
поступку

3.4
745151

770000

1.230.000,00

Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној
својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета

743353
745000

604.295,90

Приходи од новчаних казни за прекршаје
по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа
општина

50.000,00

50.000,00

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

1.200.000,00

Мешовити и неодређени приходи

1.200.000,00

4

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

523.484,02

4.1

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

23.484,02

771111

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

23.484,02

4.2
772114

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године

500.000,00

Укупна
средства

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

28.015.000,00

56.000,00

28.071.000,00

424

Специјализоване услуге

37.300.774,00

1.160.000,00

38.460.774,00

425

Текуће поправке и одржавање

45.957.200,00

417.284,00

46.374.484,00

426

Материјал

9.230.500,00

755.082,39

9.985.582,39

45

СУБВЕНЦИЈЕ

17.884.448,00

10.000.000,00

27.884.448,00

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

17.884.448,00

10.000.000,00

27.884.448,00

46

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ
И ТРАНСФЕРИ

58.870.791,00

1.511.793,22

60.382.584,22

463

Трансфери осталим
нивоима власти

43.804.434,00

400.000,00

44.204.434,00

465

Остале дотације и трансфери

15.066.357,00

1.111.793,22

16.178.150,22

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

8.768.449,00

19.029.048,00

27.797.497,00

472

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

8.768.449,00

19.029.048,00

27.797.497,00

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

38.105.669,00

2.180.181,82

40.285.850,82

481

Дотације невладиним
организацијама

22.017.669,00

2.000.000,00

24.017.669,00

482

Порези, обавезне таксе,
казне и пенали

3.938.000,00

0,00

3.938.000,00

483

Новчана казна и пенали
по решењу суда

12.100.000,00

180.181,82

12.280.181,82

484

Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода и других природних
узрока

50.000,00

50.000,00

49

РЕЗЕРВЕ

8.853.000,00

8.853.000,00

499

Средства резерве

8.853.000,00

8.853.000,00

100.000,00

50.000,00

ОПИС

Средства
из буџета

Издаци из
осталих
извора

538.659.048,96

733157

3.3

Члан 5.
Члан 5. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2019. годину мења се и гласи:
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по
основним наменама, утврђују се у следећим износима:

83.063.259,96

11.757.100,00

743000

1.480.000,00
787.166.189,76

455.595.789,00

Други текући трансфери од Републике у
корист нивоа општина

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

1.480.000,00

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

733152

3.2

1

Приходи од продаје добара и услуга
индиректних корисника

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

13.363.379,55

742000

III

4

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА

184.487.066,19

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

6.850.000,00

2.1

741534

1

Ек
клас

733000

Накнада за коришћење грађевинског
земљишта

184.487.066,19

Пренета средства буџета из претходне
године

20.000,00

13.363.379,55

741531

II

6.850.000,00

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ

Комунална такса за коришћење простора
на јавним површинама или испред пословног простора у пословне врхе, осим
ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

4

500.000,00

2

3

3
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА БУЏЕТА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

УКУПНО I+II+III

716111

3.1

2

6.500.000,00

730000

741000

321

15.000.000,00

Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору

740000

1

2. октобар 2019.

500.000,00

500.000,00

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

132.216.471,00

116.290.669,80

248.507.140,80

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

132.216.471,00

104.290.669,80

236.507.140,80

511

Зграде и грађевински
објекти

119.881.927,00

104.290.669,80

224.172.596,80

500.000,00

2. октобар 2019.
Ек
клас

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Средства
из буџета

ОПИС

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

1

Издаци из
осталих
извора

11.758.544,00

Укупна
средства

0,00

11.758.544,00

576.000,00

2

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

576.000,00

Број 89 – 15
3
209.351.116,00

4

5

1.800.425,63 211.151.541,63

14.643.000,00

495.050,78

15.138.050,78

3.000.000,00

11.749.800,00

54

ПРИРОДНА ИМОВИНА

12.000.000,00

12.000.000,00

300

Јавни ред и безбедност

8.749.800,00

541

Земљиште

12.000.000,00

12.000.000,00

330

Судови

8.749.800,00

199.353.929,76

787.166.189,76
360

Јавни ред и безбедност
некласификован на
другом месту

400

Економски послови

2.295.570,00

2.295.570,00

421

Пољопривреда

2.295.570,00

2.295.570,00

500

Заштита животне
средине

27.384.448,00

10.000.000,00

37.384.448,00

510

Управљање отпадом

27.384.448,00

10.000.000,00

37.384.448,00

600

Послови становања и
заједнице

УКУПНИ РАСХОДИ

587.812.260,00

Члан 6.
Члан 6. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2019. годину мења се и гласи:
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по
функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима:
Функционална
класификација

Функције

1

2

000

Средства из
буџета

3

Социјална заштита

11.369.549,00

010

Болест и инвалидност

1.660.000,00

090

Социјална заштита некласификована на другом
месту

9.709.549,00

100

Опште јавне услуге

110

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

266.267.052,00

Средства
из осталих
извора

Укупно

4

5

19.185.143,80

30.554.692,80
1.660.000,00

19.185.143,80

28.894.692,80

2.295.476,41 268.562.528,41

42.272.936,00

8.749.800,00
3.000.000,00

3.000.000,00

181.741.566,00 106.108.988,80 273.139.054,80

610

Стамбени развој

14.711.500,00

14.711.500,00

620

Развој заједнице

139.530.066,00

59.108.988,80 198.639.054,80

640

Улична расвета

27.500.000,00

47.000.000,00

800

Рекреација,спорт,култура
и вере

59.966.844,00

58.764.320,75 118.731.164,75

74.500.000,00

820

Услуге културе

3.000.000,00

3.000.000,00

860

Рекреација,спорт,култура
и вере некласификовани
на другом месту

56.966.844,00

58.764.320,75 115.731.164,75

900

Образовање

30.037.431,00

911

Предшколско образовање

950

Образовање које није
дефинисано нивоом

42.272.936,00

УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

0,00

30.037.431,00

3.000.000,00

3.000.000,00

27.037.431,00

27.037.431,00

587.812.260,00 199.353.929,76 787.166.189,76

Члан 7.
Члан 7. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2019. годину мења се и гласи:
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима:
Шифра

Програм

Програмска
активност/
Пројекат

1

2

1101

Назив
3
Програм 1. Становање,урбанизам и просторно планирање

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање

1101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење урбанистичких и просторних планова

1102

Средства из
буџета

Средства
из осталих
извора

4

5

20.111.500,00

Укупна средства
6

0,00

20.111.500,00

5.400.000,00

5.400.000,00

14.711.500,00

14.711.500,00

Програм 2. Комуналнe делатности

73.130.066,00

70.000.000,00

1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем

27.500.000,00

47.000.000,00

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина

19.826.804,00

19.826.804,00

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене

14.705.202,00

14.705.202,00

1102-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге

1102-1002

ПРОЈЕКАТ „Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу''

1102-1004

ПРОЈЕКАТ „Изградња помоћног објекта – ограде на гробљу у Арнајеву „

1102-1005

ПРОЈЕКАТ „ Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву''

1102-1006

ПРОЈЕКАТ „Изградња капеле на гробљу у Барајеву''

0101

5.500.000,00

143.130.066,00
74.500.000,00

5.500.000,00

320.000,00

6.993.036,00

5.158.060,00

0,00

5.158.060,00

12.000.000,00

12.000.000,00

120.000,00

4.006.964,00

7.313.036,00

4.126.964,00

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

2.295.570,00

2.295.570,00

0101-1004

ПРОЈЕКАТ „Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде''

1.900.000,00

1.900.000,00

0101-1005

ПРОЈЕКАТ „Награђивање стрелаца у систему противградне заштите''

0401

395.570,00

395.570,00

Програм 6. Заштита животне средине

27.384.448,00

10.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом

27.384.448,00

10.000.000,00

37.384.448,00

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

88.500.000,00

39.108.988,80

127.608.988,80

0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

88.500.000,00

36.108.988,80

124.608.988,80

0701-1002

ПРОЈЕКАТ „Унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево''

0401-0005
0701

2001

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
2001-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања

3.000.000,00
3.000.000,00

37.384.448,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Програм 9. Основно образовање и васпитање

27.037.431,00

27.037.431,00

2002-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа

26.200.000,00

26.200.000,00

2002-1008

ПРОЈЕКАТ „Поклон за ђаке прваке''

196.159,00

196.159,00

2002-1009

ПРОЈЕКАТ „Награђивање ученика''

398.900,00

398.900,00

2002-1010

ПРОЈЕКАТ „Набавка књига за одличне ученике „

242.372,00

242.372,00

2002

Број 89 – 16
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2

0901

3

2. октобар 2019.
4

Програм 11. Социјална и дечја заштита

5

6

11.369.549,00

19.185.143,80
60.143,80

30.554.692,80

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи

1.715.000,00

0901-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници

6.000.000,00

6.000.000,00

0901-0008

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом

1.660.000,00

1.660.000,00

0901-1002

ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала''

257.995,00

2.475.000,00

2.732.995,00

0901-1003

ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији
ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала''

436.554,00

4.950.000,00

5.386.554,00

0901-1006

ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала''

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

0901-1007

ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву
доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију
стамбеног објекта''

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

1901-1008

ПРОЈЕКАТ „ Реализација помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности „

200.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

1201

1.775.143,80

Програм 13. Развој културе и информисања

31.407.074,00

1.507.320,75

32.914.394,75

1201-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе

25.407.074,00

1.507.320,75

26.914.394,75

1201-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

3.000.000,00

1201-1001

ПРОЈЕКАТ „Финансирање традиционалних цркава и верских заједница''

3.000.000,00

1301

Програм 14. Развој спорта и омладине

28.559.770,00

3.000.000,00
3.000.000,00
57.257.000,00

85.816.770,00

1301-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

7.510.000,00

7.510.000,00

1301-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту

2.165.903,00

2.165.903,00

1301-1002

ПРОЈЕКАТ „Прибављање техничке документације за изградњу спортске хале у Барајеву –
насеље Гај''

1301-1003

ПРОЈЕКАТ „Теретана на отвореном''

6.683.867,00

0,00

6.683.867,00

1301-1005

ПРОЈЕКАТ „Изградња спортске хале у Барајеву – Насеље Гај''-прва фаза

1.000.000,00

50.000.000,00

51.000.000,00

1301-1006

ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијих игралишта у Вранићу, Манићу и Глумчевом брду''

0602

7.257.000,00

11.200.000,00

7.257.000,00

11.200.000,00

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

220.902.466,00

2.295.476,41

223.197.942,41

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина

174.458.522,00

1.800.425,63

176.258.947,63

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница

5.790.000,00

495.050,78

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско/градско правобранилаштво

8.749.800,00

0602-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови

15.091.000,00

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва

7.903.000,00

7.903.000,00

0602-0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва

950.000,00

950.000,00

0602-1013

ПРОЈЕКАТ „Постављање интегрисаног система видео надзора на територији ГО Барајево'' – II
фаза

6.285.050,78
8.749.800,00

0,00

15.091.000,00

7.960.144,00

7.960.144,00

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

54.114.386,00

54.114.386,00

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине

10.633.669,00

10.633.669,00

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа

31.639.267,00

31.639.267,00

2101-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду извршних органа власти и скупштине

11.841.450,00

2101

УКУПНИ РАСХОДИ

Члан 8.
Члан 9. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2019. годину мења се и гласи:
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у укупном износу од 7.903.000,00 динара. Председник општине
доноси решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, за намене утврђене у складу са чланом 69. Закона о
буџетском систему, на предлог Одељења за финансије Управе Градске општине Барајево.
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
Члан 11. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2019. годину мења се и гласи:
Укупна средства буџета утврђена су у износу од
787.166.189,76 динара, а формирана су приходима и примањима из следећих извора:
1. Tекући приходи у износу од 587.812.260,00 динара –
извор финансирања 01, утврђених Одлуком о утврђивању
обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години.
2. Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општина – извор финансирања
07, у износу од 1.001.983,65 динара распоређују се у оквиру
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11.841.450,00
199.353.929,76
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Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска
активност 0701 – 0002 Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре, Функција 620, Економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти за покриће трошкова
реализације пројекта „Санација пропуста на Сувој реци и
моста на реци Марици у Вранићу’’.
3. Други текући трансфери од Републике у корист нивоа
општина – извор финансирања 07, у износу од 11.757.100,00
динара распоређују се за следеће намене:
– Средства у износу од 57.100,00 се распоређују у оквиру
раздела 3 – Општинска управа, програм 0901 – Социјална
и дечија заштита, програмска активност 0901 – 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту
из буџета, за исплату једнократних помоћи по решењима
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије;
– Средства у изноу од 4.950.000,00 динара се распоређују
у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0901 – Социјална и дечија заштита, пројекат 0901-1006 „ Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског
материјала”, функција 090, економска класификација 472 –
накнаде за социјалну заштиту из буџета;
– Средства у износу од 4.950.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0901
– Социјална и дечија заштита, пројекат 0901-1007 „Побољ-
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шање услова становања интерно расељених лица док су у
расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног
објекта”, функција 090, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета;
– Средства у износу од 1.800.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0901
– Социјална и дечија заштита, пројекат 0901-1008 „Помоћ
избеглицама кроз доделу доходовних активности”, функција 090, економска класификација 472 – накнаде за социјалну
заштиту из буџета.
4. Текући трансфери градова у корист нивоа општина
– извор финансирања 07, у износу од 604.295,90 динара распоређују се за следеће намене:
– Средства у износу од 6.000,00 динара распоређују се
у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130, економска класификација 423 –
Услуге по уговору, за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака;
– Средства у износу од 117.030,00 динара распоређују
се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130, економска класификација 426 –
Материјал, за покриће дела трошкова изласка службеног
лица на терен ради закључења брака;
– Средства у износу од 382.718,99 динара распоређују се
у оквиру раздела 3 – Општинска управа, Глава 3.1 – Месне
заједнице, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0002 Функционисање месних заједница, фрункција 160, економска класификација
411 – Плате, додаци и накнаде запослених, за покриће трошкова реализације годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе „Три храста лужњака
– Баре’’ у Шиљаковцу;
– Средства у износу од 72.410,91 динара распоређују се у
оквиру раздела 3 – Општинска управа, Глава 3.1 – Месне заједнице, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0002 Функционисање месних
заједница, фрункција 160, економска класификација 412
– Социјалани доприноси на терет послодавца, за покриће
трошкова реализације годишњег програма управљања заштићеним подручјем споменика природе „Три храста лужњака – Баре’’ у Шиљаковцу;
– Средства у износу од 26.136,00 динара распоређују се у
оквиру раздела 3 – Општинска управа, Глава 3.1 – Месне заједнице, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0002 Функционисање месних
заједница, фрункција 160, економска класификација 426
– Материјал, за покриће трошкова реализације годишњег
програма управљања заштићеним подручјем споменика
природе „Три храста лужњака – Баре’’ у Шиљаковцу.
5. Вишак прихода из ранијих година, утврђеног у износу
од 184.487.066,19 динара – извор финансирања 13, који се
распоређује за следеће намене:
– Средства у износу од 10.000.000,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0401 –
Заштита животне средине, програмска активност 0401-0005
Управљање комуналним отпадом, функција 510, економска
класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским
предузећима, на име капиталних субвенција ЈКП „10. октобар’’ за набавку возила за изношење смећа;
– Средства у износу од 35.031.686,15 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0701
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– Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре, функција 620, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, за покриће
трошкова периодичног одржавања некатегорисаних путева
на територији градске општине Барајево;
– Средства у износу од 2.000.000,00 динара распоређују
се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0701
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
Пројекат 0701-1002 – „Унапређење безбедности саобраћаја
на територији ГО Барајево”, функција 360, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, за
покриће трошкова реализације програма за финансирање
безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево за 2018.
годину;
– Средства у износу од 599.587,00 динара распоређују
се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0701
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
Пројекат 0701-1002 – „Унапређење безбедности саобраћаја
на територији ГО Барајево”, функција 360, економска класификација 426 – Материјал, за покриће трошкова реализације програма за финансирање безбедности саобраћаја на
територији ГО Барајево за 2018. годину;
– Средства у износу од 400.000,00 динара распоређују
се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0701
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
Пројекат 0701-1002 – „Унапређење безбедности саобраћаја
на територији ГО Барајево”, функција 360, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, за
покриће трошкова реализације програма за финансирање
безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево за 2018.
годину;
– Средства у износу од 417.284,00 динара распоређују
се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0602
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130, Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, за финансирање извођења радова на поправци котларнице и система централног грејања
у објектима ГО Барајево;
– Средства у износу од 180.181,82 динара распоређују
се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0602
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130, Економска класификација 483 –
Новчана казна и пенали по решењу суда;
– Средства у износу од 781.476,95 динара распоређују
се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0602
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130, Економска класификација 465 –
Остале дотације и трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Града Београда,одобрених за извођење радова на поправци котларнице и система централног
грејања у објектима ГО Барајево;
– Средства у износу од 43.367,06 динара распоређују се
у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130, Економска класификација 465
– Остале дотације и трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Републике, одобрених за на име
накнаде трошкова насталих услед штете изазване мајском
елементарном непогодом – поплаве;
– Средства у износу од 16.697,85 динара распоређују се
у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0602 –
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Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130, Економска класификација 465
– Остале дотације и трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Републике, одобрених за покриће
трошкова рада Комисије за повраћај земљишта;
– Средства у износу од 9.477,92 динара распоређују се
у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130, Економска класификација 465 –
Остале дотације и трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Града Београда,одобрених за покриће
дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака у 2018. години;
– Средства у износу од 28.945,64 динара распоређују се
у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130, Економска класификација 465
– Остале дотације и трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Града Београда, одобрених на име
накнаде за рад чланова бирачких одбора и набавке горива и материјала за опремање бирачких места, за изборе за
одборнике Скупштине Града Београда, одржаних 4. марта
2018. године;
– Средства у износу од 75.319,00 динара распоређују се
у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0701 –
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 620, економска
класификација 465 – Остале дотације и трансфери, на име
повраћаја неутрошених средстава у буџет Града Београда,
одобрених за покриће трошкова периодичног одржавања
некатегорисаних путева на територији градске општине Барајево;
– Средства у износу од 413,00 динара распоређују се у
оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат 0701 – 1002 „Унапређење безбедности саобраћаја на
територији ГО Барајево”, функција 360, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава одобрених за покриће трошкова
реализације програма за финансирање безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево за 2018. годину;
– Средства у износу од 3.043,80 динара распоређују се у
оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0901– Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0001
Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција
090,економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава Комесаријату за избеглице и миграције, одобрених за покриће трошкова реализације пројекта „Побољшање услова становања
породица избеглица на територији ГО Барајево куповином
сеоске куће са окућницом и набавком грађевинског материјала’’;
– Средства у износу од 153.052,00 динара распоређују се
у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0901-Социјална и дечија заштита, пројекат 0901-1002 „Побољшање
услова становања породица избеглица на територији ГО
Барајево, кроз набавку грађевинског материјала”, функција 090, економска класификација 465 – Остале дотације и
трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава Комесаријату за избеглице и миграције;
– Средства у износу од 2.321.948,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3-Општинска управа, програм 0901-Со-
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цијална и дечија заштита, пројекат 0901-1002 „Побољшање
услова становања породица избеглица на територији ГО
Барајево, кроз набавку грађевинског материјала”, функција
090, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета;
– Средства у износу од 4.950.000,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0901–
Социјална и дечија заштита, пројекат 0901-1003 „Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на
територији ГО Барајево, кроз набавку грађевинског материјала”, функција 090,економска класификација 472– Накнаде
за социјалну заштиту из буџета;
– Средства у износу од 47.000.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 1102
– Комуналне делатности, програмска активност 1102-0001
Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640,
економска класификација 421 – Стални трошкови;
– Средства у износу од 6.993.036,00 динара се распоређују у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 1102
– Комуналне делатности, пројекат 1102-1002 „Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу”, функција 620, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти;
– Средства у износу од 4.006.964,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 1102 –
Комуналнe делатности, пројекат 1102-1006 „Изградња капеле на гробљу у Барајеву”, функција 620, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти;
– Средства у износу од 12.000.000,00 динара се распоређују у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 1102
–Комуналне делатности, пројекат 1102-1005 „ Прибављање
земљишта за изградњу парка у Барајеву”, функција 620, економска класификација 541 – Земљиште;
– Средства у износу од 7.257.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа,програм 1301 –
Развој спорта и омладине, пројекат 1301-1002 „Прибављање
техничке документације за изградњу спортске хале у Барајеву – насеље Гај”, функција 860, економска класификација
511-Зграде и грађевински објекти;
– Средства у износу од 50.000.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа,програм 1301
– Развој спорта и омладине, пројекат 1301-1005 „Изградња
спортске хале у Барајеву – Насеље Гај’’ – прва фаза, функција 860, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти;
– Неутрошена средства на подрачуну буџета Буџет СО
Барајево боловање – Извор финансирања 13, у износу од
199.964,39 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130,
економска класификација 414 – Социјална давања;
– Неутрошена средства на подрачунима месних заједница – Извор финансирања 13, у износу од 13.784,88 динара
распоређују се за следеће намене:
– Средства у износу од 299,96 динара распоређују се у
оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Глава 3.1 – Месне заједнице,програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0002 Функционисање месних
заједница, функција 160, економска класификација 411 –
Плате и додаци запослених, за покриће трошкова реализације годишњег програма управљања заштићеним подручјем „Три храста лужњака – Баре’’;
– Средства у износу од 699,67 динара распоређују се у
оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Глава 3.1 – Месне заједнице,програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0002 Функционисање месних
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културу „Барајево”, програм 1201 -Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање
локалних установа културе, функција 860, економска класификација 413 – Накнаде у натури;
– Средства у износу од 200.000,00 динара распоређују се
у оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.2 – Центар
за културу „Барајево”, програм 1201 – Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, функција 860, економска
класификација 414 – Социјалана давања запосленима;
– Средства у износу од 30.000,00 динара распоређују се у
оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.2 – Центар за
културу „Барајево”, програм 1201 – Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање
локалних установа културе, функција 860, економска класификација 421 – Стални трошкови;
– Средства у износу од 50.000,00 динара распоређују се у
оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.2 – Центар за
културу „Барајево”, програм 1201 – Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање
локалних установа културе, функција 860, економска класификација 423 – Услуге по уговору;
– Средства у износу од 1.160.000,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.2 – Центар за културу „Барајево”, програм – 1201 Развој културе и
информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, функција 860, економска класификација 424 – Специјализоване услуге.
7. Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 23.484,02 динара – извор финансирања 03.

ОПИС

Средства из
буџета 01

Средства из
осталих извора буџетских
корисника

7

8

9

Извор
финан.

Економска
класификација

Функција

Програмска класификација

Глава

Раздео

заједница, функција 160, економска класификација 412 –
Социјaлни доприноси на терет послодавца, за покриће трошкова реализације годишњег програма управљања заштићеним подручјем „Три храста лужњака – Баре’’;
– Средства у износу од 455,86 динара распоређују се у
оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Глава 3.1 – Месне заједнице,програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0002 Функционисање месних
заједница, функција 160, економска класификација 421 –
Стални трошкови;
– Средства у износу од 12.329,39 динара распоређују се у
оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Глава 3.1 – Месне заједнице,програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0002 Функционисање месних
заједница, функција 160, економска класификација 426 –
Материјал, за покриће трошкова реализације годишњег
програма управљања заштићеним подручјем „Три храста
лужњака – Баре’’.
– Неутрошена средства на подрачуну сопствених прихода Центра за културу „Барајево’’ у износу од 3.836,73 динара
распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.2 – Центар за културу „Барајево”, програм 1201 – Развој
културе и информисања, програмска активност 1201 – 0001
Функционисање локалних установа културе, функција 860,
економска класификација 421 – Стални трошкови.
6. Сопствени приходи индиректних корисника у износу
од 1.480.000,00 динара – извор финансирања 04 распоређују
се за следеће намене:
– Средства у износу од 40.000,00 динара распоређују се у
оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.2 – Центар за
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Укупна средства
10 (8+9)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

110
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

4.025.600,00

4.025.600,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

690.400,00

690.400,00

413

Накнаде у натури

100.000,00

100.000,00

414

Социјална давања запосленима

423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

465

Остале дотације и трансфери

610.000,00

610.000,00

Дотације невладиним организацијама Ова апропријација користиће
се за: – финансирање редовног рада политичких партија у износу од
607.669,00 динара

481

607.669,00

607.669,00

Приходи из буџета

10.633.669,00

10.633.669,00

Укупно за функцију 110

10.633.669,00

10.633.669,00

Приходи из буџета

10.633.669,00

10.633.669,00

Укупно за програмску активност 2101-0001

10.633.669,00

10.633.669,00

Приходи из буџета

10.633.669,00

10.633.669,00

Укупно за програм 2101

10.633.669,00

10.633.669,00

Приходи из буџета

10.633.669,00

10.633.669,00

Укупно за раздео 1

10.633.669,00

10.633.669,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01

Извори финансирања за Програм 2101:
01

Извори финансирања за раздео 1:
01
2

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2101
2101-0002

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа
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Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

110
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

23.144.000,00

23.144.000,00

3.969.250,00

413

Накнаде у натури

320.000,00

3.969.250,00
320.000,00

414

Социјална давања запосленима

100.000,00

100.000,00

416

Награде, бонуси и остали расходи

56.017,00

56.017,00

423

Услуге по уговору

1.250.000,00

1.250.000,00

465

Остале дотације и трансфери

2.800.000,00

2.800.000,00

Приходи из буџета

31.639.267,00

31.639.267,00

Укупно за функцију 110

31.639.267,00

31.639.267,00

Приходи из буџета

31.639.267,00

31.639.267,00

Укупно за програмску активност 2101-0002

31.639.267,00

31.639.267,00

Приходи из буџета

31.639.267,00

31.639.267,00

Укупно за програм 2101

31.639.267,00

31.639.267,00

Приходи из буџета

31.639.267,00

31.639.267,00

Укупно за раздео 2

31.639.267,00

31.639.267,00

1.900.000,00

1.900.000,00

Приходи из буџета

1.900.000,00

1.900.000,00

Укупно за функцију 421

1.900.000,00

1.900.000,00

Приходи из буџета

1.900.000,00

1.900.000,00

Укупно за пројекат 0101-1004

1.900.000,00

1.900.000,00

395.570,00

395.570,00

Приходи из буџета

395.570,00

395.570,00

Укупно за функцију 421

395.570,00

395.570,00

Приходи из буџета

395.570,00

395.570,00

Укупно за пројекат 0101-1005

395.570,00

395.570,00

Приходи из буџета

2.295.570,00

2.295.570,00

Укупно за програм 0101

2.295.570,00

2.295.570,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01

Извори финансирања за Програм 2101:
01

Извори финансирања за раздео 2:
01
3

ОПШТИНСКА УПРАВА
0101

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПРОЈЕКАТ „Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде’’

0101-1004
421

Пољопривреда
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
01

Извори финансирања за пројекат 0101-1004:
01
0101-1005

ПРОЈЕКАТ „Награђивање стрелаца у систему противградне заштите’’
421

Пољопривреда
424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 421:
01

Извори финансирања за пројекат 0101-1005:
01

Извори финансирања за програм 0101:
01
0401

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом
510

Управљање отпадом

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Ова апропријација користиће се за: – Текуће субвенције у износу од
904.448,00 динара на име учешћа у финансирању Регионалног центра
за управљање отпадом „Еко Тамнава’’ д.о.о – Текуће субвенције ЈКП
„10. Октобар’’ у износу од 980.000.000,00 динара за покриће трошкова закупа Црвеном крсту – Текуће субвенције ЈКП „10. октобар’’ у
износу од 10.500.000,00 динара за покриће губитка насталог приликом
изношења смећа – Капиталне субвенције ЈКП „10. октобар’’ у износу од
10.000.000,00 динара за набавку возила за изношење смећа

12.384.448,00

463

Трансфери осталим нивоима власти

15.000.000,00

10.000.000,00

22.384.448,00
15.000.000,00

Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 510

27.384.448,00
27.384.448,00

27.384.448,00
10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

37.384.448,00

Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 0401-0005
Извори финансирања за Програм 0401:

27.384.448,00

27.384.448,00

27.384.448,00
10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

37.384.448,00
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Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програм 0401
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27.384.448,00
27.384.448,00
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27.384.448,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

37.384.448,00

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602-0001
130

Опште услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

55.160.365,00

55.160.365,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

9.460.003,00

9.460.003,00

413

Накнаде у натури

1.900.000,00

414

Социјална давања запосленима

2.180.000,00

416

Награде, бонуси и остали расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

1.900.000,00
199.964,39

2.379.964,39

682.196,00

682.196,00

10.119.000,00

10.119.000,00

400.000,00
18.850.000,00

400.000,00
6.000,00

5.330.000,00

18.856.000,00
5.330.000,00

425

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме

9.350.000,00

417.284,00

9.767.284,00

426

Материјал

7.620.000,00

117.030,00

7.737.030,00

465

Остале дотације и трансфери

6.670.958,00

879.965,42

7.550.923,42

482

Порези и обавезне таксе

3.880.000,00

483

Новчане казне по решењу суда

180.181,82

10.280.181,82

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

10.100.000,00

3.880.000,00

50.000,00

50.000,00

28.500.000,00

28.500.000,00

3.630.000,00

3.630.000,00

576.000,00

576.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130

174.458.522,00

174.458.522,00

174.458.522,00
123.030,00

123.030,00

1.677.395,63

1.677.395,63

1.800.425,63

176.258.947,63

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 0602-0001

0602-0006

174.458.522,00

174.458.522,00

174.458.522,00
123.030,00

123.030,00

1.677.395,63

1.677.395,63

1.800.425,63

176.258.947,63

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови
130

Опште услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених

9.057.600,00

9.057.600,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.553.400,00

1.553.400,00

413

Накнаде у натури

120.000,00

120.000,00

414

Социјална давања запосленима

160.000,00

160.000,00

424

Специјализоване услуге Ова апропријација користиће се за извршење
Решења комуналне инспекције

3.000.000,00

3.000.000,00

465

Остале дотације и трансфери

1.200.000,00

1.200.000,00

Приходи из буџета

15.091.000,00

15.091.000,00

Укупно за функцију 130

15.091.000,00

15.091.000,00

Приходи из буџета

15.091.000,00

15.091.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0006

15.091.000,00

15.091.000,00

7.903.000,00

7.903.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:
01
0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
49912

Средства текуће резерве
Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

7.903.000,00

7.903.000,00

Укупно за функцију 160

7.903.000,00

7.903.000,00

Приходи из буџета

7.903.000,00

7.903.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0009

7.903.000,00

7.903.000,00

950.000,00

950.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:
01
0602-0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
49911

Средства сталне резерве
Извори финансирања за функцију 160:
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Приходи из буџета

950.000,00

950.000,00

Укупно за функцију 160

950.000,00

950.000,00

Приходи из буџета

950.000,00

950.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0010

950.000,00

950.000,00

7.960.144,00

7.960.144,00

Приходи из буџета

7.960.144,00

7.960.144,00

Укупно за функцију 130

7.960.144,00

7.960.144,00

Приходи из буџета

7.960.144,00

7.960.144,00

Укупно за пројекат 0602-1013

7.960.144,00

7.960.144,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
01

ПРОЈЕКАТ „Постављање интегрисаног система видео надзора на територији ГО Барајево’’ – II фаза

0602-1013
130

Опште услуге
512

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 130:
01

Извори финансирања за пројекат 0602-1013:
01

Извори финансирања за програм 0602:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програм 0602

206.362.666,00

206.362.666,00

206.362.666,00
123.030,00

123.030,00

1.677.395,63

1.677.395,63

1.800.425,63

208.163.091,63

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

0701

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре

0701-0002
620

Развој заједнице
425

Текуће поправке и одржавање

465

Остале дотације и трансфери

511

Зграде и грађевински објекти

27.000.000,00
61.500.000,00

27.000.000,00
75.319,00

75.319,00

36.033.669,80

97.533.669,80

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

88.500.000,00

88.500.000,00

88.500.000,00
1.001.983,65

1.001.983,65

35.107.005,15

35.107.005,15

36.108.988,80

124.608.988,80

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 0701-0002

88.500.000,00

88.500.000,00

88.500.000,00
1.001.983,65

1.001.983,65

35.107.005,15

35.107.005,15

36.108.988,80

124.608.988,80

ПРОЈЕКАТ „Унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО
Барајево’’

0701-1002
360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
426

Материјал

599.587,00

599.587,00

463

Трансфери осталим нивоима власти

400.000,00

400.000,00

465

Остале дотације и трансфери

481

Дотације невладиним организацијама

413,00

413,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 360:
13

Вишак прихода

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функцију 360

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0701-1002:
13

Вишак прихода

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за пројекат 0701-1002

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за програм 0701:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програм 0701

0901

ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901
-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици
помоћи
090

88.500.000,00

88.500.000,00

88.500.000,00
1.001.983,65

1.001.983,65

38.107.005,15

38.107.005,15

39.108.988,80

127.608.988,80

3.043,80

3.043,80

57.100,00

1.772.100,00

Социјална заштита некласификована на другом месту
465

Остале дотације и трансфери

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ова апропријација користиће
се за: – једнократне помоћи у износу од 1.515.000,00 динара -трошкове
сахране нн лица у износу од 200.000,00 динара -једнократне помоћи по
Решењима Комесаријата за избеглице и миграције у износу од 57.100,00
динара
Извори финансирања за функцију 090:

1.715.000,00

2. октобар 2019.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 090

Број 89 – 23
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9

1.715.000,00

1.715.000,00
57.100,00

1.715.000,00

10 (8+9)
57.100,00

3.043,80

3.043,80

60.143,80

1.775.143,80

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 0901-0001

0901-0003

1.715.000,00

1.715.000,00

1.715.000,00
57.100,00

57.100,00

3.043,80

3.043,80

60.143,80

1.775.143,80

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
481

Дотације невладиним организацијама

6.000.000,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Укупно за функцију 090

6.000.000,00

6.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Укупно за програмску активност 0901-0003

6.000.000,00

6.000.000,00

1.660.000,00

1.660.000,00

Приходи из буџета

1.660.000,00

1.660.000,00

Укупно за функцију 010

1.660.000,00

1.660.000,00

Приходи из буџета

1.660.000,00

1.660.000,00

Укупно за програмску активност 0901-0008

1.660.000,00

1.660.000,00

Извори финансирања за функцију 090:
01

Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:
01

0901-0008

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом
010

Болест и инвалидност
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 010:
01

Извори финансирања за програмску активност 0901-0008:
01

ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања породица избеглица на
територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала’’

0901-1002
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
465

Остале дотације и трансфери

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

153.052,00

153.052,00

2.321.948,00

2.579.943,00

2.475.000,00

2.475.000,00

2.475.000,00

2.732.995,00

2.475.000,00

2.475.000,00

257.995,00

2.475.000,00

2.732.995,00

436.554,00

4.950.000,00

5.386.554,00

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.386.554,00

4.950.000,00

4.950.000,00

436.554,00

4.950.000,00

5.386.554,00

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

257.995,00

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 090

257.995,00
257.995,00

257.995,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1002:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за пројекат 0901-1002

257.995,00

257.995,00

ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског
материјала’’

0901-1003
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 090

436.554,00
436.554,00

436.554,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1003:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за пројекат 0901-1003

436.554,00

436.554,00

Пројекат „Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала’’

0901-1006
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 090

550.000,00
550.000,00

550.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1006:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за пројекат 0901-1006

550.000,00
550.000,00

550.000,00
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Пројекат „Побољшање услова становања интерно расељених лица док
су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског
материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта’’

0901-1007
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

200.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 090

550.000,00
550.000,00

550.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1007:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за пројекат 0901-1007

550.000,00

550.000,00

Пројекат „ Реализација помоћи избеглицама кроз доделу доходовних
активности „

0901-1008
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 090

200.000,00
200.000,00

200.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1008:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за пројекат 0901-1008

200.000,00
200.000,00

200.000,00

Извори финансирања за програм 0901:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програм 0901

11.369.549,00

11.369.549,00
11.757.100,00

11.369.549,00

11.757.100,00

7.428.043,80

7.428.043,80

19.185.143,80

30.554.692,80

ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101
1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање
620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти

5.400.000,00

5.400.000,00

Приходи из буџета

5.400.000,00

5.400.000,00

Укупно за функцију 620

5.400.000,00

5.400.000,00

Приходи из буџета

5.400.000,00

5.400.000,00

Укупно за програмску активност 1101-0001

5.400.000,00

5.400.000,00

11.064.000,00

11.064.000,00

1.897.500,00

1.897.500,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
01

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење урбанистичких и просторних планова

1101-0002
610

Стамбени развој
411

Плате, додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

290.000,00

290.000,00

414

Социјална давања запосленима

160.000,00

160.000,00

465

Остале дотације и трансфери

1.300.000,00

1.300.000,00

Приходи из буџета

14.711.500,00

14.711.500,00

Укупно за функцију 610

14.711.500,00

14.711.500,00

Приходи из буџета

14.711.500,00

14.711.500,00

Укупно за програмску активност 1101-0002

14.711.500,00

14.711.500,00

Приходи из буџета

20.111.500,00

20.111.500,00

Укупно за програм 1101

20.111.500,00

20.111.500,00

Извори финансирања за функцију 610:
01

Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:
01

Извори финансирања за програм1101:
01
1102

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем

1102-0001
640

Улична расвета
421

Стални трошкови

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме
Извори финансирања за функцију 640:

18.000.000,00

47.000.000,00

65.000.000,00

500.000,00

500.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

2. октобар 2019.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 640

Број 89 – 25
8

9

27.500.000,00
27.500.000,00

10 (8+9)
27.500.000,00

47.000.000,00

47.000.000,00

47.000.000,00

74.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 1102-0001

1102-0002

27.500.000,00

27.500.000,00

27.500.000,00
47.000.000,00

47.000.000,00

47.000.000,00

74.500.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

19.604.604,00

19.604.604,00

222.200,00

222.200,00

Приходи из буџета

19.826.804,00

19.826.804,00

Укупно за функцију 620

19.826.804,00

19.826.804,00

Приходи из буџета

19.826.804,00

19.826.804,00

Укупно за програмску активност 1102-0002

19.826.804,00

19.826.804,00

14.705.202,00

14.705.202,00

Приходи из буџета

14.705.202,00

14.705.202,00

Укупно за функцију 620

14.705.202,00

14.705.202,00

Приходи из буџета

14.705.202,00

14.705.202,00

Укупно за програмску активност 1102-0003

14.705.202,00

14.705.202,00

5.500.000,00

5.500.000,00

Приходи из буџета

5.500.000,00

5.500.000,00

Укупно за функцију 620

5.500.000,00

5.500.000,00

Приходи из буџета

5.500.000,00

5.500.000,00

Укупно за програмску активност 1102-0006

5.500.000,00

5.500.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
01

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама
јавне намене

1102-0003
620

Развој заједнице
421

Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:
01
1102-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге
620

Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским предузећимa и организацијама –
Ова апропријација користиће се за текуће субвенције ЈКП „10. октобар’’
за покриће губитка насталог приликом одржавања гробаља и обављања
погребних услуга

451

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:
01

1102-1002

ПРОЈЕКАТ „Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу’’
620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти

320.000,00

6.993.036,00

7.313.036,00

6.993.036,00

6.993.036,00

6.993.036,00

7.313.036,00

6.993.036,00

6.993.036,00

6.993.036,00

7.313.036,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

320.000,00

320.000,00

320.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1002:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за пројекат 1102-1002

1102-1004

320.000,00
320.000,00

320.000,00

ПРОЈЕКАТ „Изградња помоћног објекта – ограде на гробљу у Арнајеву „
620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти

5.158.060,00

5.158.060,00

Приходи из буџета

5.158.060,00

5.158.060,00

Укупно за функцију 620

5.158.060,00

5.158.060,00

Приходи из буџета

5.158.060,00

5.158.060,00

Укупно за пројекат 1102-1004

5.158.060,00

5.158.060,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за пројекат 1102-1004:
01
1102-1005

ПРОЈЕКАТ „ Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву’’
620

Развој заједнице
541

Земљиште

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
13

Вишак прихода

Број 89 – 26
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

2. октобар 2019.
8

Укупно за функцију 620

9
12.000.000,00

10 (8+9)
12.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1005:
13
1102-1006

Вишак прихода

12.000.000,00

12.000.000,00

Укупно за пројекат 1102-1005

12.000.000,00

12.000.000,00

4.006.964,00

4.126.964,00

4.006.964,00

4.006.964,00

4.006.964,00

4.126.964,00

4.006.964,00

4.006.964,00

4.006.964,00

4.126.964,00

ПРОЈЕКАТ „Изградња капеле на гробљу у Барајеву’’
620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти

120.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

120.000,00
120.000,00

120.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1006:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за пројекат 1102-1006

120.000,00
120.000,00

120.000,00

Извори финансирања за програм 1102:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програм 1102

1201

73.130.066,00
73.130.066,00

73.130.066,00
70.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

143.130.066,00

ПРОГРАМ 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

1201-0002
820

Услуге културе
481

Дотације невладиним организацијама

3.000.000,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функцију 820

3.000.000,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за програмску активност 1201-0002

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функцију 860

3.000.000,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за пројекат 1201-1001

3.000.000,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Укупно за програм 1201

6.000.000,00

6.000.000,00

7.510.000,00

7.510.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002
01

1201-1001

ПРОЈЕКАТ „Финансирање традиционалних цркава и верских заједница’’
860

Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 860:
01

Извори финансирања за пројекат активност 1201-1001
01

Извори финансирања за програм 1201:
01
1301

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

1301-0001
860

Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

7.510.000,00

7.510.000,00

Укупно за функцију 860

7.510.000,00

7.510.000,00

Приходи из буџета

7.510.000,00

7.510.000,00

Укупно за програмску активност 1301-0001

7.510.000,00

7.510.000,00

2.165.903,00

2.165.903,00

Приходи из буџета

2.165.903,00

2.165.903,00

Укупно за функција 860

2.165.903,00

2.165.903,00

Приходи из буџета

2.165.903,00

2.165.903,00

Укупно за програмску активност 1301-0002

2.165.903,00

2.165.903,00

Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:
01

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском
спорту

1301-0002
860

Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 860:
01

Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:
01

1301-1002

ПРОЈЕКАТ „Прибављање техничке документације за изградњу спортске
хале у Барајеву – насеље Гај’’

2. октобар 2019.
1

2

3

4
860

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

511
13

13
1301-1003
860
511
01

01
1301-1005
860
511
01
13

01
13

1301-1006
860
511
01

01

01
13
2001
2001-0001
911
463
01

01

7
Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 860:
Вишак прихода
Укупно за Функцију 860
Извори финансирања за пројекат 1301-1002:
Вишак прихода
Укупно за пројекат 1301-1002
ПРОЈЕКАТ „Теретана на отвореном’’
Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Укупно за Функцију 860
Извори финансирања за пројекат 1301-1003:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 1301-1003
ПРОЈЕКАТ „Изградња спортске хале у Барајеву – Насеље Гај’’-прва фаза
Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Вишак прихода
Укупно за Функцију 860
Извори финансирања за пројекат 1301-1005:
Приходи из буџета
Вишак прихода
Укупно за пројекат 1301-1005
ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијих игралишта у Вранићу, Манићу и Глумчевом брду’’
Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Укупно за Функцију 860
Извори финансирања за пројекат 1301-1006:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 1301-1005
Извори финансирања за Програм 1301:
Приходи из буџета
Вишак прихода
Укупно за програм 1301
ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Предшколско образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Укупно за функција 911
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
Приходи из буџета

463

Укупно за програмску активност 2001-0001
Извори финансирања за програм 2001:
Приходи из буџета
Укупно за програм 2001
ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа
Образовање које није дефинисано нивоом
Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација користиће се
– текуће поправке и одржавање објеката основних школа у износу од
16.500.000,00 динара -превоз ученика ОШ на удаљености већој од 4 km од
седишта школе у износу од 6.500.000,00 динара -смештај и исхрану деце и
ученика са сметњама у развоју у школама у износу од 200.000,00 динара

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -за смештај и исхрану деце и
ученика са сметњама у развоју у школама у износу од 1.800.000,00 динара -превоз деце са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места
становања од школе у износу од 1.200.000,00 динара

01
2002
2002-0001
950

Извори финансирања за функцију 950:

Број 89 – 27
8

9

10 (8+9)

7.257.000,00

7.257.000,00

7.257.000,00
7.257.000,00

7.257.000,00
7.257.000,00

7.257.000,00
7.257.000,00

7.257.000,00
7.257.000,00

6.683.867,00

6.683.867,00

6.683.867,00
6.683.867,00

6.683.867,00
6.683.867,00

6.683.867,00
6.683.867,00

6.683.867,00
6.683.867,00

1.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00

1.000.000,00
50.000.000,00
51.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00

1.000.000,00
50.000.000,00
51.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

11.200.000,00

11.200.000,00

11.200.000,00
11.200.000,00

11.200.000,00
11.200.000,00

11.200.000,00
11.200.000,00

11.200.000,00
11.200.000,00

28.559.770,00
28.559.770,00

57.257.000,00
57.257.000,00

28.559.770,00
57.257.000,00
85.816.770,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

23.200.000,00

23.200.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Број 89 – 28
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6
01

7

2. октобар 2019.
8

9

10 (8+9)

Приходи из буџета

26.200.000,00

26.200.000,00

Укупно за функцију 950

26.200.000,00

26.200.000,00

Приходи из буџета

26.200.000,00

26.200.000,00

Укупно за програмску активност 2002-0001

26.200.000,00

26.200.000,00

196.159,00

196.159,00

Приходи из буџета

196.159,00

196.159,00

Укупно за функцију 950

196.159,00

196.159,00

Приходи из буџета

196.159,00

196.159,00

Укупно за пројекат 2002-1008

196.159,00

196.159,00

398.900,00

398.900,00

Приходи из буџета

398.900,00

398.900,00

Укупно за функцију 950

398.900,00

398.900,00

Приходи из буџета

398.900,00

398.900,00

Укупно за пројекат 2002-1009

398.900,00

398.900,00

242.372,00

242.372,00

Приходи из буџета

242.372,00

242.372,00

Укупно за функцију 950

242.372,00

242.372,00

Приходи из буџета

242.372,00

242.372,00

Укупно за пројекат 2002-1010

242.372,00

242.372,00

Приходи из буџета

27.037.431,00

27.037.431,00

Укупно за програм 2002

27.037.431,00

27.037.431,00

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

2002-1008

ПРОЈЕКАТ „Поклон за ђаке прваке’’
950

Образовање које није дефинисано нивоом
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 950:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-1008:
01
2002-1009

ПРОЈЕКАТ „Награђивање ученика’’
950

Образовање које није дефинисано нивоом
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 950:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-1009:
01
2002-1010

ПРОЈЕКАТ „Набавка књига за одличне ученике „
950

Образовање које није дефинисано нивоом
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 950:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-1010:
01

Извори финансирања за Програм 2002:
01
2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду извршних органа власти
и скупштине

2101-0003
130

Опште услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених

8.853.000,00

8.853.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.518.450,00

1.518.450,00

413

Накнаде у натури

210.000,00

210.000,00

414

Социјална давања запосленима

160.000,00

160.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

Приходи из буџета

11.841.450,00

11.841.450,00

Укупно за функцију 130

11.841.450,00

11.841.450,00

Приходи из буџета

11.841.450,00

11.841.450,00

Укупно за програмску активност 2101-1003

11.841.450,00

11.841.450,00

Приходи из буџета

11.841.450,00

11.841.450,00

Укупно за програм 2101

11.841.450,00

11.841.450,00

465

Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 130:
01

Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:
01

Извори финансирања за програм 2101:
01

Извори финансирања за раздео 3:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за раздео 3

3.1

505.592.450,00

505.592.450,00

505.592.450,00
12.882.113,65

12.882.113,65

184.469.444,58

184.469.444,58

197.351.558,23

702.944.008,23

383.018,95

383.018,95

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВА

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
411

Плате, додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

421

Стални трошкови

3.380.000,00

73.110,58

73.110,58

455,86

3.380.455,86

2. октобар 2019.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

Број 89 – 29
8

424

Специјализоване услуге

150.000,00

426

Материјал

250.000,00

482

Порези и обавезне таксе

483

Новчане казне по решењу суда

9

10 (8+9)
150.000,00

38.465,39

288.465,39

10.000,00

10.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функција 160

5.790.000,00

5.790.000,00
481.265,90

5.790.000,00

481.265,90

13.784,88

13.784,88

495.050,78

6.285.050,78

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 0602-0002

5.790.000,00

5.790.000,00
481.265,90

5.790.000,00

481.265,90

13.784,88

13.784,88

495.050,78

6.285.050,78

Извори финансирања за програм 0602:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за програм 0602

5.790.000,00

5.790.000,00
481.265,90

5.790.000,00

481.265,90

13.784,88

13.784,88

495.050,78

6.285.050,78

Извори финансирања за главу 3.1:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за главу 3.1

3.2

5.790.000,00

5.790.000,00
481.265,90

5.790.000,00

481.265,90

13.784,88

13.784,88

495.050,78

6.285.050,78

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „БАРАЈЕВО’’
1201

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа
културе

1201-0001
860

Рекреација, спорт, култура и вере
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6.771.215,00

6.771.215,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.215.260,00

413

Накнаде у натури

380.000,00

40.000,00

420.000,00

414

Социјална давања запосленима

822.700,00

223.484,02

1.046.184,02

416

Награде, бонуси и остали расходи

421

Стални трошкови

1.865.000,00

33.836,73

1.898.836,73

423

Услуге по уговору

3.335.000,00

50.000,00

3.385.000,00

424

Специјализоване услуге

8.240.600,00

1.160.000,00

9.400.600,00

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

465

Остале дотације и трансфери

482

Порези и обавезне таксе

512

Машине и опрема

1.215.260,00

300.000,00

300.000,00

385.000,00

385.000,00

1.210.500,00

1.210.500,00

685.399,00

685.399,00

28.000,00

28.000,00

168.400,00

168.400,00

Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 860

25.407.074,00

25.407.074,00

25.407.074,00
23.484,02

23.484,02

1.480.000,00

1.480.000,00

3.836,73

3.836,73

1.507.320,75

26.914.394,75

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 1201-0001

25.407.074,00

25.407.074,00

25.407.074,00
23.484,02

23.484,02

1.480.000,00

1.480.000,00

3.836,73

3.836,73

1.507.320,75

26.914.394,75

Извори финансирања за програм 1201:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи

13

Вишак прихода
Укупно за програм 1201

25.407.074,00

25.407.074,00

25.407.074,00
23.484,02

23.484,02

1.480.000,00

1.480.000,00

3.836,73

3.836,73

1.507.320,75

26.914.394,75

Извори финансирања за главу 3.2:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи

25.407.074,00

25.407.074,00
23.484,02

23.484,02

1.480.000,00

1.480.000,00

Број 89 – 30
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6
13

7

2. октобар 2019.
8

Вишак прихода
Укупно за главу 3.2

25.407.074,00

9

10 (8+9)

3.836,73

3.836,73

1.507.320,75

26.914.394,75

Извори финансирања за раздео 03:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода

536.789.524,00

Укупно за раздео 3
4

536.789.524,00

536.789.524,00
23.484,02

23.484,02

1.480.000,00

1.480.000,00

13.363.379,55

13.363.379,55

184.487.066,19

184.487.066,19

199.353.929,76

736.143.453,76

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско/градско правобранилаштво
330

Судови
411

Плате,додаци и накнаде запослених

6.239.600,00

6.239.600,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.070.200,00

1.070.200,00

413

Накнаде у натури

150.000,00

150.000,00

414

Социјална давања запосленима

160.000,00

160.000,00

422

Трошкови путовања

100.000,00

100.000,00

423

Услуге по уговору

80.000,00

80.000,00

424

Специјализоване услуге

80.000,00

80.000,00

426

Материјал

150.000,00

150.000,00

465

Остале дотације и трансфери

700.000,00

700.000,00

482

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом

20.000,00

20.000,00

Приходи из буџета

8.749.800,00

8.749.800,00

Укупно за функцију 330

8.749.800,00

8.749.800,00

Приходи из буџета

8.749.800,00

8.749.800,00

Укупно за програмску активност 0602-0004

8.749.800,00

8.749.800,00

Извори финансирања за функцију 330:
01

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
01

Извори финансирања за програм 0602:
01

Приходи из буџета

8.749.800,00

8.749.800,00

Укупно за програм 0602

8.749.800,00

8.749.800,00

Приходи из буџета

8.749.800,00

8.749.800,00

Укупно за раздео 04

8.749.800,00

8.749.800,00

Извори финансирања за раздео 04:
01

Извори финансирања укупно
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за Разделе 1+2+3+4

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од дана доношења.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-42/2019-327, 2. октобра 2019. године
Председник
Саша Пауновић, ср.
I I I . О б р а з л ож е њ е
Образложење општег дела буџета
1. Приходи буџета за 2019. годину
Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који
припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години („Службени лист Града Београда”, бр. 118/18, 9/19, 61/19)

587.812.260,00

587.812.260,00

587.812.260,00
23.484,02

23.484,02

1.480.000,00

1.480.000,00

13.363.379,55

13.363.379,55

184.487.066,19

184.487.066,19

199.353.929,76

787.166.189,76

утврђен је укупан обим јавних средстава Града Београда за
2019. годину, оквири за потрошњу градских општина и расподела прихода између буџета града и буџета градских општина. У складу са чланом 4. горе наведене одлуке, укупан оквир
средстава за потрошњу градске општине Барајево утврђен
је у износу од 587.812.260,00 динара. Укупан обим средстава
Градске општине Барајево,у складу са чланом 5. горе наведене
одлуке повећава се за износ средстава која Градска општина
Барајево оствари по основу донација и трансфера. У 2019.
години, на име текућих трансфера из буџета Града Београда
пренета су средства у износу од 604.295,90 динара, док су из
буџета Републике на име текућих и капиталних трансфера
пренета средства у износу од 12.759.083,65 динара. Одлуком
о другом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2019.
годину сопствени приходи индиректних корисника буџета
планирани су у износу од 1.480.000,00 динара, док су меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране у износу
од 23.484,02 динара. Одлуком о завршном рачуну Градске општине Барајево за 2018. годину утврђен је суфицит у износу
од 184.487.066,19 динара.

2. октобар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

У складу са свим горе наведеним буџет Градске општине
Барајево за 2019. годину се овом одлуком утврђује у износу
од 787.166.189,76 динара.
Табеларни приказ расподеле текућих прихода и примања који по закону припадају Граду, између Града и градске
општине Барајево то:
ОПИС

Приход од пореза на доходак грађана
Приход од пореза на имовину
Приход од пореза на наслеђе и поклон
Приход од локалних комуналних такси
Приход од пореза на пренос апсолутних права
Приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности
Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Приход од концесионе накнаде за обављање комуналних
делатности
Приход од давања у закуп, односно коришћење непокретности на којима је носилац права својине Град Београд

% прихода
који припада градској
општини
Барајево
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

% који
припада
Граду
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00

0,00

100,00
100,00

0,00
0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

Број 89 – 31

– приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина;
– новчане казне изречене у прекршајном поступку за
прекршаје прописане актом Скупштине градске општине,
као и одузета имовинска корист у том поступку;
– новчане казне наплаћене од стране органа градске општине;
– приходи од донација и трансфера градској општини;
– приходи које својом делатношћу остваре органи, организације и службе градске општине;
– накнада за коришћење природног лековитог фактора;
– накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса;
– део добити јавног предузећа, чији је оснивач градска
општина;
– меморандумске ставке за рефундацију расхода претходне године;
– други јавни приходи и примања у складу са законом и
статутом.
2. Расходи буџета за 2019. годину

На основу поменуте Одлуке градским општинама у целости припадају:
– приход од пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства;
– локалне административне таксе остварене у пословима органа,организација градске општине;
– самодопринос уведен за подручје градске општине;
– приход од камата на средства градских општина депонованих код банака;
– приходи од продаје покретних ствари које користи
градска општина и индиректни корисници њеног буџета;
Назив локалне власти

2.1. Расходи за запослене
Расходи за запослене, који се овом одлуком планирају,
износе 154.960.333,94 динара и у структури укупних расхода учествују са 19,69%. Највећи део ових издатака, у износу
од 146.145.972,53 динара односе се на плате и додатке запослених са припадајућим доприносима на терет послодавца.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021.
годину, које је донео министар финансија у наставку је дата
Табела 2 (Прилог 1 Упутства)
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

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

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти

Маса средстава за плате на
извору 01

Укупан број зап. у октобру 2018.
године из извора 04

Маса средстава за плате на
извору 04

Укупан број зап. у октобру 2018.
године из извора 05-08

Маса средстава за плате на
извору 05-08

Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01

Маса средстава за плате на
извору 01

Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 04

Маса средстава за плате на
извору 04

Укупан планиран број зап. у
децембру 2019. године из извора
05-08

Маса средстава за плате на
извору 05-08

Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412

Укупан број зап. у октобру 2018.
године из извора 01

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о
буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама
411 и 412

Редни број

Табела 2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Органи и службе локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

2

3

4

111 128.694.735
12

0

0

116

0

0

12

137.703.368

0

0

0

0

7

0

0

7

0

0

92

0

0

97

0

0

Установе културе

9

0

0

11

0

0

Постављена лица

1

7.463.997

0

0

1

7.986.475

0

0

0

0

10

0

0

Запослени

8

Остале установе из области јавних
служби које се финансирају из буџета
(навести назив установе):

0

1.

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

Дирекције основане од стране локалне
власти

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
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5

6

7

8
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Запослени

0

0

0

Месне заједнице

0

0

1

Изабрана лица

0

0

2. октобар 2019.

0

0

0

0

1

0

0

0

0

197.110

0

Запослени

0

0

1

0

0

1

Предшколске установе

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

Нове установе и органи (навести
назив установа и органа):

0

1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

120 136.158.732

0

0

1

197.110

127

145.689.843

0

0

1

12

0

0

12

0

8

0

0

8

0

0

100

0

1

107

0

1

2.2. Расходи за коришћење услуга и роба
Расходи за коришћење услуга и роба у структури укупних расхода износе 218.495.334,98 динара и у структури укупних расхода учествују са 27,76%. Највеће учешће
у овим расходима имају стални трошкови у износу од
95.103.494,59 динара.
2.3. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирају се у укупном износу од 27.884.448,00
динара и у структури укупних расхода учествује са 3,54%.
2.4. Донације, дотације и трансфери
Донације, дотације и трансфери у структури укупних
издатака буџета учествују са 7,67% односно у укупном износу од 60.382.584,22 динара. Највећи део средстава за ове
намене односи се на покриће трошкова превоза ученика,
текуће поправке и одржавање школа и предшколских установа, остали расходи везани за образовање и смањење примања на основу Закона о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени
гласник РС”, број 116/14).
2.5. Права из социјалног осигурања и накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Ова врста расхода у структури укупних расхода учествује са 3,53% или 27.797.497,00 динара. Највећи део средстава за ове намене односи се на једнократне помоћи, накнаде из буџета у случају смрти, превоз категоризоване деце
и њихових пратилаца, исхрану и смештај ученика са сметњама у развоју, набавку грађевинског материјала за решавање проблема становања избеглих и интерно расељених
лица и реализацију помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности.
2.6. Остали расходи
Ова врста расхода обухвата дотације невладиним организацијама, порезе,обавезне таксе и казне,новчане казне и
пенале по решењима судова и накнаде штете које се односе
на елементарне непогоде. Ова врста расхода планирана је у
износу од 40.285.850,82 динара и у структури укупних расхода учествује са 5,12%.
2.7. Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за нефинансијску имовину износе 248.507.140,80
динара и у структури укупних расхода учествују са 31,57%.

0

0

Постављена лица
Укупно за све кориснике буџетa који
се финансирају са економских класификација 411 и 412

455.130

455.130

0

Текућа буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно највише до 4,0%
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Стална буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно највише до 0,5%
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Овом одлуком се, врши и прерасподела расхода између
раздела и обим средстава се распоређује тако да
Планирана потрошња у разделу 1 – Скупштина општине износи 10.633.669,00 динара;
Планирана потрошња у разделу 2 – Председник општине и Општинско веће износи 31.639.267,00 динара,
Планирана потрошња У разделу 3 – Општинска управа
износи 736.143.453,76 динара,
Планирана потрошња у разделу 4 – Правобранилаштво
Градске општине Барајево износи 8.749.800,00 динара.
Програмске информације
Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских
средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном
периоду спровођењем програма, програмских активности и
пројеката.
Распоред и коришћење средстава врши се по програмима, програмским активностима и пројектима.
Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Сектор – Политички систем
Сврха – Обављање основних функција изборних органа
локалне самоуправе
У оквиру програма 2101 – Политички систем локалне
самоуправе, програмска активност 2101-0001 – функционисање скупштине, распоређене су апропријације у укупном
износу 10.633.669,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица и финансирање редовног рада
политичких субјеката.
Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Сектор – Политички систем
Сврха – Обављање основних функција изборних органа
локалне самоуправе
У оквиру програма 2101 – Политички систем локалне
самоуправе, програмска активност 2101-0002 функционисање извршних органа, распоређене су апропријације у
укупном износу од 31.639.267,00 динара за трошкове редовног рада директног корисника председника општине и Општинског већа.

2. октобар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Раздео 3 – УПРАВА ГО БАРАЈЕВО
Програм 0101 – Пољопривреда и рурални развој
Сектор – Пољопривреда и рурални развој
Сврха – Унапређивање пољопривредне производње у
општини
– у оквиру пројекта 0101-1004 „Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде”,
планирана су средства у износу од 1.900.000,00 динара за
спровођење конкурса за финансирање најбољих пројеката
невладиних организација чија је област делатности пољопривреда,
– у оквиру пројекта 0101-1005 „Награђивање стрелаца у
систему противградне заштите”,планирана су средства у износу од 395.570,00 динара, на име материјалне стимулације
лицима која су ангажована на противградним станицама.
Програм 0401– Заштита животне средине
Сектор – Заштита животне средине
Сврха – Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини;
Одрживо управљање отпадом.
– у оквиру програмске активности 0401-0005 Управљање комуналним отпадом, планирана су средства у износу
од 37.384.448,00 динара и то:
– Текуће субвенције у износу од 904.448,00 динара на
име учешћа у финансирању Регионалног центра за управљање отпадом „Еко-Тамнава’’ д.о.о,
– Текуће субвенције ЈКП „10. октобар’’ у износу од
11.480.000,00 динара за покриће трошкова закупа Црвеном
крсту ЈКП „10. октобар’’ и покриће губитка насталог приликом изношења смећа,
– Капиталне субвенције ЈКП „10. октобар’’ у износу од
10.000.000,00 динара за набавку возила за изношење смећа,
– Капитални трансфери нивоу општина у износу од
15.000.000,00 динара на основу Меморандума о сарадњи на
успостављању постројења за сепарацију и рециклажу комуналног неопасног отпада насталог на подручју ГО Барајево
и ГО Лазаревац.
Програм 0602 – опште услуге локалне самоуправе
Сектор – Опште услуге јавне управе
Сврха – Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо
управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање
јавним дугом.
– у оквиру програмске активности 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, распоређене су апропријације у укупном износу 176.258.947,63 динара, за трошкове редовног рада Управе,
– у оквиру програмске активности 0602-0006 инспекцијски послови, распоређене су апропријације у укупном
износу 15.091.000,00 динара за финансирање редовног рада
комуналне инспекције,
– у оквиру програмске активности 0602-0009 текућа буџетска резерва планирана су средства у износу од
7.903.000,00 динара за намене у складу са са чланом 69.Закона о буџетском систему,
– у оквиру програмске активности 0602-0010 стална буџетска резерва планирана су средства у износу од 950.000,00
динара за намене у складу са са чланом 70.Закона о буџетском систему,
– у оквиру пројекта 0602-1013 „Постављање интегрисаног система видео надзора на територији ГО Барајево’’ – II
фаза, распоређена су средства у износу од 7.960.144,00 динара, са циљем повећања степена безбедности грађана и
објеката на територији ГО Барајево.

Број 89 – 33

Глава 3.1 – Месне заједнице
– у оквиру програмске активности 0602-0002 Функционисање месних заједница, распоређене су апропријације
у износу од 6.285.050,78 динара за трошкове редовног рада
месних заједница.
Програм 0701– Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Сектор – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха – Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
– у оквиру програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, планирана су
средства у износу од 124.608.988,80 динара, за покриће трошкова изградње и одржавања некатегорисаних путева на
територији градске општине Барајево и покриће трошкова
реализације пројекта „Санација пропуста на Сувој реци и
моста на реци Марици у Вранићу’’.
– у оквиру пројекта 0701-1002 „Унапређење безбедности
саобраћаја на територији ГО Барајево”, планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, за покриће трошкова
реализације програма за финансирање безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево за 2018. годину. Овај програм подразумева спровођење превентивних и заштитних
програма из области безбедности саобраћаја за децу предшколског и школског узраста.
Програм 0901 – Социјална и дечја заштита
Сектор – Социјална заштита
Сврха – Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите
и помоћи најугроженијем становништву општине
– у оквиру програмске активности 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у
износу од 1.775.143,80 динара, за исплату једнократних помоћи лицима, исплату накнада из буџета у случају смрти и
исплату помоћи избеглим и интерно расељеним лицима по
решењима Комесаријата за избеглице и миграције;
– у оквиру програмске активности 0901-0003 Дневне услуге у заједници, планирани су расходи у износу од
6.000.000,00 динара, за реализацију јавног конкурса за финансирање програма и пројеката невладиних организација
из области социјалне заштите;
– у оквиру програмске активности 0901-0008 Подршка
особама са инвалидитетом, планирани су расходи у износу од 1.660.000,00 динара за набавку услуга помоћи геронто домаћица за потребе немоћних који живе на територији
Градске општине Барајево;
– у оквиру пројекта 0901-1002 „Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала’’ планирана су средства у износу од 2.732.995,00 динара за решавање стамбених
проблема избеглица на територији ГО Барајево, кроз набавку грађевинског материјала;
– у оквиру пројекта 0901-1003 „Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији
ГО Барајево, кроз набавку грађевинског материјала’’ планирана су средства у износу од 5.386.554,00 динара за решавање стамбених проблема интерно расељених лица на територији ГО Барајево, кроз набавку грађевинског материјала;
– у оквиру пројекта 0901-1006 „Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала’’
планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара за
решавање стамбених проблема избеглица, кроз набавку
грађевинског материјала;
– у оквиру проекат 0901-1007 „Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву
доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта’’ плани-

Број 89 – 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

рана су средства у износу од 5.500.000,00 динара за решавање стамбених проблема интерно расељених лица, кроз
набавку грађевинског материјала;
– у оквиру пројекта 0901-1008 „ Реализација помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности’’ планирана
су средства у износу од 2.000.000,00 динара за економско
оснаживање породица избеглица набавком и доделом робе
и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности.
Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно
планирање
Сектор – Урбанизам и просторно планирање
Сврха – Планирање, уређење и коришћење простора у
локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување
и унапређење вредности стамбеног фонда;
– у оквиру програмске активности 1101-0001 Просторно и
урбанистичко планирање планирана су средства у износу од
5.400.000,00 динара за израду планова детаљне регулације;
– у оквиру програмске активности 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова планирана су
средства у износу од 14.711.500,00 динара за финансирање
редовног рада Одељења за урбанизам, комуналне и грађевинске послове.
Програм 1102 – Комуналнe делатности
Сектор – Урбанизам и просторно планирање
Сврха – Пружања комуналних услуга од значаја за
остварење животних потреба физичких и правних лица уз
обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и
континуитета
– у оквиру програмске активности 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем распоређене су апропријације у износу од 74.500.000,00 динара за утрошену
електричну енергију и текуће поправке и одржавање јавне
расвете;
– у оквиру програмске активности 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина,планирана су средства у износу од 19.826.804,00 динара за одржавање јавних зелених
површина, на основу програма одржавања јавних зелених и
рекреативних површина за 2019. годину;
– у оквиру програмске активности 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, планирана су
средства у износу од 14.705.202,00 динара, на основу програма одржавања чистоће на површинама јавне намене за
2019. године;
– у оквиру програмске активности 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара на основу Програма коришћења
буџетске помоћи ЈКП „10. октобар’’ – субвенција за одржавање гробаља за 2019. годину;
– у оквиру пројекта 1102-1002 „Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу”, планирана су средства у износу од 7.313.036,00 динара, за другу фазу радова на изградњи капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу;
– у оквиру пројекта 1102-1004 „Изградња помоћног
објекта – ограде на гробљу у Арнајеву”, планирана су средства у износу од 5.158.060,00 динара;
– у оквиру пројекта 1102-1005 „ Прибављање земљишта
за изградњу парка у Барајеву”, планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара за куповину земљишта;
– у оквиру пројекта 1102-1006 „Изградња капеле на
гробљу у Барајеву’’ планирана су средства у износу од
4.126.964,00 динара за другу фазу радова на изградњи капеле на гробљу у Барајеву.
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Програм 2001 – Предшколско васпитање и образовање
Сектор – Образовање
Сврха – Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
– у оквиру програмске активности 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирани су расходи у износу од 3.000.000,00 динара
за текуће поправке и одржавање вртића.
Програм 2002 – Основно образовање и васпитање
Сектор – Образовање
Сврха – Доступност основног образовања свој деци са
територије општине у складу са прописаним стандардима
– у оквиру програмске активности 2002-0001 Функционисање основних школа, планирана су средства у износу од
26.200.000,00 динара за смештај и исхрану деце и ученика са
сметњама у развоју у школама, одржавање (осим капиталног) основних школа, превоз ученика ОШ на удаљености
већој од 4 km од седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе;
– у оквиру пројекта 2002-1008 „Поклон за ђаке прваке”,
планирана су средства у износу од 196.159,00 динара за набавку поклон пакета за ђаке прваке;
– у оквиру пројекта 2002-1009 „Награђивање ученика’’
планирана су средства у износу 398.900,00 динара за награђивање ученика носилаца дипломе „Вук Караџић” и ђака
генерације;
– у оквиру пројекта 2002-1010 „Набавка књига за одличне ученике”, планирана су средства у износу од 242.372,00
динара, за награђивање одличних ученика.
Програм 1201 – Развој културе и информисања
Сектор – Култура, комуникације и медији
Сврха – Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;
– у оквиру програмске активности 1201-0002 Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва, планирана су средства у износу од 3.000.000,00 за финансирање програма и пројеката удружења грађана из области културе.
Глава 3.2 – Центар за културу „Барајево’’
– у оквиру програма 1201 – Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе распоређене су апропријације у
износу од 26.914.394,75 динара, за финансирање индиректног буџетског корисника Центар за културу „Барајево”,
– у оквиру пројекта 1201-1001 „Финансирање традиционалних цркава и верских заједница’’ распоређена су средства у износу од 3.000.000,00 динара за спровођење јавног
конкурса за финансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница.
Програм 1301 – Развој спорта и омладине
Сектор – Спорт и омладина
Сврха – Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта
– у оквиру програмске активности 1301-0001 Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, планирана су средства у износу од 7.510.000,00 динара
за спровођење јавног конкурса за финансирање програма
спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта и унапређење рекреативног спорта;
– у оквиру програмске активности 1301-0002 Подршка
предшколском и школском спорту, планирана су средства у
износу од 2.165.903,00 динара за унапређење предшколског
и школског спорта;
– у оквиру пројекта 1301-1002 „Прибављање техничке документације за изградњу спортске хале у Барајеву – насеље
Гај’’ планирана су средства у износу од 7.257.000,00 динара, за
израду техничке документације за изградњу спортске хале;
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– у оквиру пројекта 1301-1003 „ Теретана на отвореном”,
планирана су средства у износу од 6.683.867,00 динара за
изградњу теретане на отвореном за спортско рекреативне
садржаје;
– у оквиру пројекта 1301-1005 „Изградња спортске хале
у Барајеву – Насеље Гај’’ – прва фаза, планирана су средства
у износу од 51.000.000,00 динара за извођење прве фазе радова на изградњи спортске хале у Барајеву;
– у оквиру пројекта 1301-1006 „Изградња дечијих игралишта у Вранићу, Манићу и Глумчевом брду”, планирана су
средства у износу од 11.200.000,00 динара за изградњу дечијих игралишта у месним заједницама Вранић, Манић и
Глумчево брдо.
Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе
Сектор – Политички систем
Сврха – Обављање основних функција изборних органа
локалне самоуправе
– у оквиру програмске активности 2101-0003 Подршка
раду извршних органа власти и скупштине распоређене су
Програм/програмска активност и
пројекат
Шифра
1
1101
1101-0001

2

3

ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ Просторни развој у
И ПРОСТОРНО
складу са плановима
ПЛАНИРАЊЕ
Повећање покривености
територије планском и
урбанистичком документацијом

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ

5

6

7

8

20%

25%

30%

30%

Проценат површине покривен плановима детаљне
регулације

Ефикасно администрирање захтева за издавање
грађевинских дозвола
(ефикасно издавање
грађевинских дозвола)

Проценат издатих грађевинских дозвола у односу
на број поднесених захтева

Ефикасан процес озакоњења
Повећање покривеност
територије комуналним
делатностима одржавања
јавних зелених површина, одржавања чистоће
на површинама јавне
намене и зоохигијене

Адекватнo управљање
јавним осветљењем

Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама одржавања чистоће јавних
површина

Адекватан квалитет пружених услуга одржавања
гробаља и погребних
услуга

20%

25%

25%

25%
5.400.000,00
14.711.500,00

100%

100%

100%

Укупан број озакоњених
објеката у години

311

370

385

400

Број m2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у
односу на укупан број m2
јавних зелених површина

85%

85%

85%

85%

Број m2 површина јавне
намене где се одржава
чистоћа у односу на укупан
број m2 јавне намене

5%

5%

5%

5%

6.300.000

6.300.000

6.300.000

Укупна количина потрошене електричне енергије
(годишње)

74.500.000,00

1.800

1.850

1.900

1.950

Укупан број замена
светиљки након пуцања
лампи (на годишњој бази)

1.000

300

350

400

ПРOJEKAT „Изградња капела на гробљима у Лисовићу и Вранићу''

14.711.500,00

143.130.066,00

Укупан број интервенција
по поднетим иницијативама грађана за замену
светиљки када престану
да раде

Висина буџетских средстава за субвенције

9

5.400.000,00

100%

Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће јавно-прометних површина
(број улица које се чисте
у односу на укупан број
улица у општини)

Укупна средства

20.111.500,00

74.500.000,00
14.705.202,00

5%

5%

5%

5%
14.705.202,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге
ОПШТИНСКА
УПРАВА

1102-1002

4
Проценат покривености
територије урбанистичком
планском документацијом

Циљана вред- Циљана вредност 2020
ност 2021

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене

ОПШТИНСКА
УПРАВА

1102-0006

Циљана
вредност
2019

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем

ОПШТИНСКА
УПРАВА

1102-0003

Очекивана
вредност у
2018. години

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење урбанистичких и просторних планова

Повећање покривеност
насеља и територије
рационалним јавним
осветљењем
1102-0001

Индикатор

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање

ОПШТИНСКА
УПРАВА

1102

апропријације у износу од 11.841.450,00 динара за трошкове
редовног рада Службе за скупштинске послове.
Раздео 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Програм 0602 – опште услуге локалне самоуправе
Сектор – Опште услуге јавне управе
Сврха – Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо
управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање
јавним дугом.
– у оквиру програмске активности 0602-0004 – Општинско/градско правобранилаштво распоређене су апропријације у укупном износу 8.749.800,00 динара, за редовне
трошкове рада општинског правобранилаштва у оквиру заступања права и интереса општине.
Циљеви програма, програмских активности и пројеката,
са индикаторима за мерење постављених циљева, дати су у
следећој табели:

Назив

ОПШТИНСКА
УПРАВА
1101-0002

ЦИЉ

Број 89 – 35

5.500.000,00
5.800.000,00

5.500.000,00

5.200.000,00

5.000.000,00
5.500.000,00
7.313.036,00

Број 89 – 36
1

1102-1004

1102-1005

1102-1006

0101

0101-1004

0101-1005

0401
0401-0005

0701
0701-0002

0701-1002

2001
2001-0001

2002
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2

3
4
5
6
Изградња капела на
ОПШТИНСКА
2
2
гробљима у МЗ Лисовић број изграђених капела
УПРАВА
и Вранић
ПРОЈЕКАТ „Изградња помоћног објекта – ограде на гробљу у Арнајеву „
Изградња помоћног
ОПШТИНСКА
објекта-ограде на гробљу % изграђености
100%
100%
УПРАВА
у Арнајеву
ПРОЈЕКАТ „ Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву''
ОПШТИНСКА
Прибављање земљишта
Површина земљишта која
99.000
99.000
УПРАВА
за изградњу парка
се набавља у м²
ПРОЈЕКАТ „Изградња капеле на гробљу у Барајеву''
ОПШТИНСКА
Изградња капеле на
број изграђених капела
1
1
УПРАВА
гробљу у Барајеву
1. Спровођење усвојене
ПРОГРАМ 5 ПОпољопривредне политике Реализација годишњег
ЉОПРИВРЕДА И
и политике руралног
програма развоја пољопри100%
100%
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
развоја на подручју
вреде и руралног развоја
општине
ПРОЈЕКАТ „Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде''
Развој пољопривреде
кроз финансирање
Број програма и пројеката
ОПШТИНСКА
пројеката невладиних ор- удружења грађана подржа3
УПРАВА
ганизација са територије них од стране општине
општине Барајево
ПРОЈЕКАТ „Награђивање стрелаца у систему противградне заштите''
Материјална стимулација
ОПШТИНСКА
лицима ангажованим
Број стрелаца
УПРАВА
на противградним
10
станицама
Проценат становништва
ПРОГРАМ 6 ЗАУнапређење управљања
покривеног услугом
ШТИТА ЖИВОТНЕ комуналним и осталим
100%
100%
прикупљања комуналног
СРЕДИНЕ
отпадом
отпада
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом
% учешћа у финансирању
Изградња регионалне
Регионалног центра за
6,40%
6,40%
ОПШТИНСКА
депоније Каленић
управљање отпадом „Еко
УПРАВА
Тамнава'' д.о.о
Одрживо управљање
Висина буџетских средста21.800.000,00
21.480.000,00
комуналним отпадом
ва за субвенције
ПРОГРАМ 7
Одржавање квалитететне
Број километара санираОРГАНИЗАЦИЈА
путне мреже кроз рених и реконструисаних
13
10
САОБРАЋАЈА ИНконструкцију и редовно
путева
ФРАСТРУКТУРА
одржавање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Број километара санираних некатегорисаних
13
10
путева
Унапређење путне инфраструктуре у општини Број километара некатегорисаних путева на којима
ОПШТИНСКА
је извршено уклањање
13
10
УПРАВА
шибља и растиња у путном
појасу
Одржавање квалитететне
путне мреже кроз реБрој километара санираконструкцију и редовно
них и реконструисаних
18
8
одржавање асфалтног
путева
покривача
ПРОЈЕКАТ „Унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево''
Спровођење превентивних и заштитних
програма из области
ОПШТИНСКА
Број деце учесника едубезбедности саобраћаја у
1.000
1.000
УПРАВА
кације
циљу спасавања живота
предшколског и школског узраста
ПРОГРАМ 8
Повећање обухвата деце
ПРЕДШКОЛСКО
Број деце који је уписан у
предшколским васпита650
650
ВАСПИТАЊЕ И
предшколске установе
њем и образовањем
ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Унапређење квалитета
Број објеката предшколОПШТИНСКА
предшколског образова- ских установа на којима ће
5
6
УПРАВА
ња и васпитања
се вршити радови
1. Потпуни обухват
Обухват деце основним
основним образовањем и
2.050
2.050
образовањем
ПРОГРАМ 9 ОСНОВ- васпитањем
НО ОБРАЗОВАЊЕ И
Број деце са сметњама у
2. Унапређење доступноВАСПИТАЊЕ
развоју на територији ГО
сти основног образовања
14
14
Барајево која похађају
деци из осетљивих група
основну школу

2. октобар 2019.
7

8

9

7.313.036,00
5.158.060,00

5.158.060,00
12.000.000,00
12.000.000,00
4.126.964,00
4.126.964,00

100%

100%
2.295.570,00
1.900.000,00

3

3
1.900.000,00
395.570,00

10

10
395.570,00

100%

100%
37.384.448,00
37.384.448,00

6,40%

6,40%

11.160.000,00

10.940.000,00

10

10

37.384.448,00

127.608.988,80
124.608.988,80
10

10

10

10

8

8
124.608.988,80
3.000.000,00

3.000.000,00
650

650
3.000.000,00
3.000.000,00

6

6
3.000.000,00

2.050

2.050

14

14
27.037.431,00

2. октобар 2019.
1
2002-0001

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2

3

4

ОПШТИНСКА
УПРАВА

Број деце којој је обезбеђен
бесплатан школски превоз
у односу на укупан број
2. Повећање доступности деце (у складу са ЗОСОВ)
и приступачности основ- Број деце са сметњама у
развоју смештених у ваног образовања деци
спитно образовне установе
за децу ометену у развоју
Број деце која користе
услуге исхране

0901

0901-0001

7

7

165

140

140

140

4

4

4

4

7

7

7

7

250

255

255

255

23

25

27

27

800

820

840
242.372,00

115

120

120

120
30.554.692,80

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи

Број корисника помоћи

1.775.143,80

115

120

120

120
1.775.143,80

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници
Број удружења / хуманиПодстицање развоја разтарних организација које
новрсних социјалних и
добијају средства из буџета
других услуга у заједници
општине

6.000.000,00
13

13

13

13
6.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом
Обезбеђивање услуга
социјалне заштите за
старије и одрасле са
инвалидитетом

1.660.000,00

Број корисника услуга

50

50

50
1.660.000,00

ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања породица избеглица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала''
Обезбеђивање подршке
интеграције лица која су
већ започела изградњу
кућа или која поседују
неусловну кућу погодну
за адаптацију

број породица којима се
додељује грађевински
материјал

5

2.732.995,00

број породица којима се
додељује грађевински
материјал

10

5.386.554,00

број породица којима се
додељује грађевински
материјал

5.500.000,00

10
5.500.000,00

Пројекат „Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског
материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта''

ОПШТИНСКА
УПРАВА

Обезбеђивање подршке
интеграције лица која су
већ започела изградњу
кућа или која поседују
неусловну кућу погодну
за адаптацију

5.386.554,00

10

Пројекат „Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала''
Обезбеђивање подршке
интеграције лица која су
већ започела изградњу
кућа или која поседују
неусловну кућу погодну
за адаптацију

2.732.995,00

5

ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања породица интерно расељених лица на територији ГО Барајево,кроз набавку грађевинског материјала''
Обезбеђивање подршке
интеграције лица која су
већ започела изградњу
кућа или која поседују
неусловну кућу погодну
за адаптацију

196.159,00

242.372,00

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

Побољшање социјално-економских услова
живота грађана који
припадају посебно
осетљивим социјаним
групама

26.200.000,00

398.900,00

Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

ОПШТИНСКА
УПРАВА

0901-1007

Број награђених ученика

Развој услуга социјалне заштите којима се
доприноси унапређењу
положаја грађана који
припадају угроженим
групама

ОПШТИНСКА
УПРАВА

0901-1006

7

398.900,00

Број деце са одличним
успехом у основној школи

ОПШТИНСКА
УПРАВА

0901-1003

Подстицај деце за
постизање што бољих
резултата

ОПШТИНСКА
УПРАВА

ОПШТИНСКА
УПРАВА
0901-1002

8

196.159,00
Број ђака првака којима су
уручени поклон пакети

Стимулација ученика за
постизање бољег успеха
у школи

ОПШТИНСКА
УПРАВА
0901-0008

Подршка ђацима приликом поласка у школу

9
26.200.000,00

ПРОЈЕКАТ „Набавка књига за одличне ученике „

ОПШТИНСКА
УПРАВА

0901-0003

8

ПРОЈЕКАТ „Награђивање ученика''
ОПШТИНСКА
УПРАВА

2002-1010

7

ПРОЈЕКАТ „Поклон за ђаке прваке''
ОПШТИНСКА
УПРАВА

2002-1009

6

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа
1. Обезбеђени прописани
Број школских објеката
услови за васпитно-обрана којима ће се вршити
зовни рад са децом у
радови
основним школама

2002-1008

5

Број 89 – 37

број породица којима се
додељује грађевински
материјал

5.500.000,00

10
5.500.000,00

Број 89 – 38
1
0901-1008

1201

1201-0001

1201-0002

1201-1001

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

1301-0001

1301-0002

1301-1002

1301-1005

1301-1006

0602

5

6

7

8

Стварање услова за унапређење верских слобода

10
2.000.000,00
5

4

4

4

1.000

1.000

1.000

1.000
32.914.394,75
26.914.394,75

Број пројеката верских
заједница подржаних од
стране општине

31,19

31,19

31,19
26.914.394,75
3.000.000,00

10

10

10
3.000.000,00
3.000.000,00

4

4

4
3.000.000,00

Број спортских организација преко којих се
20
20
остварује јавни интерес у
Обезбеђење услова за
области спорта
ПРОГРАМ 14
бављење спортом свих
РАЗВОЈ СПОРТА И
Број чланова спортских
грађана и грађанки
525
525
ОМЛАДИНЕ
организација и удружења
општине
Број жена чланова
спортских организација и
158
158
удружења
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
1. Унапређење подршке
Број годишњих програма
локалним спортским
спортских организација
организацијама преко
30
30
финансираних од стране
којих се остварује јавни
општине
ОПШТИНСКА
интерес у области спорта
УПРАВА
Број програма којима се
реализују активности из
4
4
2. Унапређење рекреатив- рекреативног спорта
ног спорта
Број програма омасовљења
1
2
женског спорта
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту
Број програма којима се
реализују активности
3
3
школског спорта
1. Унапређење предшколПроценат деце која су
ског и школског спорта
ОПШТИНСКА
укључена у школска такми40%
УПРАВА
чења у односу на укупан
број деце
Проценат девојчица које су
2. Повећање учешћа
укључене у школска такдевојчица у спортским
50%
50%
мичења у односу на укупан
активностима
број девојчица

20

20

525

525

158

158
85.816.770,00
7.510.000,00

30

30

4

4

2

2

3

3

40%

40%

50%

50%

100%

7.510.000,00
2.165.903,00

2.165.903,00

ПРОЈЕКАТ „Прибављање техничке документације за изградњу спортске хале у Барајеву – насеље Гај''
Израда техничке документације за изградњу
% изведених радова
спортске хале
ПРОЈЕКАТ „Теретана на отвореном''
Изградња теретане на
ОПШТИНСКА
отвореном за спортско
% изведених радова
УПРАВА
рекреативне садржаје
ПРОЈЕКАТ „Изградња спортске хале у Барајеву – Насеље Гај''-прва фаза
ОПШТИНСКА
Изградња спортске хале у Степен изграђености
УПРАВА
Барајеву
објекта
ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијих игралишта у Вранићу, Манићу и Глумчевом брду''
ОПШТИНСКА
Изградња дечијих играБрој изграђених играУПРАВА
лишта
лишта
Број остварених услуга
Одрживо управно и
општинске управе (укупан
финансијско функциПрограм 15 ОПШТЕ
број предмета који су у
онисање општине у
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
току, број решења, дозвола,
складу надлежностима
САМОУПРАВЕ
потврда и других докумеи пословима локалне
ната издатих физичким и
самоуправе
правним лицима)

9
2.000.000,00

Обезбеђење редовног
Проценат учешћа издвајаЦЕНТАР ЗА КУЛТУ- функционисања установа ња за културне програме у
34,07
РУ БАРАЈЕВО
културе
буџету Установа културе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Број програма и пројеката
ОПШТИНСКА
Унапређење разноврсноудружења грађана подржа10
УПРАВА
сти културне понуде
них од стране општине
ПРОЈЕКАТ „Финансирање традиционалних цркава и верских заједница''

ОПШТИНСКА
УПРАВА

1301-1003

4

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе

ОПШТИНСКА
УПРАВА

1301

3

Пројекат „ Реализација помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности „
број породица којима се
додељује роба и материјал
ОПШТИНСКА
Економско оснаживање
за покретање, развој и
УПРАВА
породица избеглица
унапређење доходовних
активности
Број реализованих програма на 1000 становника који
доприносе остваривању
општег интереса у култури
ПРОГРАМ 13
1.Подстицање развоја
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
Број посетилаца програма
културе
ИНФОРМИСАЊА
који доприносе остваривању општег интереса у
култури који су одржани
на 1000 становника

2. октобар 2019.

7.257.000,00
100%
7.257.000,00
6.683.867,00

100%

100%
6.683.867,00
51.000.000,00

4.500

0

40

0

3

4.500

4.500

80

51.000.000,00
11.200.000,00
11.200.000,00

4.500
223.197.942,41

2. октобар 2019.
1
0602-0001

2

3

4

Функционисање управе

0602-0010

8

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

75%

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

Заштита имовинских
права и интереса општине

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

Квалитетно обављање
инспекцијских послова

76%

76%

77%
176.258.947,63
6.285.050,78

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%
6.285.050,78
8.749.800,00

150/250

170/260

170/260

170/260

120

150

150

150
8.749.800,00
15.091.000,00

Број решених предмета
грађана у односу на број
примљених предмета

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

7.903.000,00

ОПШТИНСКА
УПРАВА

7.903.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва

950.000,00

2101-0001

број локација и објеката
обухваћених интегрисаним
системом видео надзора

8
7.960.144,00

54.114.386,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине
Функционисање локалне
скуштине

10.633.669,00

Број седница скупштине

7

6

6

6

Број седница сталних
радних тела

30

30

30

30

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2101-0003

Увођење интегрисаног
система видео надзора

7.960.144,00

Ефикасно и ефективно
ПРОГРАМ 16. Полифункционисање органа
тички систем локалне
политичког система
самоуправе
локалне самоуправе

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
2101-0002

950.000,00

ПРОЈЕКАТ „Постављање интегрисаног система видео надзора на територији ГО Барајево'' – II фаза
ОПШТИНСКА
УПРАВА

2101

15.091.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва

ОПШТИНСКА
УПРАВА
0602-1013

9
176.258.947,63

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови
ОПШТИНСКА
УПРАВА

0602-0009

7

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско јавно правобранилаштво

ОПШТИНСКО
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602-0006

6

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница
1.Обезбеђено задовољавање потреба и интереса
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ локалног становништва
деловањем месних
заједница

0602-0004

5
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина
ОПШТИНСКА
УПРАВА

0602-0002
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Функционисање извршних органа

Број седница извршних
органа

25

25

25

25
31.639.267,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду извршних органа власти и скупштине
ОПШТИНСКА
УПРАВА

Функционисање извршних органа власти и
скуштине

Број припремљених
седница

10.633.669,00
31.639.267,00

11.841.450,00
65

65

65

УКУПНО ПРОГРАМИ

65
11.841.450,00
787.166.189,76

На основу члана члана 35. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, 30/10 – пречишћен
текст, 40/13 и 88/15), Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 2. октобра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара
на срећу („Службени лист Града Београда”, број 44/08).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-42/2019-332, 2. октобра 2019. године
Председник
Саша Пауновић, ср.
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2. октобар 2019.

На основу члана 36. ст. 3. и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и
члана 19. став 1. тачка 10. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда” број 30/10, 40/13, и 88/15),
члана 32 Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „10. октобар” Барајево, („Службени лист Града Београда”, број 138/16) и
члана 31. Статута ЈКП „10. октобар” Барајево („Службени лист Града Београда”, број 16/17), Скупштина Градске општине
Барајево, на седници одржаној 2. октобра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО
1. Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа
„10. октобар” Барајево, из Барајева на период од четири године.
2. Јавни конкурс из тачке 1. ове одлуке спровешће се на основу огласа чији текст је саставни део ове одлуке, а којим су
наведени услови за именовање директора утврђени Законом о јавним предузећима, Оснивачким актом и Статутом предузећа.
3. Изборни поступак по јавном конкурсу из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија за спровођење јавног конкурса
за избор директора ЈКП „10. октобар” Барајево чији је оснивач ГО Барајево образована Решењем Скупштине ГО број: 0642/2019-329 од 2. октобра 2019. у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Уредбом
о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). По спроведеном изборном поступку Комисија за избор директора саставиће ранг-листу са највише три најбоље рангирана кандидата и исту са записником о спроведеном изборном поступку доставити Већу ГО у циљу припреме предлога акта о именовању директора који ће
бити достављен Скупштини ГО на одлучивање, у складу са законом.
4. Текст огласа за избор и именовање директора ЈКП „10. октобар” Барајево, из Барајева биће објављен у „Службени
гласнику РС” у року од осам дана од дана доношења ове одлуке, „Службеном листу Града Београда” и у дневном листу
„Курир”, примерак који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на интернет-страници Градске општине
Барајево.
5. О реализацији ове одлуке стараће се Служба за скупштинске послове Управе Градске општине Барајево.
6. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-42/2019-328, 2. октобра 2019. године
Председник
Саша Пауновић, ср.

На основу члана 36, члана 38. став 2. и члана 39 Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16),
члана 19. Статута ГО Барајево („Службени лист Града Београда”, број 30/10 – пречишћен текст, 40/13 и 88/15), члана
32. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „10. октобар”
Барајево („Службени лист Града Београда”, број 138/16) и
члана 31. Статута ЈКП „10. октобар” Барајево („Службени лист Града Београда”, број 16/17) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „10. октобар”
Барајево, број 06-42/2019-328 од 2. октобра 2019. године,
Скупштина Градске општине Барајево, расписује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „10.
ОКТОБАР” БАРАЈЕВО, ИЗ БАРАЈЕВА НА ПЕРИОД ОД
ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
Подаци о јавном комуналном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће „10. октобар” Барајево, из Барајева.
Скраћено пословно име предузеће: ЈКП „10. октобар”,
Барајево, из Барајева
Седиште предузећа је у Барајеву, Барајевска 1.
Матични број ЈКП „10. октобар” Барајево из Барајева је:
07006578, ПИБ: 101412482.
Претежна делатност предузећа је: 38.11 – скупљање отпада који није опасан.

Радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа „10. октобар”
Барајево из Барајева.
Директор се именује на период од четири године.
Послови директора предузећа утврђени су чланом 34.
Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „10. октобар” Барајево и чланом 33. Статута ЈКП „10. октобар” Барајево.
Услови за именовање директора:
Кандидат за избор директора предузећа мора испунити
следеће услове:
1. да је лице пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четри године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2.;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци;
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9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада:
Барајево, Барајевска 1.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата
Проверавају се и оцењују у изборном поступку увидом
у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, писаном и усменом провером, односно на други
одговарајући начин сходно потребама рада предузећа, у
складу са Законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа, Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз
пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања, стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се
докази о испуњености услова у оригинал или овереној фотокопији и то:
– Извод из матичне књиге рођених (Издат у складу са
Законом о матичним књигама);
– Уверење о пословној способности (Издат од стране надлежног центра за социјални рад);
– Диплома о стеченом високом образовању;
– Исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде или други акти којима се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање);
– Исправе на којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима предузећа (потврде
или други акти којима се доказује да лице има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима ЈКП „10. октобар” Барајево из Барајева);
– Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти којима се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова);
– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци, и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу
са Законом којим се утврђују кривична дела и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
(не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”).
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
конкурса, одбациће закључком против ког није допуштена
посебна жалба.
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Рок за подношење пријаве:
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања
овог конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Адреса на коју се подносе пријаве:
Пријаве на оглас са доказима о испуњености услова
подноси се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног
предузећа „10. октобар” Барајево, чији је Оснивач Градска
општина Барајево, преко Службе за скупштинске послове
путем поште или преко писарнице Управе ГО Барајево на
адресу Ул. светосавска бр. 2, 11460 Барајево., са назнаком
„За јавни конкурс за избор директора ЈКП „10. октобар” Барајево.
Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу:
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Милица Јовановић, контакт телефон 011 8301966, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” у року од осам дана од дана доношења Одлуке
о спровођењу јавног конкурса за именовању директора,
„Службеном листу Града Београда”, у дневном листу, примерак који се дистрибуира на целој територији РС и интернет-страници ГО Барајево.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-42/2019-328-1, 2. октобра 2019. године
Председник
Саша Пауновић, ср.

На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 19. тачка 10. Статута
Градске општине Барајево – пречишћени текст („Службени
лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и 88/15), Скупштина
Градске општине Барајево, на седници одржаној 2. октобра
2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО
1. Образује се Комисија за именовање и избор директора ЈКП „10. октобар” Барајево, чији је оснивач Градска општина Барајево (у даљем тексту: Комисија).
2. У Комисију из тачке 1. овог решења именују се:
– Милица Јовановић, за председника;
– Едита Муса, за члана;
– Ивица Јанковић, за члана;
– Ненад Јевтић, за члана и
– Гордана Јелић, за члана.
3. Задатак Комисије је да спроведе јавни конкурс и изборни поступак за именовање директора ЈКП „10. октобар”
чији је оснивач Градска општина Барајево, у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 15/16)
и Уредбом о мерилима за именовање директора јавних предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).
По спроведеном изборном поступку Комисија за избор
директора саставиће ранг-листу са највише три најбоље
рангирана кандидата и исту са записником о спроведеном
изборном поступку доставити Већу ГО Барајево у циљу
припреме предлога акта о именовању директора који ће
бити достављен Скупштини ГО Барајево на одлучивање, у
складу са законом.

Број 89 – 42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-42/2019-329, 2. октобра 2019. године
Председник
Саша Пауновић, ср.

На основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) члана 19. тачка 10. Статута Градске општине Барајево („Службени лист
Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и 88/15) и члана 88. Пословника о раду Скупштине („Службени лист Града Београда”,
бр. 77/13), Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 2. октобра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВД ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
1. Јасмини Прици престаје функција в.д. директора
установе Центар за културу Барајево, са даном 2. октобром
2019. године, због истека мандата на који је именована.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Јасмина Прица, дипл. правник, именована је за в.д. директора установе Центар за културу Барајево са 27.октобром 2018. године, на време до једне године од дана именовања, Решењем Скупштине Градске општине Барајево број
06-39/2018-233 од 5. октобра 2018. године.
Чланом 37. Закона о културу („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) прописано је да в.д. директора установе културе може обављати ту функцију најдуже једну годину. На основу наведеног, Скупштина Градске општине Барајево одлучила је да именованој престаје
функција вршиоца дужности директора установе Центар за
културу Барајево са даном 2. октобром 2019. године.
Поука о правном средству: Против овог решења није
допуштена жалба, али се може покренути управни спор тужбом пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од
дана достављања решења.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-42/2019-330, 2. октобра 2019. године
Председник
Саша Пауновић, ср.

На основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) члана 19. тачка 10. Статута Градске општине Барајево („Службени лист
Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и 88/15) и члана 88. Пословника о раду Скупштине Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, број 77/13), Скупштина Градске
општине Барајево, на седници одржаној 2. октобра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
1. Весна Ранковић, дипломирани туризмолог, мастер просторног планирања, именује се за вршиоца дужности дирек-

2. октобар 2019.

тора установе Центар за културу Барајево, са 3. октобром
2019. године, на време до једне године од дана именовања.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Управни одбор Центра за културу Барајево својом
Одлуком број 821/19 од 23. септембра 2019. године обавестио је оснивача Скупштину Градске општине Барајево да
јавни конкурс за избор директора Центра за културу који је
расписан 23. августа 2019. године, није успео, јер се на расписани јавни конкурс није пријавио ниједан кандидат.
На основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) Скупштина
Градске општине Барајево на седници одржаној 2. октобра
2019. године, у складу са својим овлашћењима из члана 19.
тачка 10. Статута Градске општине Барајево, а на предлог
Већа Градске општине Барајево донела је одлуку о именовању
Весне Ранковић на функцију в.д. директора Центар за културу Барајево на период до једне године од дана именовања.
За време обављања дужности именована има сва права,
обавезе и овлашћења директора.
Поука о правном средству: Против овог решења није
допуштена жалба, али се може покренути управни спор тужбом пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од
дана достављања решења.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-42/2019-331, 2. октобра 2019. године
Председник
Саша Пауновић, ср.

На основу члана 101. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17 и
27/18 – др. закон), члана 3. Правилника о Општинском савету родитеља („Службени гласник РС”, број 72/2018), члана 19. Статута Градске општине Барајево („Службени лист
Града Београда”, бр. 30/10, 40/3 и 88/15) и члана 83. Пословника Скупштине Градске општине Барајево („Службени
лист Града Београда”, број 77/13), Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 2. октобра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Именује се Општински савет родитеља Градске општине
Барајево за школску 2019./2020. годину у следећем саставу:
1. Представници ОШ „Кнез Сима Марковић” Барајево:
– Милена Радуновић, члан;
– Тамара Костић, заменик члана.
2. Представници ОШ „Павле Поповић” Вранић:
– Милан Милетић, члан;
– Јелена Радусиновић, заменик члана.
3. Представници Средње школе Барајево:
– Јелена Живановић, члан;
– Небојша Николић, заменик члана.
4. Представници Предшколске установе „Полетарац”
Барајево:
– Владимир Петковић, члан;
– Доротеја Симић, заменик члана.
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Члан 2.
Задатак Општинског савета родитеља је да:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за
остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и
васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне
искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на
територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите,
културе, заштите и унапређења права детета и људских
права;
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.
Члан 3.
Општински савет родитеља о свом раду сачињава полугодишњи извештај и доставља га установaма за које је тај
Општински савет именован и скупштини општине.
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Члан 4.
Мандат Општинског савета родитеља траје годину дана
од дана именовања.
Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-42/2019-334, 2. октобра 2019. године
Председник
Саша Пауновић, ср.
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 19. тачка 32. Статута
Градске општине Барајево – пречишћен текст („Службени
лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и 88/15), Скупштина
Градске општине Барајево, на седници одржаној 2. октобра
2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Трећи ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2019. годину, усвојен
Одлуком Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево број
1979 од 23. септембра 2019. године.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-42/2019-338, 2. октобра 2019. године
Председник
Саша Пауновић, ср.
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2. октобар 2019.

САДРЖАЈ

Страна
Акти градских општина
ПАЛИЛУЛА
Одлука о промени Статута Градске општине Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
БАРАЈЕВО
Одлука о промени Статута Градске општине Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2019. годину – – – – – – – – – – –
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о радном
времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу – – – – –

1
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12
39

Страна
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор
и именовање директора Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево са огласом – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за избор и именовање директора ЈКП „10. октобар” Барајево – – –
Решење о престанку функције в.д. директора
Установе Центар за културу Барајево– – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе Центар за културу Барајево – – – – –
Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Барајево за школску
2019/2020. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Трећи ребаланс
Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за
2019. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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