
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗВЕЗДАРА

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 23. октобра 2020. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тума-
чење и 68/20), члана 19. Статута Градске општине Звездара 
(„Службени лист Града Београда”, број 124/19) и члана 11. 
Пословника Скупштине Градске општине Звездара („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 124/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Потврђује се мандат oдборнику Скупштине Градске оп-

штине Звездара, изабранoм на изборима одржаним 21. јуна 
2020. године, и то:

Младену Јаковљевићу, са изборне листе Александар Ша-
пић – Победа за Звездару.

Мандат новoм одборнику почиње да тече даном потвр-
ђивања мандата и траје до престанка мандата одборника 
овог сазива Скупштине.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара

ХI број 011-1-35, 23. октобра 2020. године
Председник

Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 23. октобра 2020. године, на основу члана 19. став 
1. тачка 1. и члана 37. Статута градске општине Звездара 
(„Службени лист Града Београда”, број 124/19) и члана 89. 
Пословника Скупштине Градске општине Звездара („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 124/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Члан 1.

У Пословнику Скупштине Градске општине Звездара 
(„Службени лист Града Београда”, број 124/19) члан 122. 
мења се и гласи: 

„Председник Скупштине у случају непосредне ратне 
опасности, ратног или ванредног стања:

– одређује време, начин и место одржавања седница 
Скупштине;

– одлучује о начину позивања одборника на седнице и 
начину и роковима достављања материјала за те седнице;

– може, по потреби, одредити да се седнице Скупштине 
одрже електронским путем;

– може, по потреби, одредити посебан начин вођења, 
издавања и чувања бележака и записника са седнице Скуп-
штине и њених радних тела;

– може одредити да се предлози одлука и други општи 
акти и други материјали не стављају на располагање средстви-
ма јавног информисања, док Скупштина другачије не одлучи;

– одлучује о начину рада и извршавању задатака службе 
Скупштине.”

Члан 2.
У члану 133. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 
„Одборник, који је особа са инвалидитетом, има право 

да све материјале потребне за остваривање његових права и 
обавеза, добије на начин и у облику који омогућавају несме-
тано остваривање одборничких права и обављање одбор-
ничких дужности.

Члан 3.
У осталом делу Пословник Скупштине Градске општине 

Звездара остаје неизмењен.
Члан 4.

Овa одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-44, 23. октобра 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 23. октобра 2020. године, на основу члана 59. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 и 47/18), чл. 19. и 56. Статута Град-
ске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист 
Града Београда”, број 124/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
У Одлуци о Управи Градске општине Звездара („Слу-

жбени лист Града Београда”, број 94/19), у Поглављу III – 
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Организационе јединице и њихов делокруг, поднаслов Оде-
љења и Службе Управе Градске општине, у члану 15, став 
1. тачка 10. уместо Службе за геоинформационе системе и 
информатику уписује се Одељење за озакоњење објеката, 
геоинформационе системе и информационе технологије.

Члан 2.
У истој Одлуци, исто Поглавље, у члану 16. код описа 

послова који се врше у Одељењу за грађевинске послове 
бришу се следећи послови:

„доношење решења о озакоњењу објеката до 400 m² бру-
то развијене грађевинске површине и достављање једног 
примерка правоснажног решења о озакоњењу објеката ор-
ганизационој јединици Градске управе надлежној за посло-
ве озакоњења објеката.” 

У осталом делу члан остаје непромењен.

Члан 3.
У истој Одлуци, исто Поглавље, члан 25. мења се и гласи:
„У Одељењу за озакоњење објеката, геоинформационе си-

стеме и информационе технологије врше се следећи послови:
– доношење решења о озакоњењу објеката до 400 m² 

бруто развијене грађевинске површине и достављање јед-
ног примерка правоснажног решења о озакоњењу објеката 
организационој јединици Градске управе Града Београда 
надлежној за послове озакоњења објеката и надлежној слу-
жби Републичког геодетског завода; 

– примена и управљање геоинформационим системима 
као и примена информационих технологија и интернета у 
циљу унапређења организације и начина рада; 

– спровођење и примена геоинформатичких и информа-
тичких стандарда при прикупљању просторних и осталих 
података, набавци опреме, материјала и софтверских реше-
ња у погледу извођења радова и вршења услуга у области 
информатике, геоинформатике и интернета;

– припрема документације потребне за озакоњење обје-
ката (видљивост објеката на сателитском снимку, извод из 
планског документа у погледу намене, инфраструктуре и 
геологије и сл.); 

– пружање стручне помоћи и вршење надзора код уво-
ђења, одржавања и ажурирања геоинформационих система, 
информационих технологија и интернета у Управи Градске 
општине; 

– израда геоинформатичке и информатичке анализе и 
извештаја у циљу унапређења организације и начина рада 
Управе Градске општине; 

– организовање обуке корисника и информатичких ка-
дрова; 

– успостављање ефикасног и јединственог приступа по-
дацима и документима; оспособљавање кадрова за рад у си-
стему за коришћење ГИС-а, као и систему за електронско 
управљање документима; 

– успостављање и одржавање техничких услова за при-
бављање и достављање података електронским путем, пре-
ко Информационог система на Порталу еУправа Републике 
Србије;

– формирање базе геопросторних и осталих података о 
грађевинском земљишту ради изградње објеката у складу 
са законом и Одлуком Града Београда, као и података о из-
градњи, одржавању, прикупљању и управљању некатегори-
саних путева;

– геодетски послови који се односе на идентификацију 
катастарских парцела, идентификацију грађевинских обје-
ката и други геодетски послови за потребе Градске општине 
Звездара;

– послови у вези са набавком, инсталацијом, одржава-
њем и несметаним радом рачунарске опреме (сервери, ра-
чунари, скенери и штампачи);

– други послови у складу са законом и другим актима”.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара

ХI број 011-1-37, 23. октобра 2020. године
Председник

Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 23. октобра 2020. године, на основу члана 63. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. закон 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 
72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 47/18) и члана 19. Статута Градске општине Звездара 
(„Службени лист Града Београда”, број 124/19 ), донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДА-

РА ЗА 2020. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету ГО Звездара за 2020. годину („Слу-

жбени лист Града Београда”, бр. 124/19, 41/20) члан 1. мења 
се и гласи:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 
општине Звездара за 2020. годину састоје се од:
I Укупни приходи и примања 570.759.410
Буџетска средства 464.810.477
Донације 42.206.264
Неутрошена средства из претходне године 63.742.669
II Укупни расходи и издаци 570.759.410
Текући буџетски расходи и издаци 528.553.146
Донације 42.206.264
III Буџетски суфицит/дефицит 0

Члан 2.
Буџет за 2020. годину састоји се од:
Члан 2. мења се и гласи:

1) укупних приходa и примања у износу од 
динара 570.759.410

2) укупних расхода и издатака у износу од 
динара 570.759.410

3) буџетског суфицита у износу од динара 0

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
Средства текуће буџетске резерве планирају се у скла-

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

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

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује 
председник градске општине Звездара.
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Члан 4.
Члан 5. мења се и гласи:
Приходи буџета Градске општине Звездара за 2020. го-

дину у укупном износу од 570.759.410 динара
по врстама, односно економским класификацијама, 

утврђени су у следећим износима:
Еко-

номска
класи-
фик.

Приходи Износ

321 I Пренета неутрошена средства из претходне године 63.742.669
711 Порез на доходак грађана (6,13% остварених на Општини) 235.393.048

711 Порез на доходак грађана од самосталних делатности 
(0,00% остварених на Општини) 4.073.909

713 Порез на имовину и земљиште (8,07% остварених на 
Општини) 167.293.520

713 Порез на пренос апсолутних права (4,3% остварених на 
Општини) 18.500.000

714 Локалне комуналне таксе (0,00% остварених на Општини) 6.000.000

714 Накнада за коришћење јавних површина (0,00% остваре-
них на Општини) 13.000.000

716 Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 5.300.000

741 Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта 200.000

742 Општинске административне таксе (100 % наплаћених на 
Општини) 2.000.000

742 Приходи органа (100 % наплаћених на Општини) 3.500.000
742 Накнада за уређење грађевинског земљишта 3.500.000

743 Приходи од мандатних казни (100 % наплаћених на 
Општини) 50.000

745 Мешовити и неодређени приходи (100 % наплаћених на 
Општини) 2.000.000

742 Приходи од продаје добара и услуга (100 % наплаћених на 
Општини) 2.000.000

771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.000.000

772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из прет-
ходне године 1.000.000

II СВЕГА: 464.810.477
732 Текуће донације од међународних организација 896.791
732 Текуће помоћи од ЕУ 7.777.706
733 Текући трансфер из буџета Града 5.053.683
733 Капитални трансфер из буџета Републике 20.848.174
733 Текући трансфер из буџета Републике 7.629.910

III СВЕГА: 42.206.264
УКУПНО : 570.759.410

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

слeдећим износима:
Екон. 
кла-
си-

фика-
ција

Опис Средства 
из буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупни 
расходи 
у 2020. 
години

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 256.841.266 0 256.841.266
411 Плате и додаци запослених 204.563.205 204.563.205

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 35.487.201 35.487.201

413 Накнаде у натури ( превоз ) 5.642.860 5.642.860
414 Социјална давања запосленима 6.793.000 6.793.000

416 Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 4.355.000 4.355.000

42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 145.000.790 48.164.161 193.164.951
421 Стални трошкови 32.624.814 13.666.281 46.291.095
422 Трошкови службених путовања 2.591.060 53.998 2.645.058
423 Услуге по уговору 48.149.907 8.538.095 56.688.002
424 Специјализоване услуге 3.187.600 3.187.600
425 Текуће поправке и одржавања 45.434.869 18.176.512 63.611.381
426 Материјал 13.012.540 7.729.275 20.741.815
44 ОТПЛАТА КАМАТА 0 35.071 35.071

441 Отплата камата домаћим послов-
ним банкама 35.071 35.071

46 ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАН-
СФЕРИ 15.535.718 23.104.230 38.639.948

463 Трансфери осталим нивоима 
власти 8.442.906 11.546.063 19.988.969

Екон. 
кла-
си-

фика-
ција

Опис Средства 
из буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупни 
расходи 
у 2020. 
години

464 Дотације организацијама за оба-
везно социјално осигурање 3.000.000 3.000.000

465 Остале дотације и трансфери 4.092.812 11.558.167 15.650.979
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 31.104.815 27.285.614 58.390.429

511 Зграде и грађевински објекти 26.600.685 26.545.138 53.145.823
512 Машине и опрема 2.824.130 740.476 3.564.606
515 Остала основна средства 1.680.000 1.680.000

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИ-
ГУРАЊА 2.340.942 204.910 2.545.852

472 Накнаде за социјалну помоћ из 
буџета 2.340.942 204.910 2.545.852

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 11.867.326 2.500.000 14.367.326

481 Дотације невладиним организа-
цијама: 7.906.056 2.500.000 10.406.056

482 Порези, таксе, казне наметнуте 
од власти 202.270 202.270

483 Новчане казне по решењу суда 3.058.000 3.058.000

485
Накнаде штете за повреду или 
штету нанету од стране државних 
органа

701.000 701.000

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0 4.654.947 4.654.947

611 Отплата главнице домаћим по-
словним банкама 4.654.947 4.654.947

49 РЕЗЕРВА 2.119.620 0 2.119.620
499 Стална резерва** 400.000 0 400.000
499 Текућа резерва*** 1.719.620 0 1.719.620

УКУПНИ РАСХОДИ 464.810.477 105.948.933 570.759.410

Члан 6.
Члан 7. мења се и гласи:
Буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финанси-

рања
По-
зи-

ција
Опис Износ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТА-
КА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине (кл. 7+8) 507.016.741

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 507.016.741
1 - буџетска средства 464.810.477
2 - сопствени приходи
3 - донације 42.206.264

4 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИ-
НЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 
(кл. 4+5) 566.104.463

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 507.714.034
5 - текући буџетски расходи 486.596.420
6 - расходи из сопствених прихода
7 - донације 21.117.614

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 5) у чему: 58.390.429

8 - текући буџетски издаци 37.301.779
9 - издаци из сопствених прихода

10 - донације 21.088.650
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5) -59.087.722

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

12 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) 
+(92-62) -59.087.722

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

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

14 Примања од задуживања (категорија 91)
15 Неутрошена средства из претходних година 63.742.669
16 Издаци за отплату главнице дуга (61) 4.654.947

17 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 
спровођења јавних политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 59.087.722
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Члан 7.
Члан 9. мења се и гласи:
Издаци буџета, по програмској класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупна сред-
ства Одговорна/овлашћена лицаПро-

грам

 Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5 6 7
2 1102 Програм 2. Комуналне делатности 0 0 0 Никола Вујановић

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 0 0 Небојша Перић

7 0701 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфра-
структура 54.211.503 8.696.964 62.908.467 Милош Стојилковић

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 54.211.503 5.696.964 59.908.467 Небојша Перић
0701-1001 Безбедност у саобраћају 3.000.000 3.000.000 Небојша Перић

9 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 5.896.060 8.200.000 14.096.060 Станко Радовановић
2002-0001 Функционисање основних школа 5.896.060 8.200.000 14.096.060 Небојша Перић

11 0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 8.773.088 8.526.701 17.299.789 Мирослав Мариновић
0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 3.123.445 8.526.701 11.650.146 Радмила Урошевић
0901-0003 Дневне услуге у заједници 552.000 552.000 Димитрије Петров
0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 1.577.843 1.577.843 Радмила Урошевић
0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом 499.800 499.800 Радмила Урошевић
0901-1003 Реализација ЛАПЗ 3.020.000 3.020.000 Радмила Урошевић

12 1801 Програм 12. Здравствена заштита 500.000 0 500.000 Гордана Мишев
1801-0003 Спровођење активности из области јавног здравља 500.000 500.000 Соња Стаменовић

13 1201 Програм 13. Развој културе и информисања 96.485 0 96.485 Виолета Филип
1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 96.485 96.485 Весна Петровић Урошевић
1201-1001 Позориште Звездариште 0 0 Пејана Буловић
1201-1002 Звездаријада 0 0 Соња Стаменовић

14 1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 11.129.732 11.558.167 22.687.899 Богдан Лековић

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима 3.786.920 3.786.920 Михајло Мазић

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 3.250.000 3.250.000 Михајло Мазић
1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 4.092.812 11.558.167 15.650.979 Михајло Мазић
1301-0005 Спровођење омладинске политике (КЗМ) 0 0 0 Богдан Лековић

15 0602 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 310.903.239 68.967.101 379.870.340 Владан Јеремић

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – 
Управа ГО (130) 285.727.621 19.552.397 305.280.018 Татјана Карановић-Лечић

0602-0002 Функционисање месних заједница 10.713.801 5.700.000 16.413.801 Илија Томић
0602-0003 Сервисирање јавног дуга 4.690.018 4.690.018 Владан Јеремић
0602-0006 Инспекцијски послови 300.000 300.000 Драган Радоњић
0602-0009 Текућа буџетска резерва 1.719.620 1.719.620 Владан Јеремић
0602-0010 Стална буџетска резерва 400.000 400.000 Владан Јеремић
0602-1005 Инфраструктурни и садржајни развој заједнице 12.042.197 39.024.686 51.066.883 Небојша Перић

16 2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 73.300.370 0 73.300.370 Владан Јеремић
2101-0001 Функционисање Скупштине ГО 14.606.850 14.606.850 Александар Ерор
2101-1003 Локални избори 21.505.000 21.505.000 Александар Ерор
2101-0002 Функционисање извршних органа – Председник ГО 8.683.520 8.683.520 Владан Јеремић
2101-0002 Функционисање извршних органа – Веће ГО 28.505.000 28.505.000 Владан Јеремић

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 464.810.477 105.948.933 570.759.410

Члан 8.
Члан 10. мења се и гласи:
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утвр-

ђени су и распоређени у следећим износима:
Функ-
циje

Функционална класифи-
кација 

Средства из 
буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  8.773.088  8.526.701  17.299.789 

090 Социјална заштита некласи-
фикована на другом месту  8.773.088  8.526.701  17.299.789 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ  371.861.412  29.942.415  401.803.827 

111 Извршни и законодавни 
органи  73.300.370  73.300.370 

130 Опште услуге  287.847.241  19.552.397  307.399.638 

160 Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту  10.713.801  5.700.000  16.413.801 

170 Трансакције јавног дуга  4.690.018  4.690.018 
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ  54.211.503  8.696.964  62.908.467 

1 2 3 4 5
451 Друмски саобраћај  54.211.503  8.696.964  62.908.467 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ  –  –  – 

510 Управљање отпадом  –  – 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА 
И ЗАЈЕДНИЦЕ  12.342.197  39.024.686  51.366.883 

620 Развој заједнице  12.342.197  39.024.686  51.366.883 
740 ЗДРАВСТВО  500.000  500.000 
740 Услуге јавног здравства  500.000  500.000 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 
КУЛТУРА И ВЕРЕ  11.226.217  11.558.167  22.784.384 

810 Услуге рекреације и спорта  11.129.732  11.558.167  22.687.899 
820 Услуге културе  96.485  96.485 
900 ОБРАЗОВАЊЕ  5.896.060  8.200.000  14.096.060 
912 Основно образовање  5.896.060  8.200.000  14.096.060 

950 Образовање које није класи-
фиковано нивоом  – 

УКУПНО  464.810.477  105.948.933  570.759.410 
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Члан 9.
Члан 11. мења се и гласи:
Укупно планирани расходи буџета по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији, као и 

ближим наменама износе:
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Члан 10.
Члан 12. мења се и гласи:
Средства из буџета по програмској класификацији са циљевима и индикаторима утврђена су у износу од:

ПРОГРАМ / Програмска активност и 
пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР
Циљана 

вредност 
2020.

Ци-
љана 
вред-
ност 
2021.

Ци-
љана 
вред-
ност 
2022.

Извор 01 Остали 
извори

Сви 
извори

Шифра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1102 Програм 2 – Комуналне 
делатности 0 0 0

Никола Вујановић

1. Повећање покривеност 
територије комуналним 
делатностима одржавања 
јавних зелених површина, 
одржавања чистоће на 
површинама јавне намене и 
зоохигијене

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

50% 55% 60%

1102-
0003

Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене 0 0 0

Небојша Перић

1. Максимална могућа 
покривеност насеља и тери-
торије услугама одржавања 
чистоће јавних површина

1. Степен/проценат покри-
вености територије услугама 
одржавања чистоће јавно-про-
метних површина

50% 55% 60%

0701
Програм 7 – Организација 
саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура

54.211.503 8.696.964 62.908.467

Милош Стојилковић
1. Развијеност инфраструк-
туре у контексту доприноса 
социо економском развоју

1. Број насеља до којих не 
постоји приступ асфалтним 
путем

<7 <6 <5

0701-
0002

Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструк-
туре

54.211.503 5.696.964 59.908.467

Небојша Перић 1. Стављање у функцију ин-
фраструктурних површина

1. Проценат реализације 
планираних активности 85% 90% 90%

0701-
1001 Безбедност у саобраћају 3.000.000 3.000.000

Небојша Перић
1. Побољшање услова ко-
лективне безбедности свих 
учесника у саобраћају

1. Проценат реализованих 
средстава 100%

2002 Програм 9 – Основно обра-
зовање и васпитање 5.896.060 8.200.000 14.096.060

Станко Радовановић 1. Унапређење квалитета 
основног образовања 

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

19,20 19,25 19,25

2002-
0001

Функционисање основних 
школа 5.896.060 8.200.000 14.096.060

Небојша Перић
1. Унапређење квалитета 
образовања и васпитања у 
основним школама

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

23 23 23

2. Број објеката основних 
школа у којима је унапређен 
квалитет боравка деце

4 4 4

0901 Програм 11 -Социјална и 
дечја заштита 8.773.088 8.526.701 17.299.789

Мирослав Мариновић
1. Повећање доступности 
права и услуга социјалне 
заштите

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

550 550 550

0901-
0001

Једнократне помоћи и 
други облици помоћи 3.123.445 8.526.701 11.650.146

Радмила Урошевић 1. Унапређење заштите 
сиромашних 

1. Број грађана – корисника 
других мера материјалне 
подршке

360 360 360

2. Број жена у односу на уку-
пан број грађана – корисника 
других мера материјалне 
подршке

50% 50% 50%

0901-
0003 Дневне услуге у заједници 552.000 552.000

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

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

14 15 15

2. Унапређење доступности 
и ефикасности дневних 
услуга у заједници за стара 
лица

2. Број програма које реализу-
ју ове организације 14 15 15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0901-
0004

Саветодавно-терапијске 
и социјално-едукативне 
услуге

1.577.843 1.577.843

Радмила Урошевић

1. Подршка развоју мреже 
услуга социјалне заштите 
предвиђене Одлуком о 
социјалној заштити и Зако-
ном о социјалној заштити

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

1,3% 1,5% 1,7%

2. Број корисника саветодав-
но-терапијских и социо – еду-
кативних услуга у заједници 

1700 1800 1900

0901-
0008

Подршка особама са инва-
лидитетом 499.800 499.800

Радмила Урошевић

1. Обезбеђивање услуга 
социјалне заштите за 
старије и одрасле са инва-
лидитетом

1. Број услуга 3 4 4

2. Број корисника 150 150 150
0901-
1003 Реализација ЛАПЗ 3.020.000 3.020.000

Радмила Урошевић

1. Унапређење међусек-
торске сарадње у области 
запошљавања и повећање 
броја запослених

1. Број организованих струч-
них скупова 5

2. Број запослених жена у 
односу на укупан број запо-
слених

12 од 30

1801 Програм 12 – Здравствена 
заштита 500.000 0 500.000

Гордана Мишев 1. Унапређење здравља 
становништва

1. Покривеност становништва 
примарном здравственом 
заштитом

145000 150000 150000

1801-
0003

Спровођење активности из 
области јавног здравља 500.000 500.000

Соња Стаменовић
1. Стварање услова за очу-
вање и унапређење здравља 
становништва

1. Број посебних програма и 
пројеката из области јавног 
здравља

2 5 5

1201 Програм 13 – Развој култу-
ре и информисање 96.485 0 96.485

Виолета Филип 1. Подстицање развоја 
културе

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

13000 13000 13000

1201-
0002

Јачање културне продукци-
је и уметничког ствара-
лаштва

96.485 96.485

Весна Петровић Урошевић 1. Унапређење разноврсно-
сти културне понуде

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

20 20 20

1301 Програм 14 – Развој спорта 
и омладине 11.129.732 11.558.167 22.687.899

Богдан Лековић

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

1. Број спортских организаци-
ја преко којих се остварује јав-
ни интерес у области спорта

30 30 30

1301-
0001

Подршка локалним 
спортским организацијама, 
удружењима и савезима

3.786.920 3.786.920

Михајло Мазић

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

1. Број посебних програма 
спортских организација фи-
нансираних од стране града/
општине 

5 5 5

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

14 15 15

1301-
0002

Подршка предшколском и 
школском спорту 3.250.000 3.250.000

Михајло Мазић 1. Унапређење предшкол-
ског и школског спорта

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

14 14 14

2. Повећање учешћа 
девојчица у спортским 
активностима

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

900 950 1000

1301-
0004

Функционисање локалних 
спортских установа 4.092.812 11.558.167 15.650.979
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Михајло Мазић
1. Обезбеђивање услова за 
рад установа из области 
спорта

1. Број програма које реализу-
ју установе из области спорта 8 8 8

0602 Програм 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе 310.903.239 68.967.101 379.870.340

Владан Јеремић

0602-
0001

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина

285.727.621 19.552.397 305.280.018

Татјана Крановић Лечић
0602-
0002

Функционисање месних 
заједница 10.713.801 5.700.000 16.413.801

Илија Томић

1. Обезбеђено задовоља-
вање потреба и интереса 
локалног становништва де-
ловањем месних заједница 

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

650 650 650

0602-
0003 Сервисирање јавног дуга 4.690.018 4.690.018

Владан Јеремић

1. Одржавање финансиј-
ске стабилности града/
општине и финансирање 
капиталних инвестиционих 
расхода 

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

<1%

0602-
0006 Инспекцијски послови 300.000 300.000

Драган Радоњић 1. Квалитетно обављање 
инспекцијских послова

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

75% 75% 75%

0602-
0009 Текућа буџетска резерва 1.719.620 1.719.620

Владан Јеремић
0602-
0010 Стална буџетска резерва 400.000 400.000

Владан Јеремић
0602-
1005

Инфраструктурни и садр-
жајни развој заједнице 12.042.197 39.024.686 51.066.883

Небојша Перић
1. Стављање у функцију 
инфраструктурних и јавних 
садржаја и површина

1. Проценат реализације 
планираних активности 85% 85% 85%

2101 Програм 16 – Политички 
систем локалне самоуправе 73.300.370 73.300.370

Владан Јеремић
2101-
0001

Функционисање Скуп-
штине 14.606.850 14.606.850

Александар Ерор
2101-
1003 Локални избори 21.505.000 21.505.000

Александар Ерор 1. Спровођење локалних 
избора у складу са законом

1. Предат материјал бирачким 
одборима у циљу одржавања 
избора

Целокупан 
материјал

2. Пријем изборног материјала 
по затварању бирачких места

Целокупан 
материјал

2101-
0002

Функционисање извршних 
органа – Председник 8.683.520 8.683.520

Владан Јеремић
2101-
0002

Функционисање извршних 
органа – Веће 28.505.000 28.505.000

Владан Јеремић

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.
У осталом делу Одлука о буџету Градске општине Зве-

здара за 2020. годину остаје неизмењена.
Члан 12.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављива-
ња у „Службеном листу Града Београда”.

О б р а з л оже њ е
На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Слу-

жбени 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, 95/18, 31/19 и 72/19), предвиђено је 

усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџе-
та на нижем, вишем или истом нивоу. 

У складу са Oдлуком о изменама и допунама Одлуке о 
утврђивању обима средстава за вршење послова Града и 
градских општина и одређивању прихода који припадају 
Граду, односно градским општинама у 2020. години („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 106/20) извршено је ума-
њење оквира буџета за 32.845.280 динара или 6,6% који се 
односи на приходе из буџета (извор финансирања 01). 

У односу на Одлуку о буџету ГО Звездара за 2020. го-
дину („Службени лист Града Београда”, бр. 124/19 и 41/20) 
промењени су следећи износи:

I – Општи део, у члану 1. Укупни приходи и примања и 
укупни расходи и издаци, износ од 581.257.342 динара заме-
њује се износом од 570.759.410 динара. 
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Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара 
за 2020. годину, умањени су приходи и примања буџета у 
укупном износу од 10.497.932 динара. 

I – Општи део, у члану 3. eкономска класификација 499 
– Текућа буџетска резерва планира се у износу од 1.719.620 
динара.

I – Општи део, у члану 4. увећани су приходи на економ-
ској класификацији 733 – Текући трансфери од Града за из-
нос од 30.191 динар тако да укупан план износи 53.683 ди-
нара и представљају средства добијена по основу Уговора 
о сарадњи бр. Н 404-16/2014 од 26. децембра 2014. године,  
који је склопљен између Градске општине Звездара и Град-
ске управе Града Београда за покриће дела трошкова изла-
ска службеног лица на терен ради закључења брака; износ 
од 5.000.000 динара представљају средства добијена Реше-
њем градоначелника града Београда број 4-3196/20-Г на име 
помоћи ЈП СЦ „Олимп-Звездара” за измиривање приори-
тетних расхода услед прекида у раду изазваног епидемиоло-
шком ситуацијом.

I – Општи део, у члану 4. увећани су приходи на еко-
номској класификацији 733 – Текући трансфери од Репу-
блике, износ од 7.629.910 динара и то:

– средства у износу од 204.910 динара добијена су од 
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије 
ради превализажења тешке материјалне и здравствене си-
туације избеглих и интерно расељених лица;

– средства у износу од 7.425.000 динара планирана су 
по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за до-
делу средстава намењених побољшању услова становања 
избеглица кроз набавку грађевинског материјала између 
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и 
Градске општине Звездара.

I – Општи део, у члану 4. увећан је план прихода на 
економској класификацији 733 – Капитални трансфер из 
буџета Републике, за износ 15.795.380 динара и износи 
20.848.174 динара. Средства су добијена од Канцеларије за 
управљање јавним улагањима на основу Уговора о правима 
и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима 
и Градске општине Звездара у реализацији пројекта обнове 
и унапређење објекта Основне школе „1.300 каплара” број 
351-01-80/2019-01 од 18.06.2019. године за плаћање ПДВ-а.

I – Општи део, у члану 4. увећан је план прихода на еко-
номској класификацији 732 – Текуће донације од међуна-
родних организација, за износ од 240.476 динара и укупан 
план износи 896.791 динара. Средства су добијена од Савета 
Европе по Уговору број ПО651811 од 20.12.2019. године за 
Пројеклат: „Подршка ромским породицама и деци на Зве-
здари”. 

I – Општи део, у члану 4. увећан је план прихода на еко-
номској класификацији 732 – Текуће помоћи од ЕУ у ко-
рист нивоа општине, у износу од 1.199.391 динар и укупан 
план износи 7.777.706 динара, као рефундација буџетских 
средстава на име предфинансирања поУговору о доде-
ли бесповратних средстава спољне активности ЕУ 48-00-
00203/2014-28-10 за пројекат: Међусекторски механизам 
за спречавање прекида школовања и смањење раног напу-
штања школе у Општини Звездара. 

I – Општи део, у члану 4. на економској класификацији 
711 – Порез на доходак грађана износ од 241.139.257 динара 
замењен је износом од 235.393.048 динара; на економској кла-
сификацији 711 – Порез на доходак грађана од самосталне 
делатности износ од 4.800.000 динара замењен је износом од 
4.073.909 динара; на економској класификацији 713 – Порез 
на имовину и земљиште износ од 193.036.500 динара заме-
њен је износом од 167.293.520 динара; на економској класи-
фикацији 713 – Порез на пренос апсолутних права износ од 
17.580.000 динара замењен је износом од 18.500.000 динара; 
на економској класификацији 714 – Локалне комуналне так-

се износ од 7.000.000 динара замењен је износом од 6.000.000 
динара; на економској класификацији 714 Накнада за кори-
шћење јавних површина износ од 11,000,000 динара замењен 
је износом од 13.000.000 динара; на економској класификаци-
ји 716 – Комуналне таксе за истицање фирме на пословном 
простору планиран је износ од 6.000.000 динара замењен је 
износом од 5.300.000 динара; на економској класификацији 
741 – Накнаде за коришћење простора и грађевинског зе-
мљишта износ 600.000 динара замењен је износом од 200.000 
динара; на економској класификацији 742 – Општинске ад-
министративне таксе износ од 2.000.000 динара остао је 
не промењен; на економској класификацији 742 – Прихо-
ди органа износ од 1.500.000 динара замењен је износом од 
3.500.000 динара; на економској класификацији 742 – Накна-
да за уређење грађевинског земљишта износ од 5.000.000 ди-
нара замењен је износом од 3.500.000 динара; на економској 
класификацији 743 – Приходи од мандатних казни износ 
од 2.000.000 динара замењен је износом од 50.000 динара; на 
екомској класификацији 745 – Мешовити и неодређени при-
ходи износ од 500.000 динара замењен је износом од 2.000.000 
динара; на економској класификацији 742 – Приходи од про-
даје добара и услуга износ од 2.500.000 динара замењен је из-
носом од 2.000.000 динара; на економској класификацији 771 
– Меморандумске ставке за рефундацију расхода износ од 
1.500.000 динара замењен је износом од 1.000.000 динара; на 
економској класификацији 772 – Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из претходне године износ од 1.500.000 
динара замењен је износом од 1.000.000 динара. 

Износ од 63.742.669 динара представља средства прене-
та из 2019. године. 

У односу на Одлуку о буџету за 2020. годину („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 124/19 и 41/20), у Одлуци o ре-
балансу буџета за 2020. годину извршена је промена расхо-
да и издатака: 

I – Општи део, издаци средстава
у члану 5. табела – Издаци буџета по основним наменама, 
у члану 6. табела – Буџетски суфицит, фискални суфи-

цит и рачун финансирања,
у члану 7. табела – Издаци буџета по програмској класи-

фикацији, 
у члану 8. табела – Издаци буџета по функционалној 

класификацији,
замењени су утврђеним износима, и налазе се у прило-

женим табелама. 
II – Посебан део, у члану 9. Укупни расходи буџета по 

организационој, функционалној, програмској и економској 
класификацији, износе 570.759.410 динара. Средства из бу-
џета износе 464.810.477 динара, нераспоређен вишак при-
хода из ранијих година износи 63.742.669 динара, а средства 
из осталих извора износе 42.206.264 динара.

II – Посебан део, у члану 10. Средства из буџета по про-
грамској класификацији са циљевима и индикаторима, из-
вршена је следећа измена плана расхода:

– 1102 Програм 2 – Комуналне делатности

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене

Укупан износ од 6.000.000 динара (извор финансирања 
13) умањен је у целости. 

– 0701 Програм 7 – Организација саобраћаја и саобра-
ћајна инфраструктура 

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре

Укупан износ од 60.000.000 динара (извор финансирања 
01) умањен је за износ 5.788.497 динара и износи 54.211.503 
динара. Средства из осталих извора увећана су за 5.696.964 
динара.
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Пројекат 0701-1001 Безбедност у саобраћају
Средства из осталих извора у износу од 3.000.000 по уго-

вору број 401-2-67 од 25.12.2019. године закљученом између 
Градске управе Града Београда – Секретаријата за саобраћај 
и Градске општине Звездара за финансирање рада општин-
ског тела за координацију за унапређење безбедности сао-
браћаја на територији градске општине Звездара остала су 
непромењена.

– 2002 Програм 9 – Основно образовање и васпитање 

Програмска активност 2002-0001 – Функционисање основ-
них школа 

Укупан износ од 5.747.100 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) увећан је за 148.960 динара и изно-
си 5.896.060 динара. Износ од 8.200.000 динара средстава из 
осталих извора остао је непромењен.

– 0901 Програм 11 – Социјална и дечја заштита 
Укупан износ од 10.869.942 динара средстава из буџета 

(извор финансирања 01) умањен је за 2.096.854 динара и 
износи 8.773.088 динара. Средства из осталих извора износ 
од 8.204.315 динара увећана су за 322.386 динара и износе 
8.526.701 динар.

Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и 
други облици помоћи

Укупан износ од 3.059.742 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) увећан је за 63.703 динара и из-
носи 3.123.445 динара. Средства из осталих извора износ 
од 8.204.315 динара увећана су за 322.386 динара и износе 
8.526.701 динар.

Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници
Укупан износ од 1.752.000 динара средстава из буџета 

(извор финансирања 01) умањен је за 1.200.000 динара и из-
носи 552.000 динара.

Програмска активност 0901-0004 – Саветодавно-терапијске 
и социјално-едукативне услуге

Укупан износ од 2.203.200 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) умањен је за 625.357 динара и из-
носи 1.577.843 динара.

Програмска активност 0901-0008 – Подршка особама са 
инвалидитетом

Укупан износ од 700.000 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) умањен је за 200.200 динара и из-
носи 499.800 динара.

Пројекат 0901-1003 Реализација ЛАПЗ 
Укупан износ од 3.480.000 динара средстава из буџета 

(извор финансирања 01) умањен је за 460.000 динара и из-
носи 3.020.000 динара.

– 1801 Програм 12 – Здравствена заштита

Програмска активност 1801-0003 – Спровођење активно-
сти из области јавног здавља

Увећан је за износ од 500.000 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) .

Средства су утрошена за дезинфекцију стамбених згра-
да на територији Градске општине Звездара, у складу са За-
коном о заштити становништва од заразних болести („Слу-
жбени гласник РС”, број 15/16) и на основу наредбе Штаба 
за ванредне ситуације Г-број 82-2429/2020 од 1. априла 2020. 
године.

– 1201 Програм 13 – Развој културе и информисања
Укупан износ од 300.000 динара средстава из буџета 

(извор финансирања 01) умањен је за 203.515 динара и из-
носи 96.485 динара. 

Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне про-
дукције и уметничког стваралаштва

Укупан износ од 300.000 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) умањен је за 203.515 динара и из-
носи 96.485 динара. 

– 1301 Програм 14 – Развој спорта и омладине
Укупан износ од 11.658.605 динара средстава из буџета 

(извор финансирања 01) умањен је за 528.873 динара и из-
носи 11.129.732 динара. Износ средстава од 6.578.315 дина-
ра из осталих извора увећана су за 4.979.852 динара и изно-
се 11.558.167 динара.

Програмска активност 1301-0001 – Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима 

Укупан износ од 3.786.920 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) остао је непромењен. 

Програмска активност 1301-0002 – Подршка предшколском 
и школском спорту

Укупан износ од 3.250.000 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) остао је непромењен. 

Програмска активност 1301-0004 Функционисање локал-
них спортских установа 

Укупан износ од 4.621.685 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) умањен је за 528.873 динара и из-
носи 4.092.812 динара. Износ средстава од 6.578.315 динара 
из осталих извора увећана су за 4.979.852 динара и износе 
11.558.167 динара.

Због поремећаја у пословању ЈП СЦ „Олимп-Звездара”, 
а на основу члана 67. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС” бр.15/16 и 88/19), насталог услед прогла-
шења ванредног стања и затварања предузећа за кориснике, 
опредељена су средства за одржавање текуће ликвидности 
и измиривање законских обавеза.

– 0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
Укупан износ од 338.579.740 динара средстава из буџе-

та (извор финансирања 01) умањен је за 27.676.501 динара 
и износи 310.903.239 динара. Износ од 51.618.955 динара 
средстава из осталих извора увећан је за 17.348.146 динара 
и износи 68.967.101 динар.

Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локал-
не самоуправе и градских општина 

Укупан износ од 302.794.140 динара средстава из буџе-
та (извор финансирања 01) умањен је за 17.066.519 динара 
и износи 285.727.621 динара. Износ од 17.676.143 динара 
средстава из осталих извора увећан је за 1.876.254 динара и 
износи 19.552.397 динара.
Програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних 

заједница
Укупан износ од 11.688.000 динара средстава из буџета 

(извор финансирања 01) умањен је за 974.199 динара и из-
носи 10.713.801 динар. Средства из осталих извора у износу 
од 5.700.000 динара остала су непромењена.

Програмска активност 0602-0003 – Сервисирање јавног 
дуга

Средстава из осталих извора (извор финансирања 13) у 
износу од 4.690.018 динара остала су непромењена. 
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Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови 
Укупан износ од 600.000 динара средстава из буџета 

(извор финансирања 01) ) умањен је за 300.000 динара и из-
носи 300.000 динара.

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва 
Текућа буџетска резерва износи 1.719.620 динара.

Програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва 
Стална буџетска резева износи 400.000 динара.

Пројекат 0602-1005 Инфраструктурни и садржајни развој 
заједнице 

Укупан износ од 15.397.600 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) умањен је за 3.355.403 динара и из-
носи 12.042.197 динара. Износ од 23.552.794 динара средста-
ва из осталих извора увећан је 15.471.892 динара и износи 
39.024.686 динара.

На основу Уговора о правима и обавезама Канцеларије 
за управљање јавним улагањима и Градске општине Зве-
здара у реализацији пројекта обнове и унапређења објекта 
основне школе „1.300 каплара”, Панчина број 1, Звездара, 
Београд, број 351-01-80/2019-01 од 18. јуна 2019. године, 
добијена су средства за плаћање ПДВ по основу Уговора о 
извођењу грађевинских радова на адаптацији/енергетској 
санацији објекта и дворишта ОШ „1.300 каплара”, број 02-
72/19 од 16. септембра 2019. године.

– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоу-
праве

Укупан износ од 70.500.370 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) увећан је за 2.800.000 динара и из-
носи 73.300.370 динара.

Програмска активност 2101-0001 – Функционисање Скуп-
штине

Укупан износ од 13.856.850 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) увећан је за 750.000 динара и изно-
си 14.606.850 динара.

Пројекат 2101-1003 – Локални избори
Укупан износ од 20.000.000 динара средстава из буџета 

(извор финансирања 01) увећан је за 1.505.000 динара и из-
носи 21.505.000 динара.

Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извр-
шних органа – Председник 

Укупан износ од 8.833.520 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) умањен је за 150.000 динара и из-
носи 8.683.520 динара.

Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извр-
шних органа – Веће 

Укупан износ од 27.810.000 динара средстава из буџета 
(извор финансирања 01) увећан је за 695.000 динара и изно-
си 28.505.000 динара.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-39, 23. октобра 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 23. октобра 2020. године, на основу чл. 77, 78. и 79. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправ-
ка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 
и 72/19), члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 – др. за-
кон и 47/18), Уредбе о померању рокова за подношење го-
дишњих финансијских извештаја корисника буџетских 
средстава и корисника средстава организација за обавезно 
социјално осигурање за време ванредног стања насталог 
услед болести COVID–19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 
(„Службени гласник РС”, број 47/20) и члана 19. тачка 2. 
Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града 
Београда”, број 142/19), донела је 

ОДЛУКУ

О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕ-
ТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Буџет Градске општине Звездара за 2019. годину је оства-

рен и извршен према следећим подацима, на нивоу рачуна 
извршења буџета и консолидованог завршног рачуна, и то:

У завршном рачуну буџета Градске општине Звездара, у 
Билансу стања (Образац 1) на дан 31. децембра 2019. године, 
утврђено jе извршење буџета у износу од 715.625 хиљада ди-
нара. У консолидованом завршном рачуну утврђена је укупна 
актива и укупна пасива у износу од 858.570 хиљада динара.

Структура активе и пасиве (Образац 1) дата је према 
економској класификацији у следећој табели: 

у (000 динара)

Синт. 
контo АКТИВА

Извр-
шење 

буџета

Консоли-
довани 
финан-
сијски 

извештај

011 Некретнине и опрема 494.354
605.599 597.035

016 Нематеријална имовина 4.569 4,580

110 Дугорочна финансијска имовина 128.000 128.000

121 Новчана средства 63.742 93.070
122 Краткорочна потраживања 3.837 13.198

123 Краткорочни пласмани 6.599 6.945

131 Активна временска разграничења 14.524 15.742

Укупна актива 715.625 858.570
351 Ванбилансна актива 147.820 147.820

ПАСИВА

211 Домаће дугорочне обавезе 4.655 4.655

230 Обавезе по основу расхода за запослене 0 0

240 Обавезе по основу осталих расхода 1.234 1.234
250 Обавезе из пословања 8.636 9.854

290 Пасивна временска разграничења 10.435 20.142

311 Капитал 626.923 729.615
321121 Вишак прихода и примања – суфицит 63.742 93.070

Укупна пасива 715.625 858.570
352 Ванбилансана пасива 147.820 147.820
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Члан 2.
У Билансу прихода и расхода за 2019. годину (Образац 

2), утврђени су укупно остварени текући приходи и при-
мања (класа 7 и класа 8) као и извршени расходи и издаци 
(класа 4, класа 5 и класа 6) са пренетим средствима из 2018. 
године (извор 13 и 15), и то:

– рачун извршење буџета, укупно остварени текући 
приходи и примања са пренетим неутрошеним средстви-
ма из претходне године у износу од 769.755 хиљада дина-
ра, укупно извршени расходи и издаци у износу од 706.013 
хиљада динара; средства из претходних година (извор 13) 
износе 98.099 хиљада динара; 

– консолидовани финансијски извештај, укупно оства-
рени текући приходи и примања у износу од 803.225 хи-
љада динара, укупно извршени расходи и издаци у износу 
од 710.155 хиљада динара; средства из претходних година 
(извор 13) износе 124.452 хиљаде динара.

Структура резултата пословања у (000) динара

Остварени текући приходи и примања 
Извр-
шење 

буџета

Консо-
лидова-
ни фин. 

изве-
штај

– Текући приходи (7) 671.656 678.773
– Примања од продаје нефинансијске имовине (8) 0 0
– Пренета неутрошена средства из претходне године (3) 98.099 124.452
1. Укупно остварени приходи, примања и пренета средства 
(7+8+3) 769.755 803.225

Извршени расходи и издаци
– Текући расходи (4) 618.546 622.507
– Издаци за нефинансијску имовину (5) 60.424 60.605
– Издаци за отплату главнице (6) 27.043 27.043
2. Укупно извршени расходи издаци (4+5+6) 706.013 710.155
Корекција нов. одлива који се не евид преко кл 4, 5, 6 0 0
3. Разлика између укупних прихода и примања и укупних 
расхода и издатака (1-2) 63.742 93.070

Члан 3.
Буџетски суфицит/дефицит, примарни суфицит/дефицит и укупни фискални резултат буџета и консолидованог рачу-

на, утврђени су у следећим износима: 
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Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје не-
финансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу 
од 7.313.010 динара, а у консолидованом финансијском извештају утврђен је суфицит у износу од 3.976.897 динара.

Примарни дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног из-
носа плаћених камата), утврђен је у износу од 6.227.346 динара, а у консолидованом финансијском извештају у износу од 
3.254.033 динара.

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу продаје финан-
сијске имовине и одлива по основу набавке финансијске имовине, је утврђен у износу од 7.313.010 динара, а у консолидо-
ваном финансијском извештају у износу од 4.339.697 динара.

Нето финансирање је укупан фискални резултат коригован за отплату главнице по кредитима и износи 34.356.274 ди-
нара.

Остварени мањак новчаних прилива у износу од 34.356.274 динара коригује се за вишак прихода из ранијих година у 
износу 98.098.943 динара, тако да кориговани вишак прихода у 2019. години износи 63.742.669 динара. Утврђени вишак 
прихода преноси се у наредну буџетску годину. 

Члан 4.
Разлика између укупних прихода и укупних расхода, из члана 2. и 3. ове oдлуке, износи:
– рачун извршење буџета, износ 63.742.669 динара;
– консолидовани финансијски извештај, износ 93.069.641 динар.
Остварени вишак прихода – суфицит износи 63.742.669 динара, и то:
– део остварених прихода и примања у износу 32.750.000 динара распоређен је Одлуком о буџету за 2020. годину:
– средства добијена од Града Београда за превоз деце са посебним потребама у износу 8.200.000 динара
– средства у износу од 24.550.000 динара пренета су по основну уговорних обавеза из 2019. године
– део оствареног вишка прихода и примања у износу 30.992.669 динара, распоређен је Одлуком о ребалансу буџета за 

2020. годину („Службени лист Града Београда”, број 41/20): 
– средства добијена од Града Београда за финансирање рада општинског тела за унапређење безбедности саобраћаја у 

износу 3.000.000 динара;
– средства добијена од Града Београда за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења бра-

ка у износу од 316 динара;
– остварени вишак прихода и примања у износу 27.992.353 динара (14.105.412 динара буџетских неутрошених средстава из 

2019. године и 13.886.941 динара остварених прихода преко дозвољеног оквира за потрошњу).
Стање средстава на консолидованом рачуну Трезора Градске општине Звездара, на дан 31.12.2019. године износи 

93.069.641 динар:
– 840-132640-05 Градска општина Звездара – буџет, износ 63.742.669,25 динара;
– 840-4443741-03 Председник ГО Звездара – Пројекат: „Бољи услови живота интерно расељених лица и повратника на 

Звездари” износ 2.057.932,92 динара;
– 840-4234741-92 Пројекат „Међусекторски механизам за спречавање прекида школовања и смањење раног напуштања 

школе у Општини Звездара”, износ 153.815,52 динара; 
– 840-2808741-04 ГО Звездара – Пројекат: „Решавање проблема избеглих и расељених лица”, износ 2.166.720,00 динара; 
– 840-4890741-28 Председник ГО Звездара – Пројекат: „Корак до запослења – подршка инклузији припадница ромске 

популације путем локалног међусекторског партнерства у Звездари”, износ 94.388,45 динара; 
– 840-210771-61 Председник ГО Звездара – Пројекат: „Бољи услови живота интерно расељених лица и повратника на 

Звездари” износ 20.697.445,23 динара
– 840-294771-67 Председник ГО Звездара – Пројекат: „Корак до запослења – подршка инклузији припадница ромске 

популације путем локалног међусекторског партнерства у Звездари”, износ 4.156.670,09 динара; 
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Члан 5.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВ-
КУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Буџетски суфицит, односно дефицит је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19 и 72/19) и представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансиј-
ске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.
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РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тач-
ка 32. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправ-
ка 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 
72/19) и обухвата примања од продаје финансијске имовине 
и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и 
за отплату кредита и зајмова.

Члан 6.
Процењени вишак прихода – суфицит у износу од 

32.750.000 динара (извор 13 и 15) преноси се у буџет ГО 
Звездара за 2020. годину и распоређен је кроз програме, 
програмске активности и пројекте, и то: 

Програм 9 – Основно образовање и васпитање 2002, про-
грамска активност – Функционисање основних школа – 

2002-0001, функција 912, УКУПНО 8.200.000 динара
Средства су распоређена на конту 463141 – Текући тран-

сфери нивоу општина (за покриће дела трошкова превоза и 
пратиоца деце са посебним потребама, чиме би се повећала 
доступност образовања деце на територији ГО Звездара) у 
износу од 8.200.000 динара. 

Програм 15 – Локална самоуправа 0602, програмска ак-
тивност – Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 0602-0001, функција 130 – УКУПНО 1.316.000 
динара

Средства су распоређена на економској класификацији 
421 – Стални трошкови у износу од 1.316.000 динара;

Програм 15 – Локална самоуправа 0602, програмска ак-
тивност – Сервисирање јавног дуга 0602-0003, функција 170 
– УКУПНО 4.734.000 динара

Средства су распоређена на следећим економским кла-
сификацијама:

– 441 – Отплата камате за кредите домаћим пословним 
банкама у износу од 45.000 динара;

– 611– Отплата главнице за кредите домаћим пословним 
банкама у износу од 4.689.000 динара;

Програм 15 – Локална самоуправа 0602, пројекат – Инфра-
структурни садржајни развој заједнице 0602-1005, функци-

ја 620 – УКУПНО 18.500.000 динара
Средства су распоређена на конту 425191 – Текуће по-

правке и одржавање осталих објеката у износу од 18.500.000 
динара.

Члан 7.
Остварени вишак прихода – суфицит износи 63.742.669 

динара, што је у односу на процењени суфицит веће за 
30.992.669 динара. Средства су распоређена Одлуком о ре-
балансу буџета Градске општине Звездара за 2020. годину 
(„Службени лист Града Београда”, број 41/20).

Члан 8.
У Извештају о капиталним издацима и примањима за 

2019. годину (Образац 3) утврђени су укупни издаци (класа 
5 и класа 6) и укупна примања (класа 9), и 

– рачун извршење буџета, укупна примања износе 0 ди-
нара, а укупни издаци износе 87.467 хиљада динара – ма-
њак новчаних примања износи 87.467 хиљада динара;

– консолидовани финансијски извештај, укупна примања 
износе 0 динара, а укупни издаци износе 87.648 хиљада дина-
ра – мањак новчаних примања износи 87.648 хиљада динара.

Табела: Структура извора финансирања и издатака
у (000) динара 

Опис Извршење 
буџета

Консоли-
довани фи-
нансијски 
извештај

I Примања 0 0

911 Примања од домаћих задуживања 0 0
II Издаци 87.467 87.648

511 Зграде и грађевински објекти 36.039 36.039
512 Машине и опрема 19.862 20.043
515 Нематеријална имовина 4.523 4.523
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 27.043 27.043

III Мањак примања ( I-II ) -87.467 -87.648
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Члан 9.
У Извештају о новчаним токовима од 1. јануара до 31. 

децембара 2019. године (Образац 4), утврђени су: укупни 
новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) и укупни нов-
чани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) 

– рачун извршење буџета, укупни новчани приливи у 
износу од 671.656 хиљадa динара и укупни новчани одливи 
у износу од 706.013 хиљада динара.

– консолидовани финансијски извештај, укупни новча-
ни приливи у износу од 678.773 хиљаде динара и укупни 
новчани одливи у износу од 710.155 хиљада динара. 

Структура новчаних токова  у (000) динара

Опис Изврше-
ње буџета

Консоли-
довани 
финан-
сијски 

извештај
I. Новчани приливи 671.656 678.773

7 Текући приходи 671.656 678.773
8 Примања од продаје покретне имовине 0  0

9 Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине 0 0

II. Новчани одливи 706.013 710.155

Опис Изврше-
ње буџета

Консоли-
довани 
финан-
сијски 

извештај
4 Текући расходи 618.546 622.507
5 Издаци за нефинансијску имовину 60.424 60.605

6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине 27.043 27.043

III. Вишак новчаних прилива ( I-II )
IV. Мањак новчаних прилива 34.357 31.382
V. Салдо готовине на почетку године 98.099 124.460
VI. Кориговани приливи за примљена средства у обра-
чуну
VII. Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 8
VIII. Салдо готовине на крају године (V-IV-VII) 63.742 93.070

Члан 10.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара 

до 31. децембра 2019. године (Образац 5), у поступку кон-
солидације утврђени су следећи подаци по нивоима финан-
сирања из: Републике, општине/града, донација и осталих 
извора. 

Табела: Структура прихода и примања у (000) динара
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

710000 Порези 569.259 547.596 547.596
730000 Донације и трансфер 36.110 46.227 2.231 43.996
740000 Други приходи 46.400 78.122 78.122
770000 Мем. ставке за рефунд. расхода 3.000 6.828 6.828  
700000 Текући приходи 654.769 678.773 634.777 43.996
820000 Примања од прод. залиха
800000 Прим. од продаје нефин. имовине 0 0
910000 Прим. од задужив.
900000 Прим. од задуж. и прод. фин. имов. 0 0

 Укупни приходи и примања 654.769 678.773 634.777 43.996

Табела: структура расхода и издатака: у (000) динара
Екон. клас. Расходи и издаци Апропријаци-

ја из буџета
Укупно

(5-9) Република Oпштине ООСО Донације Остало

1 2 3 4 5 6 7 8 9
410000 Расх. за запослене 235.400 212.498 212.498
420000 Кориш. усл. и роба 274.515 280.785 230.102 5.896 44.787
430000 Упо. основних сред
440000 Отпл. камата и прат. тр. задужив. 1.100 1.208 808 400
450000 Субвенције
460000 Донац., дот. и трансфери 81.886 61.450 38.361 212 22.877
470000 Социј. осигурање и социјална заштита 36.838 36.585 34.612 1.973
480000 Остали расходи 31.190 29.981 22.171 7.810
400000 Укупни тек. расх. 660.929 622.507 538.552 6.108 77.847
510000 Основна средства 64.580 60.605 18.843 41.762
520000 Залихе
540000 Природна имовина
550000 Нефинансијска имовина која се финансира изНИП-а
500000 Издаци за нефинан, имовину 64.580 60.605 18.843 41.762
610000 Отплата главнице 27.060 27.043 22.643 4.400
600000 Изд. за отп. главн. и наб. фин. имов. 27.060 27.043 22.643 4.400

Укупни расх. и издаци 752.569 710.155 580.038 6.108 124.009

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН..ИМО-
ВИНЕ 654.769 678.773 634.777 43.996

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 725.509 683.112 557.395 6.108 119.609
Буџетски суфицит 77.382
Буџетски дефицит 70.740 4.339 6.108 75.613

900000 Прим. од задуж. и прод. фин. имов.
600000 Изд. за отпл. глав. и наб. фин. имов. 27.060 27.043 22.643 4.400

Вишак примања
Мањак примања 27.060 27.043 22.643 4.400
Вишак новч.прилива 54.739
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мањак новч. прилива 97.800 31.382 6.108  80.013

Члан 11.
Структура прихода и примања у периоду јануар – децембар 2019. године, према економској класификацији – извршење 

буџета:
Ек.

класи-
фик.

Приходи План за 2019. 
годину

Остварено 
од I–XII 

2019. годинe
Индекс

321 I. Пренета неутрошена средства из претходне године 98.098.943 98.098.943 100,00
711 Порез на зараде и самодопринос (7,05%) 277.869.812 270.806.046 97,46
711 Порез на доходак грађана од самосталних делатности (1%) 2.000.000 3.638.575 181,93
713 Порез на имовину и земљиште (15,20%) 230.389.247 220.141.917 95,55
713 Порез на пренос апсолутних права (5,6%) 26.000.000 21.195.698 81,52
714 Локалне комуналне таксе (7,3%) 13.000.000 10.365.579 79,74
714 Накнада за коришћење јавних површина 8.000.000 11.061.975 138,27
716 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору (7,3%) 12.000.000 10.385.707 86,55
741 Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта (7,3%) 500.000 201.546 40,31
742 Општинске админ. таксе (100%) 1.900.000 2.452.012 129,05
742 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта (35%) 35.000.000 62.508.097 178,59
742 Приходи органа 2.700.000 3.411.386 126,35
743 Приход од мандатних казни казни у управном поступку 2.600.000 4.656.400 179,09
745 Мешовити и неодређени приходи 800.000 718.608 89,83
742 Приходи од продаје добара и услуга 2.900.000 4.174.226 143,94

II. УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА: 615.659.059 625.717.772 101,64
 771 Меморандумске ставке расхода 2.000.000 4.415.348 220,77
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године рпредходне год. 1.000.000 2.412.880 241,29

III. УКУПАНO – МЕМОР. СТАВКЕ 3.000.000 6.828.228 227,61
733 Трансферна сред. – Град 13.213.516 16.213.516 122,70
733 Трансферна сред. – Република 8.389.720 8.389.720 100,00
733 Капитални трансфери од Републике 14.507.411 14.507.410 100,00

IV УКУПНО– ТРАНСФЕРИ 36.110.647 39.110.646 108,31
УКУПНО : I + II + III +IV 752.868.649 769.755.589 102,24

Члан 12.
Структура расхода и издатака у периоду јануар – децембар 2019. годинe, према економској класификацији из буџета и 

додатних извора финансирања:

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Опис

Планирани 
расходи из 
буџета за 

2019. годину

Извршени 
расходи из 

буџета I–XII 
2019. године

Планирани 
расходи из 
додатних 

прихода за 
2019. годину

Извршени 
расходи из 
додатних 
прихода 

I–XII 2019. 
године

Укупно 
планирани 
расходи за 

2019. годину

Укупно 
извршени 
расходи 

I–XII 2019. 
године И

Н
ДЕ

КС
 8

/7
1 2 3 4 5 6 7 8 9

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 235.400.530 212.300.625 0 0 235.400.530 212.300.625 90,19
411 Плате и додаци запослених 175.350.000 161.340.872 0 0 175.350.000 161.340.872 92,01

412 Социјални доприноси– терет 
послодавца 32.680.420 27.610.473 0 0 32.680.420 27.610.473 84,49

413 Накнаде у натури 6.835.110 6.187.977 0 0 6.835.110 6.187.977 90,54
414 Социјална давања запосленима 19.330.000 16.005.700 0 0 19.330.000 16.005.700 82,81
416 Награде, бонуси и остали расходи 1.205.000 1.155.603 0 0 1.205.000 1.155.603 95,90
42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 227.726.759 220.067.455 46.787.187 46.786.586 274.513.946 266.854.041 97,21

421 Стални трошкови 28.491.263 27.546.669 11.238.815 11.238.813 39.730.078 38.785.482 97,63
422 Трошкови путовања 4.235.500 3.711.144 221.187 220.871 4.456.687 3.932.015 88,23
423 Услуге по уговору 35.903.976 33.070.305 2.074.516 2.074.516 37.978.492 35.144.821 92,54
424 Специјализоване услуге 7.828.260 5.498.394 1.213.408 1.213.408 9.041.668 6.711.802 74,24
425 Текуће поправке и одржавања 138.566.927 137.676.426 26.189.261 26.188.978 164.756.188 163.865.404 99,46
426 Материјал 12.700.833 12.564.517 5.850.000 5.850.000 18.550.833 18.414.517 99,27
44 ОТПЛАТА КАМАТА 700.000 685.664 400.000 400.000 1.100.000 1.085.664 98,70

441 Отплата камата пословним банкама 700.000 685.664 400.000 400.000 1.100.000 1.085.664 98,70
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 50.810.183 48.862.036 31.076.061 22.876.060 81.886.244 71.738.096 87,61

463 Текући трансфер 21.906.183 20.777.198 31.076.061 22.876.060 52.982.244 43.653.258 82,40
464 Текуће донације Националној служби за запошљавање 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00

465111 Остале текуће донације,дотације и трансфери 6.774.000 6.774.000 6.774.000 6.774.000 100,00
465112 Остале дотације по закону 19.130.000 18.310.838 19.130.000 18.310.838 95,72

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 22.817.000 18.662.838 41.762.729 41.761.727 64.579.729 60.424.565 93,57
511 Зграде и грађев. објекти 5.640.000 4.177.458 31.862.069 31.862.067 37.502.069 36.039.525 96,10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
512 Машине и опрема 12.403.000 9.961.968 9.900.660 9.899.660 22.303.660 19.861.628 89,05
515 Остала основна средства 4.774.000 4.523.412 4.774.000 4.523.412 94,75
47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 34.865.200 34.612.350 1.973.000 1.973.000 36.838.200 36.585.350 99,32

472 Накнаде за социјалну помоћ из буџета 34.865.200 34.612.350 1.973.000 1.973.000 36.838.200 36.585.350 99,32
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 23.379.387 22.171.706 7.810.613 7.809.609 31.190.000 29.981.315 96,13

481 Дотације невладиним организацијама: 9.470.000 9.345.994 7.500.000 7.498.996 16.970.000 16.844.990 99,27
482 Порези, таксе, казне наметнуте од власти 1.000.000 625.709 1.000.000 625.709 62,57
483 Новчане казне по решењу суда 12.258.387 12.013.239 310.613 310.613 12.569.000 12.323.852 98,05
485 Накнада штете штета нанета од државних органа 651.000 186.764 651.000 186.764 28,69
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 22.660.000 22.643.264 4.400.000 4.400.000 27.060.000 27.043.264 99,94

611 Отплата главнице  22.660.000 22.643.264 4.400.000 4.400.000 27.060.000 27.043.264 99,94
49 РЕЗЕРВА 300.000 0 300.000 0

499 Стална резерва 300.000 0 300.000 0
499 Текућа резерва

УКУПНИ РАСХОДИ 618.659.059 580.005.938 134.209.590 126.006.982 752.868.649 706.012.920 93,78
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Члан 13.

II. ПОСЕБАН ДЕО
Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету Градске општине 

Звездара у 2019. години – по корисницима средстава и ближим наменама и корисницима, исказани су у табеларним пре-
гледима.
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III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Садржај завршног рачуна Градске општине Звездара за 

2019. годину чине: 
1. Биланс стања – Образац 1
2. Биланс прихода и расхода – Образац 2
3. Извештај о капиталним издацима и примањима – 

Образац 3
4. Извештај о новчаним токовима –Образац 4
5. Извештај о извршењу буџета – Образац 5
Посебни прилози са додатним напоменама, објашњењи-

ма и образложењима
1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за 2019. годину 
2. Извештај о одступању између одобрених средстава и 

извршења код буџетских
 корисника
3. Извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске ре-

зерве
4. Извештај о примљеним донацијама
5. Извештај о извршеним отплатама дугова
6. Образложење извршења програмског буџета
7. Извештај о учинку на унапређењу родне равноправ-

ности
8. Годишњи извештај о учинку програма

Члан 15.
Одлука садржи – Извештај екстерне ревизије о финан-

сијским извештајима за 2019. годину.

Члан 16.
Одлуку о консолидованом завршном рачуну Градске оп-

штине Звездара за 2019. годину доставити Секретаријату за 
финансије града Београда.

Члан 17.
Одлуку о консолидованом завршном рачуну Градске оп-

штине Звездара за 2019. годину објавити у „Службеном ли-
сту Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-38, 23. октобра 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Саставни део Одлуке о консолидованом завршном рачу-
ну Грaдске општине Звездара за 2019. годину чине следећи 
извештаји и образложење програмског буџета:

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ БР 1.

I. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2019. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправ-
ка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 95/18, 31/19 
и 72/19), Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени 
гласник РС”, бр. 125/03 и 12/06) и Правилником о начину 
припреме, састављања и подношења финансијских изве-
штаја корисника буџетских средстава, корисника средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и буџетских 
фондова („Службени гласник РС”, бр. 18/15 и 104/18) и Пра-
вилником о стандардном класификационом оквиру и Конт-
ном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр. 
16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 
14/19, 33/19, 68/19 и 84/19), утврђен је начин припреме, са-
стављања и подношења финансијских извештаја (завршни 
рачун буџета).

У складу са Законом и Одлуком о обиму средстава за 
вршење послова Града и градских општина и утврђивању 
прихода и примања који припадају Граду, односно градским 
општинама у 2019. години („Службени лист Града Београ-
да”, број 118/18), Одлуком о изменама и допунама одлуке о 
утвеђивању обима средстава за врешење послова Града и 
градских општина и утврђивању прихода и примања који 
припадају Граду, односно градским општинама у 2019. го-
дини („Службени лист Града Београда”, број 9/19), Одлу-
ком о изменама и допунама одлуке о утврђивању обима 
средстава за врешење послова Града и градских општина 
и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, 
односно градским општинама у 2019. години („Службени 
лист Града Београда”, број 61/19), Решењем о прерасподели 
прихода између буџета града Београда и буџета градских 
општина у 2019. години број: 40-3429/19-Г од 8. маја 2019. 
године и Решењем о прерасподели прихода између буџета 
града Београда и буџета градских општина у 2019. години 
број: 40-8275/19-Г од 6. децембра 2019. године, Градска оп-
штина Звездара донела је следећa акта:

– Одлуку о буџету („Службени лист Града Београда”, 
број 128/18), 

– Одлуку о ребалансу буџета („Службени лист Града 
Београда”, бр. 46/19 и 94/19). 

У 2019. години укупни приходи планирани су у износу 
од 752.868.649 динара. Од укупно планираног износа, пре-
нета средства из претходне године износе 98.098.943 дина-
ра; обим средстава за општу и наменску потрошњу износи 
618.659.059 динара; трансферна средства из буџета Града, 
текући трансфер од Републике и капитални наменски тран-
сфери износе 36.110.647 динара; 

У 2019. години укупни приходи остварени су у изно-
су од 769.755.589 динара и реализовани су у проценту oд 
102,24% у односу на годишњи план. Пренета средства из 
претходне године остварена су у износу од 98.098.943 ди-
нара. Од укупно остварених средстава, средства за општу и 
наменску потрошњу износе 632.546.000 динара или 102,24% 
у односу на годишњи план; трансферна средства из буџета 
Града, текући трансфер од Републике и капитални намен-
ски трансфери износе 39.110.646 динара или 108,31% у од-
носу на годишњи план.

ПРЕГЛЕД ПО ВРСТАМА ПРИХОДА:
– Порез на доходак грађана, планиран је у износу од 

277.869.812 динара, а остварен је у износу од 270.806.046 ди-
нара или 97,46% у односу на годишњи план; 

– Порез на доходак грађана од самосталних делатности 
и земљиште планиран је у износу од 2.000.000 динара, а 
остварен је у износу од 3.638.575 динара или 181,93% у од-
носу на годишњи план; 

– Порез на имовину планиран је у износу од 230.389.247 
динара, а остварен је у износу од 220.141.917 динара или 
95,55% у односу на годишњи план; 

– Порез на пренос апсолутних права планиран је у изно-
су од 26.000.000 динара, а остварен је у износу од 21.195.698 
динара или 81,52% у односу на годишњи план; 

– Приход од локалних комуналних такси планиран 
је у износу од 13.000.000 динара, а остварен је у износу од 
10.365.579 динара или 79,74% у односу на годишњи план; 
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– Приход од накнаде за коришћење јавних површина 
планиран је у износу од 8.000.000 динара, а остварен је у 
износу од 11.061.975 динара или 138,27% у односу на годи-
шњи план;

– Приход од комуналних такси за истицање фирме на 
пословном простору планиран је у износу од 12.000.000 ди-
нара, а остварен је у износу од 10.385.707 динара или 86,55% 
у односу на годишњи план; 

– Приход од накнаде за коришћење простора и грађе-
винског земљишта (комуналне таксе) планиран је у износу 
од 500.000 динара, а остварен је у износу од 201.546 динара 
или 40,31% у односу на годишњи план;

– Приход од општинских административних такси пла-
ниран је у износу од 1.900.000 динара, а остварен је у износу 
од 2.452.012 динара или 129,05% у односу на годишњи план; 

– Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
планиран је у износу од 35.000.000 динара, а остварен је у изно-
су од 62.508.097 динара или 178,59% у односу на годишњи план;

– Приходи од продаје добара и услуга планирани су 
у износу од 2.900.000 динара, а остварени су у износу од 
4.174.226 динара или 143,94% у односу на годишњи план; 

– Приходи органа планирани су у износу од 2.700.000 
динара, а остварени су у износу од 3.411.386 динара или 
126,35% у односу на годишњи план; 

– Приход од мандатних казни планиран је у износу од 
2.600.000 динара, а остварен је у износу од 4.656.400 динара 
или 179,09% у односу на годишњи план; 

– Мешовити и неодређени приходи планирани су у из-
носу од 800.000 динара, а остварени су у износу од 718.608 
динара или 89,83% у односу на годишњи план; 

– Меморандумске ставке за рефундацију расхода плани-
ране су у износу од 2.000.000 динара, а остварене у износу 
од 4.415.348 динара или 220,77% у односу на годишњи план; 

– Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходних година планиране су у износу од 1.000.000 
динара, а остварене су у износу од 2.412.880 динара или 
241,29% у односу на годишњи план; 

Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине 
Звездара повећан је за износ средстава добијених по основу 
трансфера од осталих нивоа власти.

– Текући трансфери из буџета Града планирани су у 
износу од 13.213.516 динара, а остварени су у износу од 
16.213.516 динара или 122,70% у односу на план;

По уговору број 07-1-58 од 30. маја 2019. године закљу-
ченом између Градске управе града Београда – Секретарија-
та за саобраћај и Градске општине Звездара, дана 27.06.2019. 
године трансферисана су нам средства у износу од 3.000.000 
динара за финансирање рада општинског тела за координа-
цију за унапређење безбедности саобраћаја на територији 
градске општине Звездара;

По уговору број IV-02 4011-52 од 25. децембра 2019. го-
дине закљученом између Градске управе града Београда 
– Секретаријата за саобраћај и Градске општине Звездара, 
дана 31.12.2019. године трансферисана су нам средства у из-
носу од 3.000.000 динара за финансирање рада општинског 
тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја 
на територији градске општине Звездара;

По основу Уговора о сарадњи број Н 404-16/2014 од 26. 
децембра 2014. године који је склопљен између Градске оп-
штине Звездара и Градске управе града Београда за покриће 
дела трошкова изласка службеног лица на терен ради за-
кључења брака, трансферисано је 213.516 динара;

По основу Решења број 4-5590/19-Г-01 од 5. августа 2019. 
године, трансферисано је 10.000.000 динара за финансира-
ње превоза, исхране и смештаја ученика са сметњама у ра-
звоју и инвалидитетом, као и њихових пратилаца;

– Текући трансфери из буџета Републике планирани су 
у износу од 8.389.720 динара, а остварени су у истом износу. 

Од Комесаријата за избеглице и миграције, трансфери-
сана су средства у износу од 773.000 динара на име једно-
кратних помоћи избеглим и интерно расељеним лицима за 
превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације, 
средства у износу од 4.950.000 динара по основу Уговора о 
сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава наме-
њених побољшању услова становања избеглица кроз на-
бавку грађевинског материјала број X 404-167 од 18. априла 
2019. године и средства у износу од 500.000 динара на име 
помоћи за набавку огрева социјално угроженим породица-
ма избеглих и интерно расељених лица која су тренутно на-
стањена на територији општине.

Такође од Комесаријата за избеглице и миграције, по 
основу Уговора о додели средстава за суфинансирање ак-
тивности у оквиру ИПА 2014, пројекат „Обезбеђивање по-
бољшања животних услова интерно расељених лица и по-
вратника по споразуму о реадмисији”, број 9-9/992 од 23. 
септембра 2019. године, трансферисана су средства у изно-
су од 2.166.720 динара.

– Капитални наменски трансфери из буџета Републике 
планирани су у износу од 14.507.411 динара, а остварени су 
у износу од 14.507.410 динара.

Од Канцеларије за управљање јавним улагањима добије-
на су средства у износу од 14.507.410 динара на основу Уго-
вора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јав-
ним улагањима и Градске општине Звездара у реализацији 
пројекта обнове и унапређења објекта основне школе „1.300 
каплара”, број 351-01-80/2019-01 од 18. јуна 2019. године за 
плаћање ПДВ по основу Уговора о извођењу грађевинских 
радова на адаптацији и енергетској санацији објекта и дво-
ришта ОШ „1.300 каплара”, број 02-72/19 од 16. септембра 
2019. године.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Укупно планирани расходи и издаци за 2019. годину из-

носе 752.868.649 динара са трошковима који се финансирају 
из вишка прихода по Завршном рачуну за 2018. годину. У 
2019. години укупно је реализовано 706.012.920 динара или 
93,78% у односу на годишњи план. 

Расходи за запослене:
Укупно планирана средства за расходе за запосле-

не износе 235.400.530 динара, а извршена су у износу од 
212.300.625 динара или 90,19% у односу на годишњи план. 

У оквиру расхода за запослене, највећи део извршених 
средстава се односи на исплату плата запослених, изабра-
них, именованих и постављених лица у Градској општини 
Звездара (економска класификација 411 – плате, додаци и 
накнаде запослених и 412 –социјални доприноси на терет 
послодавца). За ове намене планирано је 208.030.420 дина-
ра, а извршено је 188.951.345 динара или 90,83% у односу на 
годишњи план.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури, пла-
нирана средства износе 6.835.110 динара, а извршена су у 
износу од 6.187.977 динара или 90,53% и односе се на нак-
наде за превоз запослених у износу од 5.150.873 динара 
и новогодишње поклоне за децу запослених у износу од 
1.037.104 динара. 

За социјална давања запосленима, економска класифи-
кација 414, планирана су средства у износу од 19.330.000 
динара, а утрошено је 16.005.700 динара или 82,80% плани-
раних средстава. Утрошена средства односе се на: накнаде 
за породиљско боловање 37.571 динар, боловање преко 30 
дана 1.321.722 динара, инвалидност рада другог степена 
515.742 динара, помоћ у случају смрти запослених или чла-
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нова уже породице 828.115, помоћ у медицинском лечењу 
запослених 262.093 динара и отпремнине приликом одла-
ска у пензију 645.698 динар и остале помоћи запосленима 
12.394.759 динара.

Награде, бонуси и остали посебни расходи, економска 
класификација – 416, планирани су у износу од 1.205.000 
динара, а извршени у износу од 1.155.603 динара или 95,90% 
од плана и односе се на: накнаде за рад комисија – 74.478 
динара и јубиларне награде за запослене у Градској општи-
ни Звездара – 1.081.125 динара.

Коришћење роба и услуга:
Укупно планирана средства за коришћење роба и услу-

га износе 274.513.946 динара, а извршена су у износу од 
266.854.041 динара или 97,21% у односу на годишњи план. 

Планирана средства на економској класификацији 421 
– Стални трошкови, износе 39.730.078 динара, а утрошена 
су у износу 38.785.482 динара или 97,62% у односу на го-
дишњи план, и то: трошкови платног промета – 1.362.232 
динара, трошкови електричне енергије – 6.010.613 динара, 
централно грејање – 6.263.054, природни гас – 350.000 дина-
ра, услуге водовода и канализације – 649.019 динара, услу-
ге дератизације – 198.764 динара, услуге заштите имовине 
– 3.810.259 динара, одвоз отпада – 599.400 динара, услуге 
чишћења – 13.330.314 динара, доприноси за коришћење 
градског земљишта – 27.216 динара, услуге комуникација 
(телефони и телефакс) – 1.698.747 динара, услуге мобилног 
телефона – 1.006.324 динара, интернет и слично – 986.629 
динара, остале услуге комуникације – 202.560 динара, услу-
ге поште – 1.259.229 динара, трошкови осигурања имовине 
и запослених – 818.474 динара и закуп имовине, опреме и 
осталог простора – 212.648 динара.

На економској класификацији 422 – Трошкови службе-
них путовања и превоз деце, планирана су средства у изно-
су од 4.456.687 динара, а утрошена су у износу од 3.932.015 
динара или 88,23% у односу на планирано. Средства су ко-
ришћена за: трошкове дневница, смештаја и превоза на слу-
жбеним путовањима у износу од 762.972 динара, такси пре-
воз за матичаре – 245.771 динар (извор 01, 07 и 13) и превоз 
ученика 2.923.272 динара. 

Планирана средства на економској класификацији 423 – 
Услуге по уговору, износе 37.978.492 динара, а утрошена су 
у износу од 35.144.821 динар или 92,54% у односу на план, 
и то на следеће: трошкови репрезентације и протокола – 
2.783.212 динара, услуге информисања јавности – 918.073 
динара, односи са јавношћу – 338.436 динара, за услуге 
штампања флајера и пропагандног промотивног материјала 
у циљу информисања јавности, креирање и дизајн штампа-
них, пропагандних и промотивних материјала за акције и 
манифестације у организацији Градске општине Звездара и 
брендирање истих, као и услуге прес клипинга утрошено је 
3.070.141 динар, за објављивање тендера и огласа 1.333.934 
динара, остале опште услуге 8.818.583 динара, стручне и 
остале стручне услуге 5.590.903 динара, услуге израде и 
одржавања софтвера – 1.793.520 динара, услуге одржавања 
рачунара – 1.687.080 динара, остале компјутерске услуге – 
694.800 динара, услуге ревизије – 657.000 динара, остале ад-
министративне услуге – 74.649 динара, котизација за семи-
наре и издаци за стручне испите – 136.160 динара; накнаде 
члановима комисија – 7.248.330 динар.

Планирана средства на економској класификацији 424 – 
Специјализоване услуге, износе 9.041.668 динара, а утроше-
на су у износу од 6.711.802 динара или 74,23% у односу на 
годишњи план. Средства су коришћена за следеће: геодет-
ске услуге – 180.000 динара, услуге културе – 2.817.500 ди-
нара, остале медицинске услуге – 2.472.910 динара, и остале 
специјализоване услуге – 1.241.392 динара;

На економској класификацији 4251 и 4252 – Текуће одр-
жавање објеката и опреме, планирана су средства у укуп-
ном износу од 164.756.188 динара, а утрошена у износу од 
163.865.404 динара или 99,46% у односу на годишњи план. 
Средства су коришћена за следеће: електроинсталатерске 
радове – 725.563 динара, централно грејање – 119.880 ди-
нара, столарски радови – 490.260 динара, молерски радо-
ви – 599.772 динара, текуће поправке и одржавање осталих 
објеката – 138.861.421 динар, електронску и фотографску 
опрему – 2.336.668 динара, опрему за комуникацију – 83.664 
динара, рачунарску опрему – 231.840 динара, механичке 
поправке – 579.908 динара, остале поправке и одржавање 
опреме за саобраћај – 196.220 динара, остале услуге и мате-
ријали за текуће поправке и одржавање зграда – 1.354.204 
динара, осталу административну опрему – 83.160 динара, 
текуће поправке школа – 18.202.844 динара.

На економској класификацији 426 – Материјал, плани-
рана су средства уизносу од 18.550.833 динара, а утрошена 
су у износу од 18.414.517 динара или 99,27% у односу на 
годишњи план. Средства су утрошена на следеће: канцела-
ријски материјал – 4.963.977 динара, стручна литература за 
редовне потребе запослених – 380.720 динара, материјал за 
саобраћај и гориво – 1.489.850 динара, потрошни материјал 
– 1.628.640 динара, административни материјал – 1.203.545 
динара, алат и инвентар – 1.233.976 динара, службену оде-
ћу – 270.240 динара, остали материјал за посебне намене – 
7.243.569 динарa. 

Отплата камата:
На економској класификацији 441 – Отплата камата, го-

дишњи план износи 1.100.000 динара, а утрошено је 1.085.664 
динара, што представља 98,70% планираних средстава.

Донације и трансфери: 
Укупно планирана средства донација и трансфера изно-

се 81.886.244 динара, а извршена су у износу од 71.738.096 
динара или 87,61% у односу на годишњи план. 

На економској класификацији 463 – Трансфери осталим 
нивоима власти, годишњи план износи 52.982.244 динара, а 
утрошено је 43.653.258 динарa, што представља 82,39% пла-
нираних средстава;

На економској класификацији 464 – Текуће донације На-
ционалној служби за запошљавање, годишњи план износи 
3.000.000 динара, а утрошено је 3.000.000 динарa, што пред-
ставља 100,00% планираних средстава;

На економској класификацији 465 – Остале дотације и 
трансфери, укупан годишњи план износи 25.904.000 дина-
ра, а утрошено је 25.084.838 динара, што представља 96,84% 
планираних средстава. Средства су коришћена за следе-
ће: остале текуће дотације по закону – 18.310.838 динара и 
остале текуће дотације и трансфери – 6.774.000 динара.

Социјално осигурање и социјална заштита:
На економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, годишњи план износи 36.838.200 дина-
ра, а утрошено је 36.585.350 динара што представља 99,31% 
плана. Средства су коришћена за следеће: трошкове сахране 
за незбринута лица која су имала последње пребивалиште 
на општини Звездара – 646.333 динара, награде ученицима 
– 3.517.132 динара, накнада из буџета за културу – 4.140.000 
динар и на име једнократне помоћи – 28.281.885 динара;

Остали расходи:
Укупно планирана средства за остале расходе износе 

31.190.000 динара, а извршена су у износу од 29.981.315 ди-
нара или 96,12% у односу на годишњи план. 

На економској класификацији 481 – Дотације невла-
диним организацијама, од планираних 16.970.000 динара 
утрошено је 16.844.990 динара што представља 99,26% го-
дишњег плана, и то: на име дотације осталим непрофитним 
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институцијама – 2.940.000 динара, дотације осталим удру-
жењима грађана – 4.500.000 динара, дотације политичким 
странкама – 506.046 динара, дотације спортским омладин-
ским организацијама – 8.898.944 динара;

На економској класификацији 482 – Порези, обавезне 
таксе, казне и пенали, планирано је 1.000.000 динара, од 
чега је утрошено 625.709 динара или 62,57% у односу на го-
дишњи план. Средства су коришћена за: републичке таксе – 
68.858 динара, градске таксе – 502.791 динар и регистрацију 
возила – 54.060 динара. 

На економској класификацији 483 – Новчане казне и пе-
нали по решењу судова, од планираних 12.569.000 динара, 
утрошено је 12.323.852 динара или 98,05% у односу на план. 

На економској класификацији 485 – Накнада штете за 
повреде или штету нанету од стране државних органа, пла-
нирана су средства у износу од 651.000 динара од чега је 
утрошено 186.764 динара или 28,69% у односу на план. 

Основна средства

Укупан план за основна средства износи 64.579.729 ди-
нара, а извршено је 60.424.565 динара или 93,57% у односу 
на годишњи план. 

На економској класификацији 511 – Зграде и грађевин-
ски објекати, планирана су средства у износу од 37.502.069 
динара од чега је утрошено 36.039.525 динара или 96,10% 
у односу на годишњи план. Средства су коришћена за сле-
деће: пројектну документацију – 2.640.000 динара, стручну 
оцену и коментаре – 1.038.458 динара, капитално одржава-
ње путева – 17.354.657 динара, капитално одржавање објек-
та за потребе образовања – 14.507.410 финара и за процену 
изводљивости – 499.000 динара.

На економској класификацији 512 – Машине и опрема, 
планирана су средства у износу од 22.303.660 динара од 
чега је утрошено 19.861.628 динара или 89,05% у односу на 
годишњи план. Средства су коришћена за следеће: набав-
ку намештаја 690.118 динара, набавку електронске опреме 
4.487.810 динара, набавку рачунарске опреме 11.319.252 
динара, набавку уграђене опреме 957.720 динара, набавку 
штампача 594.000 динара, набавку мрежне опреме 526.368 
динара, моторну опрему 803.000 динара и опрему за јавну 
безбедност 483.360 динара.

На економској класификацији 515 – Нематеријална имо-
вина, планирана су средства у износу од 4.774.000 динара од 
чега је утрошено 4.523.412 динара или 94,75% у односу на 
годишњи план. Средства су коришћена за набавку компју-
реског софтвера у износу од 2.937.600 динара и набавку ли-
ценци у износу од 1.585.812 динара.

Отплата главнице домаћим пословним банкама

На економској класификацији 611 – Отплата главни-
це домаћим кредиторима, планирана су средства у износу 
27.060.000 динара, а утрошена су у износу од 27.043.264 ди-
нара или 99,94% у односу на годишњи план.

Повраћај средстава у буџет
Износ од 21.470,88 динара враћен је, а у складу са чла-

ном 59. 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, 95/18,31/19 и 72/19). Враћена су неутрошена, а на-
менски добијена средства и то:

– повраћај у износу од 1.140,88 динара неутрошених 
средстава добијених од Министарства омладине и спорта, 

у складу са Уговором бр. 401-01-39/2018-04 за реализацију 
пројекта „И Роми предузетници” (извор 13) – средства су 
добијена у 2018. години;

– повраћај у износу од 3.690 динара неутрошених сред-
става добијених од Града на основу Уговора бр. 401-2-13 
од 2. марта 2018. године закљученог између Градске управе 
Града Београда, Секретаријата за саобраћај и ГО Звездара за 
унапређење безбедности саобраћаја на територији општине 
Звездара кроз образовање из области безбедности у саобра-
ћају и набавку седишта за бебе (извор 13) – средства су до-
бијена у 2018. години;

– повраћај у износу од 16.640 динара неутрошених сред-
става добијених од Града на основу уговора број 07-1-58 од 
30. маја 2019. године закљученог између Градске управе гра-
да Београда – Секретаријата за саобраћај и Градске општи-
не Звездара, 27. јуна 2019. године за финансирање рада оп-
штинског тела за координацију за унапређење безбедности 
саобраћаја на територији градске општине Звездара. дона-
ција од осталих нивоа власти (извор 07);

Реализација пренетих средстава по наменама:
Пренета неутрошена средства износе 98.098.943 динара. 

У извештајном периоду утрошена су средства у укупном 
износу од 98.096.653 динара или 100,00% у односу на годи-
шњи план, и то:

– Стални трошкови, економска класификација 421, функ-
ција 130 – планиран је износ од 5.738.815 динара, и утрошено 
је 5.738.813 динара или 100,00% у односу на годишњи план;

– Трошкови путовања, економска класификација 422, 
функција 130 – планиран је износ од 7.671 динар, а реали-
зована су средства у износу од 7.671 динар или 100,00% у 
односу на годишњи план;

– Услуге по уговору, економска класификација 423, 
функција 130 – планирана су средства у износу од 1.999.516 
динара, а реализована су у износу од 1.999.516 динара или 
100,00% у односу на годишњи план; 

– Специјализоване услуге, економска класификаци-
ја 424, функција 130 – планирана су средства у износу од 
1.197.160 динара која су реализована у целости;

– Материјал, економска класификација 426, функција 
130 – планирана су средства у износу од 400.000 динара која 
су реализована у целости;

– Трансфери осталим нивоима власти, економска кла-
сификација 463, функција 130 – планирана су средства у 
износу од 5.882.141 динар, која су реализована у целости 
и то: износ од 3.996.310 динара за предфинансирање друге 
транше пројекта „Међусекторски механизам за спречавање 
прекида школовања и смањење раног напуштања школе у 
општини Звездара”; износ од 1.881.000 динара трансфери-
сан је ЈП „Пословни простор у ликвидацији” за трошкове 
пословања; износ од 1.141 динар трансферисан је Мини-
старству омладине и спорта и износ од 3.690 динара тран-
сферисан је Секретаријату за саобраћај као део нутрошених 
средстава по пројектима.

– Машине и опрема, економска класификација 512, 
функција 130 – планирана су средства у износу од 9.417.300 
динара, а у извештајном периоду реализовано је 9.416.300 
динара или 99,99% у односу на годишњи план и то: износ 
од 6.324.552 динара за набавку компјутерске опреме; износ 
од 2.612.748 динара за набавку система за дојаву пожара и 
износ од 479.000 динара за набавку фотокопир апарата; 

– Новчане казне по решењу суда, економска класифика-
ција 483, функција 330 – планирана су средства у износу од 
310.613 динара која су реализована у целости;

– Стални трошкови за МЗ, економска класификаци-
ја 421, функција 160 – планирана су средства у износу од 
5.500.000 динара која су реализована у целости; 



Број 119 – 40 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2020.

– Текуће поправке и одржавање осталих објеката, еко-
номска класификација 425, функција 160 – планирана су 
средства у износу од 4.000.000 динара која су реализована 
у целости и то за грађевинско – занатске и инсталатерске 
радове за потребе месних заједница; 

– Отплата главнице кредита, економска класификаци-
ја 611, функција 170 – планирана су средства у износу од 
4.400.000 динара која су утрошена у целости;

– Отплата камате за кредите, економска класификаци-
ја 441, функција 170 – планирана су средства у износу од 
400.000 динара која су утрошена у целости; 

– Текуће поправке и одржавање, економска класифика-
ција 425, функција 620 – планирана су средства у износу од 
4.595.076 динара, а реализована су у износу од 4.595.075 ди-
нара и то за одржавање јавних зелених површина и дечијих 
игралишта;

– Специјализоване услуге, економска класификаци-
ја 424, функција 620 – планиран је износ од 16.248 динара, 
који је утрошен у целости;

– Текуће поправке и одржавање осталих објеката (Теку-
ће одржавање некатегорисаних путева) економска класи-
фикација 425, функција 451 – планиран је износ од 8.297.853 
динара, а утрошено је 8.297.571 динар или 100,00% у односу 
на годишњи план;

– Зграде и грађевински објекти (Капитално одржава-
ње путева), економска класификација 511, функција 451 
– планиран је износ од 17.354.658 динара, а утрошено је 
17.354.657 динара или 100,00% у односу на годишњи план;

– Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска 
класификација 472, функција 090 – планирано је 1.200.000 
динара, средства су реализована у целости за набавку паке-
тића за децу социјално угрожених категорија становништва;

– Дотације невладиним организацијама, економска кла-
сификација 481, функција 810 – планирана су средства у 
износу од 5.000.000 динара, а утрошено је 4.998.996 динара 
или 99,98%; за подршку предшколском и школском спорту 
и локалним спортски организацијама;

– Услуге по уговору, економска класификација 423, 
функција 950 – планирано је 75.000 динара, а средства су 
утрошена у целости за трошкове ревизије Пројеката „И 
Роми предузетници”

– Трансфери осталим нивоима власти, економска класи-
фикација 463, функција 912 – планирана су средства у из-
носу од 13.010.560 динара, а средства су утрошена у износу 
од 13.010.559 динара или 100% у односу на годишњи план 
и то 1.703.667 динара за текуће поправке школа, 10.306.892 
динара за превоз деце са сметњама у развоју и њихових 
пратилаца и 1.000.000 динара за исхрану и смештај деце са 
сметњама у развоју; 

– Текуће поправке и одржавање, економска класифи-
кација 425, функција 912 – планирана су средства у изно-
су од 9.296.332 динара, а средства су утрошена у износу од 
9.296.332 динара или 100,00% у односу на годишњи план за 
текуће поправке и хитне интервенције у школама;

II. КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2019. ГОДИНУ САСТОЈИ СЕ 
ОД СЛЕДЕЋИХ ПОДРАЧУНА:

1. Градска општина Звездара – извршење буџета 840-
132640-05; 

2. Месна заједница Звездара 840-2041645-64;
3. Председник ГО Звездара – Пројекат: „Бољи услови 

живота интерно расељених лица и повратника на Звездари” 
840-4443741-03;

4. Пројекат „Међусекторски механизам за спречавање 
прекида школовања и смањење раног напуштања школе у 
Општини Звездара” 840-4234741-92;

5. ГО Звездара Пројекат: „Решавање проблема избеглих 
и расељених лица”, 840-2808741-04;

6. Председник ГО Звездара – Пројекат: „Корак до запо-
слења – подршка инклузији припадница ромске популаци-
је путем локалног међусекторског партнерства у Звездари” 
840-4890741-28;

7. Јавно предузеће „Пословни простор у ликвидацији” 
840-1016743-64;

8. Председник ГО Звездара – Пројекат: „Бољи услови 
живота интерно расељених лица и повратника на Звездари” 
840-210771-61;

9. Председник ГО Звездара – Пројекат: „Корак до запо-
слења – подршка инклузији припадница ромске популаци-
је путем локалног међусекторског партнерства у Звездари” 
840-294771-67.

У прописаним обрасцима за завршне рачуне од 1 до 5 
приказана је консолидација завршних рачуна који се налазе 
у оквиру консолидованог рачуна трезора (КРТ).

Пројекти су консолидовани у обрасцу 5, у колони 10 – 
према изворима финансирања:

– ПРОЈЕКАТ: БОЉИ УСЛОВИ ЖИВОТА ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА НА ЗВЕЗДАРИ” 
840-4443741-03

У циљу реализације наведеног Пројекта Градској оп-
штини Звездара су у 2018. години на основу Уговора о до-
дели бесповратних средстава – Спољне активности ЕУ– 
2018/397-341, додељена средства у износу од 266.361,00 
ЕУР-а.

Координатор на овом пројекту је Удружење избеглих, 
расељених и досељених лица „Завичај” Београд.

Период примене активности је 24 месеца.
– ПРОЈЕКАТ: „МЕЂУСЕКТОРСКИ МЕХАНИЗАМ ЗА 

СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕКИДА ШКОЛОВАЊА И СМАЊЕЊЕ 
РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ У ОПШТИНИ ЗВЕЗДАРА” 
840-4234741-92

На основу Уговора о додели бесповратних средстава – 
Спољне активности ЕУ 48-00-00203/2014-28-10, Градској 
општини Звездара су у 2017. години, додељена средства у 
износу од 122.690,00 ЕУР-а.

Координатор на овом пројекту је био Национални савет 
ромске националне мањине.

Период примене активности је трајала 24 месеца.
– ПРОЈЕКАТ: „РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИХ И 

РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА” 840-2808741-04
На основу Уговора о додели средстава за суфинансира-

ње активности у оквиру ИПА 2014, пројекат „Обезбеђива-
ње побољшања животних услова интерно расељених лица 
и повратника по основу Споразума о реадмисији” Градској 
општини Звездара су од стране Комесаријата за избеглице 
и миграције РС, додељена средства у износу од 2.166.720,00 
динара за помоћ породицама интерно расељених лица и по-
вратника који живе на територији општине Звездара кроз 
набавку грађевинског материјала.

– ПРОЈЕКАТ: „КОРАК ДО ЗАПОСЛЕЊА – ПОДРШКА 
ИНКЛУЗИЈИ ПРИПАДНИЦА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ 
ПУТЕМ ЛОКАЛНОГ МЕЂУСЕКТОРСКОГ ПАРТНЕР-
СТВА У ЗВЕЗДАРИ” 840-4890741-28

На основу Уговора о додели бесповратних средста-
ва – Спољне активности ЕУ-Бр. 601/24, Градској општини 
Звездара су у 2019. години додељена средства у износу од 
51.935,00 ЕУР-а.

Координатор на овом пројекту је Центар за реинтегра-
цију и активизам Београд.

Период примене активности је 12 месеци. 
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ПРИЛОГ БР. 2

ИЗВЕШТАЈ О ОДСТУПАЊУ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ 
СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИ-

СНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРИХОДИ
На основу члана 5. став 10. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 
99/16, 113/17 95/18, 31/19 и 72/19), наплата прихода није 
ограничена износима исказаних прихода у буџету.

Укупно планирани приходи и примања износе 
752.868.649 динарa, а остварени су у износу од 769.755.589 
динара или 102,24%.

Буџетски приходи (извор 01) планирани су на основу 
Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и град-
ских општина и утврђивању прихода и примања који при-
падају Граду, односно градским општинама у 2019. години 
и износе 618.659.059 динара, а њихово остварење износи 
632.546.000 динара или 102,24% у односу на план. 

Приходи из осталих извора планирани су у износу од 
36.110.647 динара, а остварени у износу од 39.110.646 ди-
нарa или 108,31%. То су приходи од текућих и капиталних 
трансфера из буџета Града и Републике (извор 07). 

РАСХОДИ
Укупно планирани расходи и издаци износе 752.868.649 

динара, а извршени су у износу од 706.012.920 динара, што 
чини 93,78% плана. У структури расхода у 2019. години 
планирани расходи из буџета износе 618.659.059 динара, а 
извршени су у износу од 580.005.938 динара или 93,75% у 
односу на годишњи план; планирани расходи из осталих 
извора износе 134.209.590 динарa, а извршени су у изно-
су од 126.006.982 динара или 93,89% у односу на годишњи 
план. 

До значајнијих одступања од планираних вредности до-
шло је код извршења расхода за запослене и текућих тран-
сфера и то из следећих разлога: 

– код расхода за запослене (класа 41) одступање плани-
раних од извршених расхода је 23.099.905 динара. Планира-
на су средства за плате сходно усвојеном Кадровском плану 
а у складу са Одлуком о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему локалне самоуправе града Бео-
града за 2015. годину; 

– код текућих трансфера (економска класификација 463) 
одступање планираних од извршених расхода је 9.328.986 
динара, настало из разлога што су средства у износу од 
8.200.000 динара добијена од Града за финансирање превоза 
деце са сметњама у развоју и њихових пратилаца пренета 
у 2020. годину, а средства у износу од 1.128.986 динара су 

остварене уштеде у буџету, и то у трошковима ЈП „Послов-
ни простор Звездара – у ликвидацији” и у трошковима реа-
лизације Дечјег фестивала „Позориште Звездариште”.

ПРИЛОГ БР. 3

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 69. и 70. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС „, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-исправка 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 40. Статута Град-
ске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, 
број 124/19) председник градске општине Звездара доноси 
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и Ре-
шење о употреби средстава сталне буџетске резерве. 

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
На основу члана 70. Закона о буџетском систему у бу-

џету се планирају средства за сталну буџетску резерву, као 
посебна апропријација, највише до 0,5% укупних прихода и 
примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску го-
дину. Стална буџетска резерва користи се за финансирање 
расхода на име учешћа локалне власти у отклањању после-
дица ванредних околности, као што су: земљотрес, попла-
ва, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, еколошка 
катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других 
ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље 
људи или проузрокују штету већих размера.

Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2019. го-
дину („Службени лист Града Београда”, број 128/18, 46/19 и 
94/19), чланом 3. средства сталне буџетске резерве плани-
рана су у износу од 300.000 динара, а у току 2019. године 
нису распоређена решењем председника. 

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
На основу члана 69. Закона о буџетском систему, теку-

ћа буџетска резерва се опредељује највише до 4% укупних 
прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за 
буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве користе 
се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријаци-
је или за сврхе за које се у току године покаже да апропри-
јације нису биле довољне. Решење о употреби текуће буџет-
ске резерве доноси председник градске општине. 

Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2019. 
годину („Службени лист Града Београда”, број 128/18) пла-
нирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 
3.000.000 динара.

Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара 
за 2019. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 46/19 
и 94/19) чланом 4. средства текуће буџетске резерве плани-
рана су у износу од 1.499.000 динара.

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, у 
периоду од 01.01. до 31.12.2019. године, дат је у следећој табели: 

Ред. 
бр. Раздео Глава Програм. Актив-

ност/пријекат Функција
 Економска 
класифи-

кација
Решење Опис Износ

1. 5 5.1. 0602-0006 620 485 II број 401-1-43/19 Покриће трошкова накнаде штете 200.000
2. 5 5.1 0602-1005 620 425 II број 401-1–101/19 Текуће поправке и одржавање осталих објеката 1.200.000
3. 3 3.1 2101-0002 111 485 II број 401-1–120/19 Покриће трошкова накнаде штете 101.000
4. 4 4.1 0602-0004 330 483 II број 401-1–314/19 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.499.000
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Средства текуће буџетске резерве су у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године распоређена у износу од 
3.000.000 динара.

На основу члана 61. став 13. и став 4. Закона о буџетском систему, ако у току године дође до промене околности која не 
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти (Председник) доноси одлуку да 
се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене 
које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму. Сходно наведеном члану 
закона председник градске општине Звездара је у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2019. године донео следећа 
решења о употреби средстава текуће буџетске резерве: 

Ред. 
бр. Раздео Глава

Програм. 
активност/

пројекат
Функција Умањена 

ек.клас. Увећана ек.клас. Решење Опис Износ

1. 5 5.1.
0602-0001 130 472

423ПА 0602-0001, функција 130 II број 401-1-150/19 Билборд „Ђаци генерације’’ 390.000
2002-0001 912 463

2. 5 5.1. 2002-0001 912 463 422 II број 401-1-185/19 Превоз деце из ОШ „1.300 каплара’’ 3.157.000

3. 5 5.1. 0602-1005 620 511

425
ПА 0602-0001Функција 130

II број 401-1-215/19

Молерско фарбарски и столар-
ски радови у управној згради ГО 
Звездара
Дигитализација архивске техничке 
документације

960.000

424
ПА 0602-1005 функција 620
512

600.000

ПА 0602-0002 функција 160 Регали за потребе МЗ ГО Звездара 96.000

4. 5 5.1. 0901-0001 090 472

465
ПА
0602-1005
Функција 620

II број 401-1-218/19 Рендген апарат за ДЗ „‚Звездара’’ 420.000

5. 2 2.1. 2101-0002 111 423 422 II број 401-1-219/19 Трошкови путовања 565.500

6.
4 4.1 0602-0004 330 411 483

ПА 0602-0004
Функција 330

II број 401-1-313/19 Новчане казне и пенали по решењу 
судова

550.000

2.600.000

5 5.1 0602-0001 130
421
423 720.000

ПРОМЕНА (ПРЕУСМЕРАВАЊЕ) АПРОПРИЈАЦИЈА
На основу члана 61. ст. 7. и 9. Закона о буџетском систе-

му, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку 
о промени у апропријацијама. На основу напред наведених 
чланова Закона и члана 40. Статута Градске општине Зве-
здара, председник градске општине доноси решења о преу-
смеравању апропријација. 

У извештајном периоду донета су следећа решења о пре-
усмеравању апропријација утврђених Одлуком о буџету 
Градске општине Звездара за 2019. годину:

– Решењем II број 401-1-78/19 од 27. марта 2019. године 
одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о 
буџету градске општине Звездара за 2019. годину („Службе-
ни лист Града Београда”, број 128/18) 

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 2002 
– Основно образовање и васпитање, програмска активност 
2002-0001 – Функционисање основних школа, функција 912 
– Основно образовање, тако што се умањује апропријација 
економске класификације 463 – Трансфери осталим нивои-
ма власти, у износу од 3.000.000 динара, и укупан план сред-
става ове апропријације (извор финансирања 13) износи 
15.000.000 динара. 

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши 
се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, про-
грам 2002 – Основно образовање и васпитање, програмска 
активност 2002-0001 – Функционисање основних школа, 
функција 912 – Основно образовање, апропријације еко-
номске класификације 425 – Текуће поправке и одржава-
ње, у износу од 3.000.000 динара тако да укупан план сред-
става ове апропријације (извор финансирања 13) износи 
3.000.000 динара. 

– Решењем II број 401-1-221/19 од 1. октобра 2019. годи-
не одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о 
буџету градске општине Звездара за 2019. годину („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 128/18 и 46/19) 

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 
0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска ак-
тивност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 130 – Опште услуге, тако што 
се умањује апропријација економске класификације 421 
– Стални трошкови, у износу од 764.000 динара, и укупан 
план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) 
износи 23.433.980 динара. 

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши 
се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, про-
грам 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина, функција 130 – Опште услуге, апро-
пријације следеће економске класификације: 512 – Машине 
и опрема, у износу од 514.000 динара тако да укупан план 
средстава ове апропријације (извор финансирања 01) изно-
си 9.074.000 динара и 515 – Нематеријална имовина, у из-
носу од 250.000 динара тако да укупан план средстава ове 
апропријације (извор финансирања 01) износи 1.894.000 
динара.

– Решењем II број 401-1-235/19 од 8. октобра 2019. годи-
не одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о 
буџету Градске општине Звездара за 2019. годину („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 128/18 и 46/19) 

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 
– Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-1005 – 
Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 
620 – Развој заједнице, тако што се умањује апропријаци-
ја економске класификације 425 – Текуће поправке и одр-
жавање, у износу од 240.000 динара, и укупан план сред-
става ове апропријације (извор финансирања 01) износи 
47.360.000 динара. 

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши 
се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, про-
грам 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 
0602-1005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједни-
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це, функција 620 – Развој заједнице, апропријације економ-
ске класификације 424 – Специјализоване услуге, у износу 
од 240.000 динара тако да укупан план средстава ове апро-
пријације (извор финансирања 01) износи 840.000 динара,

– Решењем II број 401-1-259/19 од 6. новембра 2019. го-
дине одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о 
буџету градске општине Звездара за 2019. годину („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 128/18, 46/19 и 94/19) 

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0901 
– Социјална и дечја заштита, програмска активност 0901-
0003 – Дневне услуге у заједници, функција 090 – Социјал-
на заштита некласификована на другом месту, тако што 
се умањује апропријација економске класификације 472 – 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета, средства у износу 
од 360.000 динара, (извор финансирања 01), и укупан план 
средстава ове апропријације (извор финансирања 01) изно-
си 26.142.000 динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши 
се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, про-
грам 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 
0602-1005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједни-
це, функција 620 – Развој заједнице, апропријације економ-
ске класификације 424 – Специјализоване услуге, у износу 
од 360.000 динара тако да укупан план средстава ове апро-
пријације (извор финансирања 01) износи 1.200.000 динара.

– Решењем II број 401-1-264/19 од 22. новембра 2019. го-
дине одобрава се: 

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о 
буџету градске општине Звездара за 2019. годину („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 128/18, 46/19 и 94/19) 

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 
0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска ак-
тивност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 130 – Опште услуге, тако што 
се умањује апропријација економске класификације 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених, средства у износу од 
15.270.000 динара (извор финансирања 01), и укупан план 
средстава ове апропријације (извор финансирања 01) изно-
си 137.430.000 динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши 
се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, про-
грам 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоупра-
ве и градских општина, функција 130 – Опште услуге, еко-
номске класификације 515 – Нематеријална имовина, у из-
носу од 2.880.000 динара тако да укупан план средстава ове 
апропријације (извор финансирања 01) износи 4.774.000 
динара; раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 
0602 – Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 0602-
1005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, 
функција 620 – Развој заједнице, апропријације економске 
класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, у из-
носу од 5.600.000 динара тако да укупан план средстава ове 
апропријације (извор финансирања 01) износи 48.884.213 
динара; раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 
1201 – Развој културе и информисања, програмска актив-
ност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, функција 820 – Услуге културе, економске 
класификације 424 – Специјализоване услуге, у износу од 
2.500.000 динара тако да укупан план средстава ове апро-
пријације (извор финансирања 01) износи 3.240.000 динара; 
раздела 5, глава 5.3. Месна заједница Звездара, програм 0602 
– Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 
0602-0002 – Функционисање месних заједница, функција 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 

економске класификације 512 – Машине и опрема, у износу 
од 2.400.000 динара тако да укупан план средстава ове апро-
пријације (извор финансирања 01) износи 2.496.000 дина-
ра; раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0701 
– Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 
програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – Друмски сао-
браћај, апропријације економске класификације 425 – Теку-
ће поправке и одржавање, у износу од 1.890.000 динара тако 
да укупан план средстава ове апропријације (извор финан-
сирања 01) износи 68.879.714 динара;

– Решењем II број 401-1-282/19 од 11.12.2019. године 
одобрава се: 

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о 
буџету градске општине Звездара за 2019. годину („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 128/18, 46/19 и 94/19) 

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1201 
– Развој културе и информисања, пројекат 1201-1001 – По-
зориште Звездариште, функција 820 – Услуге културе, тако 
што се умањује апропријација економске класификације 
423 – Услуге по уговору, у износу од 110.000 динара, и уку-
пан план средстава ове апропријације (извор финансирања 
01) износи 3.610.000 динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења 
врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звезда-
ра, програм 1201 – Развој културе и информисања, проје-
кат 1201-1001 – „Позориште Звездариште”, функција 820 
– Услуге културе, апропријације економске класификације 
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 
110.000 динара тако да укупан план средстава ове апропри-
јације (извор финансирања 01) износи 290.000 динара. 

 – Решењем II број 401-1-284/19 од 11. децембра 2019. го-
дине одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о 
буџету Градске општине Звездара за 2019. годину („Службе-
ни лист Града Београда”, број 128/18, 46/19 и 94/19) 

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0901 
– Социјална и дечија заштита, проектна активност 0901-
0003 – Дневне услуге у заједници, функција 090 – Социјал-
на заштита некласификована наместу, тако што се умањује 
апропријација економске класификације 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета, у износу од 330.000 динара, и 
укупан план средстава ове апропријације (извор финанси-
рања 01) износи 25.812.000 динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши 
се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, про-
грам 2002 – Основно образовање и васпитање, програмска 
активност 2002-0001 – Функционисање основних школа, 
функција 912 – Основно васпитање, апропријације економ-
ске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима вла-
сти, у износу од 330.000 динара тако да укупан план сред-
става ове апропријације (извор финансирања 01) износи 
7.570.786 динара.

– Решењем II број 401-1-290/19 од 18. децембра 2019. го-
дине одобрава се:

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о 
буџету градске општине Звездара за 2019. годину („Службе-
ни лист Града Београда”, број 128/18, 46/19 и 94/19) 

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 
0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска ак-
тивност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 130 – Опште услуге, тако што 
се умањује апропријација економске класификације 423 
– Услуге по уговору, у износу од 170.000 динара, и укупан 
план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) 
износи 18.090.402 динара и апропријација економске кла-
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сификације 423 – Услуге по уговору, у износу од 3.600.488 
динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор 
финансирања 13) износи 1.999.516 динара. 

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 
0901 – Социјална и дечја заштита, програмска активност 
0901-0003 – Дневне услуге у заједници, функција 090 Со-
цијална заштита некласификована на другом месту, тако 
што се умањује апропријација економске класификације 
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 
700.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације 
(извор финансирања 01) износи 25.112.000 динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши 
се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, про-
грам 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 
0602-1005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједни-
це, функција 620 – Развој заједнице, апропријације економ-
ске класификације 465 – Остале дотације и трансфери, у из-
носу од 354.000 динара тако да укупан план средстава ове 
апропријације (извор финансирања 01) износи 774.000 ди-
нара; раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0701 
– Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 
програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – Друмски сао-
браћај, апропријације економске класификације 425 – Теку-
ће поправке и одржавање, у износу од 516.000 динара тако 
да укупан план средстава ове апропријације (извор финан-
сирања 01) износи 69.395.714 динара и економске класи-
фикације 425 – Текуће поправке и одржавање, у износу од 
3.600.488 динара тако да укупан план средстава ове апро-
пријације (извор финансирања 13) износи 8.297.853 динара;

ПРИЛОГ БР. 4
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2019. 

ГОДИНИ
Према члану 2. тачка 45. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15 , 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) дефи-
нисана је донација као наменски бесповратни приход, који 
се остварује на основу писаног уговора између даваоца и 
примаоца донације.

Трансферна средства из буџета Града за наменску по-
трошњу планирана су у износу од од 13.213.516 динара, а 
остварена су у износу од 16.213.516 динара. 

– По уговору број 07-1-58 од 30.05.2019. године закључе-
ном између Градске управе града Београда – Секретаријата 
за саобраћај и Градске општине Звездара, дана 27.06.2019. 
године трансферисана су нам средства у износу од 3.000.000 
динара за финансирање рада општинског тела за координа-
цију за унапређење безбедности саобраћаја на територији 
Градске општине Звездара;

– По уговору број IV-02 4011-52 од 25. децембра 2019. 
године закљученом између Градске управе града Београда 
– Секретаријата за саобраћај и Градске општине Звездара, 
дана 25.12.2019. године трансферисана су нам средства у из-
носу од 3.000.000 динара за финансирање рада општинског 
тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја 
на територији градске општине Звездара;

– По основу Уговора о сардњи број Н 404-16/2014 од 26. 
децембра 2014. године који је склопљен између Градске оп-
штине Звездара и Градске управе Града Београда за покриће 
дела трошкова изласка службеног лица на терен ради за-
кључења брака, трансферисано је 213.516 динара;

– По основу Решења број 4-5590/19-Г-01 од 5. августа 
2019. године, трансферисано је 10.000.000 динара за финан-

сирање превоза, исхране и смештаја ученика са сметњама у 
развоју и инвалидитетом, као и њихових пратилаца;

Трансферна средства из буџета Републике – Комеса-
ријат за избеглице и миграције, планирана су у износу од 
8.389.720 динара, а остварена су у истом износу.

– Средства у износу од 773.000 динара добијена су на 
име помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, тре-
нутно настањеним на територији општине Звездара за пре-
вазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације на 
основу следећих решења: 

– решење бр. 553-12/1 од 25. фебруара 2019. године, из-
нос од 20.000 динара; решење бр. 553-448/1 од 19.03.2019. 
године, износ 21.000 динара; решење бр. 553-196/1 од 27. 
марта 2019. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-
466/1 од 27. марта 2019. године, износ 20.000 динара; ре-
шење бр. 553-474/1 од 9. маја 2019. године, износ 21.000 ди-
нара; решење бр. 553-652/1 од 30. маја 2019. године, износ 
20.000 динара; решење бр. 553-846/1 од 02.07.2019. године, 
износ 20.000 динара; решење бр. 553-890/1 од 23. јула 2019. 
године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-1118/1 од 8. ок-
тобра 2019. године, износ 375.000 динара; решење бр. 553-
1592/1 од 29.11.2019. године, износ 19.000 динара; решење 
бр. 553-1594/1 од 29. новембра 2019. године, износ 18.000 
динара; решење бр. 553-1595/1 од 29. новембра 2019. године, 
износ 20.000 динара; решење бр. 553-1606/1 од 29. новембра 
2019. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-1607/1 од 
29. новембра 2019. године, износ 20.000 динара; решење бр. 
553-1608/1 од 29. новембра 2019. године, износ 20.000 ди-
нара; решење бр. 553-1609/1 од 29. новембра 2019. године, 
износ 18.000 динара; решење бр. 553-1611/1 од 29. новембра 
2019. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-1612/1 од 
29. новембра 2019. године, износ 20.000 динара; решење бр. 
553-1613/1 од 29.11.2019. године, износ 20.000 динара; реше-
ње бр. 553-1201/1 од 3. децембра 2019. године, износ 21.000 
динара; решење бр. 553-1746/1 од 6. децембра 2019. године, 
износ 20.000 динара.

– Средства у износу од 4.950.000 динара, добијена су на 
основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за до-
делу средстава намењених побољшању услова становања 
избеглица кроз набавку грађевинског матреријала број X 
404-167 од 18. априла 2019. године, који је закључен између 
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и 
Градске општине Звездара;

– Такође од Комесаријата за избеглице и миграције, по 
основу Уговора о додели средстава за суфинансирање ак-
тивности у оквиру ИПА 2014, пројекат „Обезбеђивање по-
бољшања животних услова интерно расељених лица и по-
вратника по споразуму о реадмисији”, број 9-9/992 од 23. 
септембра 2019. године, трансферисана су средства у изно-
су од 2.166.720 динара.

– Средства у износу од 500.000 динара, добијена су на 
основу Решења о исплати помоћи Комесаријата за избеглице 
и миграције Републике Србије број 553-1117/1 од 08.10.2019. 
године, на име помоћи за набавку огрева социјално угроже-
ним породицама избеглих и интерно расељених лица која су 
тренутно настањена на територији општине.

ПРИЛОГ БР. 5
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 

2019. ГОДИНИ
Стање кредитних обавеза Градске општине Звездара по 

основу Уговора о кредитном задужењу:
На основу Одлуке о рефинансирању кредита XI број 

011-1-49, донете на Седници Скупштине ГО Звездара 29. 
септембра 2016. године, Решења број 4-997/16-С донетог 
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на седници Скупштине Града Београда 29. децембра 2016. 
године и Сагласности Министарства финансија, Управе за 
јавни дуг, број 401-69/2017-001 од 23. јануара 2017. годи-
не, ГО Звездара је закључила Уговор о кредиту бр. 17/155 
од 8. фебруара 2017. године. Кредит се одобрава код „Banca 
Intesa ad Beograd” у износу од 77.550.069,11 динара за рефи-
нансирање обавеза код „Uni Credit” банке. 

У 2019. години у периоду јануар – децембар, на име глав-
нице извршена је обавеза према банци у укупном износу од 
27.043.264 динара, и то: 

– 22.643.264 динара из буџетских средстава,
– 4.400.000 динара из пренетих неутрошених средстава 

из ранијих година.
За камату по кредитима, у извештајном периоду, извр-

шена је обавеза према банци у укупном износу од 1.085.664 
динара, и то:

– 685.664 динара из буџетских средстава,
– 400.000 динара из пренетих неутрошених средстава из 

ранијих година.
Измирење обавеза према пословној банци извршава се 

редовно према плану отплате ануитета.

ПРИЛОГ БР. 6

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
Поштујући програмски модел буџета, расходи и издаци 

приказани су кроз програмску структуру посебног дела бу-
џета.

Преглед укупно планираних и реализованих средстава 
по програмима/програмским активностима/пројектима у 
односу на годишњи план, израђен је на основу извршења 
буџета као и на основу достављених извештаја о задатим 
циљевима и оствареним индикаторима од стране лица која 
су Закључком председника општине број 020-2-115 од 20. 
децембра 2018. године, Решењем о измени Закључка број 
020-2-31 од 20. фебруара 2019. године и Решењем о допуни 
Закључка број 020-2-65 од 10. јула 2019. године, именована 
као овлашћена лица за праћење и реализацију програма/
програмских активности/пројеката. 

ПРОГРАМ 16 – 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

За наведени програм планирана су средства у укупном 
износу од 51.332.000 динара, а реализована у износу од 
46.904.499 динара или 91,38%. 

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа по-
литичког система локалне самоуправе

2101-0001 – Програмска активност – Функционисање скуп-
штине, функција 111

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у износу од 14.950.000 динара а реализована су у из-
носу од 13.690.102 динара или 91,57% у односу на годишњи 
план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 6.607.809 ди-
нара представља расходе за запослене, износ од 5.882.987 
динара представља трошкове седница Скупштине ГО Зве-
здара и накнаде члановима комисија, као и накнаду за за-
меника председника скупштине, износ од 693.260 динара 
представља дотације по закону, а износ од 506.046 динара 
представља расходе за финансирање политичких странака.

Циљ: Функционисање локалне скупштине
Индикатор: број седница Скупштине (циљана вредност: 

7, остварена вредност: 8);

2101-0002 – Програмска активност – Функционисање 
извршних органа – Председник Градске општине Звездара, 

функција 111
За наведену програмску активност планирана су сред-

ства у износу од 9.325.000 динара а реализована су у износу 
од 8.205.959 динара или 88% у односу на годишњи план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 4.477.600 
динара представља расходе за запослене, износ од 591.075 
динара представља трошкове путовања, износ од 432.427 
динара представља дотације по закону, износ од 2.624.857 
динара утрошен је на репрезентацију, поклоне и остале оп-
ште услуге, а износ од 80.000 динара представља дотацију за 
остале непрофитне институције.

Циљ: Функционисање извршних органа
Индикатор: број иницијатива/број представки упућених 

органима ради побољшања живота грађана Звездаре (ци-
љана вредност: 187, остварена вредност: 187).

2101-0002 – Програмска активност – Функционисање извр-
шних органа – Веће Градске општине Звездара, функција 111

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у износу од 27.057.000 динара а реализована су у изно-
су од 25.008.438 динара или 92,43% у односу на план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 21.580.771 ди-
нар представља расходе за запослене, износ од 1.140.780 ди-
нара представља накнаду за чланове Већа ангажованих на 
30% радног времена, износ од 2.186.089 динара представља 
дотације по закону, а износ од 100.798 динара представља 
накнаду штете због неискоришћеног годишњег одмора. 

Циљ: Функционисање извршних органа 
Индикатор: број седница Већа градске општине (циљана 

вредност 50, остварена вредност 38). 
ПРОГРАМ 15 – 0602 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ СА-

МОУПРАВЕ
За наведени програм планирана су средства у укупном 

износу од 469.043.619 динара, а реализована у износу од 
437.064.578 динара или 93,2% у односу на план. Приходи 
из буџета планирани су у износу од 410.458.152 динара, а 
реализовани у износу од 378.480.432 динара или 92,21% у 
односу на план. Средства из осталих извора планирана су 
у износу од 58.585.467 динара и реализована у износу од 
58.584.146 динара или 100% у односу на план.
0602-0004 – Програмска активност – Општинско правобра-

нилаштво, функција 330
За наведену програмску активност планирана су сред-

ства у износу од 24.691.510 динара, а реализована су у изно-
су од 23.870.598 динара или 96,68% у односу на план. Поред 
прихода из буџета који су планирани у износу од 24.380.897 
динара, а реализовани у износу од 23.559.985 динара или 
96,63% у односу на план, за програмску активност 06020004 
коришћена су и средства из вишка прихода из ранијих годи-
на (извор 13) која су планирана у износу од 310.613 динара а 
реализована су у истом износу или 100% у односу на план.

Циљ: Заштита имовинских права и интереса општине
Индикатор:
Број правних мишљења датих органима града/општине, 

стручним службама и другим правним лицима чија имо-
винска и друга права заступа.

(циљана вредност: 165, остварена вредност: 276).

0602-0001 – Програмска активност – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина – Управа Градске 

општине Звездара, функција 130 
За наведену програмску активност планирана су сред-

ства у укупном износу од 310.946.461 динар, а реализована 
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су у износу од 287.009.471 динар или 92,30% у односу на го-
дишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани 
у износу од 286.090.342 динара а реализовани у износу од 
262.154.671 динар или 91,63% у односу на план, за програм-
ску активност 06020001 коришћена су средства донација од 
осталих нивоа власти (извор 07) која су планирана у износу 
од 213.516 динара а реализована у износу од 213.200 дина-
ра или 99,85% у односу на план; средства из вишка прихода 
из ранијих година (извор 13) која су планирана у износу од 
24.642.603 динара реализована су у износу од 24.641.601 ди-
нар или 100% у односу на план. 

0602-0002 – Програмска активност – Функционисање ме-
сних заједница, функција 160

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 26.463.500 динара а реализована 
су у износу од 23.089.932 динара или 87,25% у односу на го-
дишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани 
у износу од 16.963.500 динара а реализовани у износу од 
13.589.932 динара или 80,11% у односу на план, за програм-
ску активност 06020002 коришћена су средства из вишка 
прихода из ранијих година (извор 13) која су планирана у 
износу од 9.500.000 динара а реализована у истом износу 
или 100% у односу на план.

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

Индикатор: број електронских пријава грађана и ини-
цијатива /предлога месних заједница према граду/општини 
у вези са питањима од интереса за локално становништво 
(циљана вредност: 640, остварена: 373).

0602-0003 – Програмска активност – Сервисирање јавног 
дуга, функција 170

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 28.160.000 динара а реализована 
су у износу од 28.128.928 динара или 99,89% у односу на 
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планира-
ни у износу од 23.360.000 динара, а извршени у износу од 
23.328.928 динара или 99,87% у односу на план, за програм-
ску активност 06020003 коришћена су средства из вишка 
прихода из ранијих година (извор 13) која су планирана у 
износу од 4.800.000 динара а реализована су у истом износу 
или 100% у односу на план.

Циљ: Одржавање финансијске стабилности општине и 
финансирање капиталних инвестиционих расхода.

Индикатор: Учешће издатака за сервисирање дугова у 
текућим приходима <15% (циљана вредност < 5%, остваре-
на вредност 4,45%).

Циљ у извештајном периоду остварен је без угрожавања 
ликвидности буџета општине.

0602-0006 – Програмска активност – Инспекцијски посло-
ви, функција 620

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 1.086.848 динара, а реализована су 
у износу од 170.532 динара или 15,69% у односу на годишњи 
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу 
од 1.070.600 динара а реализовани у износу од 154.284 дина-
ра или 14,41%, планирана су и средства из вишка прихода 
из ранијих година (извор 13) у износу од 16.248 динара која 
су реализована у истом износу или 100% у односу на план.

Циљ: Квалитетно обављање инспекцијских послова
Индикатор: број решених предмета грађана у односу на 

број примљених предмета (циљана вредност 75%, остваре-
на вредност 86,62)

0602-0009 – Програмска активност – Текућа буџетска ре-
зерва, функција 130

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 3.000.000 динара искоришћена су 
у целости.

0602-0010 – Програмска активност – Стална буџетска ре-
зерва, функција 130

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 300.000 динара.

0602-1005 – Пројекат – Инфраструктурни и садржајни 
развој заједнице, функција 620 

За наведени пројекат планирана су средства у укупном 
износу од 77.395.300 динара, а реализована у укупном изно-
су од 74.795.117 динара или 96,64% у односу на план. Поред 
прихода из буџета који су планирани у износу од 58.292.813 
динара, а реализовани у износу од 55.692.632 динара или 
95,54% у односу на план, за пројекат 06021005 коришћена 
су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) 
која су планирана у износу од 14.507.411 динара, а која су 
реализована у износу од 14.507.410 динара или 100% у од-
носу на план, као и средства од вишка прихода из ранијих 
година (извор 13) која су планирана у износу од 4.595.076 
динара која су реализована у износу од 4.595.075 динара 
или 100% у односу на план. 

Спроведене су активности у контексту доприноса разво-
ја заједнице кроз инфраструктурне и јавне садржаје и то за:

Средства у износу од 599.400 динара (економска класи-
фикација 421 – одвоз отпада) утрошена су за одржавање 
мобилних тоалета.

Средства у износу од 599.400. динара (економска класифи-
кација 424 – специјализоване услуге) утрошена су за услугу 
дигитализације постојеће архивско-техничке документације.

У извештајном периоду реализована су средства у из-
носу од 53.039.458 динара (економска класификација 425 
– текуће поправке и одржавање) којима је Градска општи-
на Звездара финансирала грађевинско занатске радове у 
оквиру објекта Полицијске станице, Милана Ракића 50а, и 
замену фасадне столарије на трећем спрату у објекту Поли-
цијске станице, радове на уређењу јавних зелених површи-
на – дечијих игралишта на територији ГО Звездара, текуће 
одржавање делова система за одвођење отпадних атмосфер-
ских вода, уређење стаза, степеништа, платоа, рампи и ге-
лендера, реконструкцију спортских терена, замену фасадне 
столарије у оквиру објекта КБЦ „Звездара”, Прешевска бр. 
31 и уређење дечијег игралишта у Шејкиној улици.

Средства у износу од 595.200 динара (економска класи-
фикација 426 – материјал) утрошена су за набавку пластич-
них канти од 240 литара за скупљање комуналног отпада за 
грађане ВМ Луга и ММ Луга ради превенције комуналног 
нереда и заштите животне средине.

Средства у износу од 774.000 динара (економска класи-
фикација 465 – текуће дотације и трансфери) пренета су 
Дому здравља Звездара за набавку ренген апарата и КБЦ 
„Звездара” за набавку апарата за уклањање промена на 
кожи.

Средства у износу од 502.791 динар (економска кла-
сификација 482 – градске таксе) утрошена су за плаћање 
градских административних такси за издавање локацијских 
услова, такси за издавање услова за пројектовање и при-
кључење на водоводну и електро мрежу, такси за пријаву 
радова и извођење радова и сечу стабала.

Средства у износу од 499.000 динара (економска класи-
фикација 511 – зграде и грађевински објекти) утрошена су 
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за израду студије изводљивости тржног центра у Миријеву.
Средства у износу од 1.038.458 динара (економска кла-

сификација 511 – зграде и грађевински објекти) утрошена 
су за стручни надзор над изведеним радовима. 

Средства у износу од 2.640.000 динара (економска кла-
сификација 511 – зграде и грађевински објекти) утрошена 
су за израду пројекта адаптације и санације објекта и дво-
ришта ОШ „Владислав Петковић Дис”.

Средства у износу од 14.507.410 динара (економска кла-
сификација 511 – зграде и грађевински објекти) добијена су 
од Канцеларије за управљање јавним улагањима која фи-
нансира реконструкцију ОШ „1.300 каплара” за плаћање 
ПДВ-а.

Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних и јавних 
садржаја и површина

Индикатор: Проценат реализације планираних активно-
сти (циљана вредност 80%, остварена вредност 90%)

ПРОГРАМ 7 – 0701 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

За наведени програм планирана су средства у укупном 
износу од 98.048.225 динара, која су реализована у износу од 
98.032.128 динара или 99,98% у односу на план. Приходи из 
буџета планирани су у износу од 69.395.714 динара, а реали-
зовани у износу од 69.379.900 динара или 99,98% у односу на 
план. Средства из донација од осталих нивоа власти (извор 
07) планирана су у износу од 3.000.000 динара, и извршена су 
у износу од 3.000.000 динара или 100% у односу на план, док 
су пренета неутрошена средства из претходне године (извор 
13), планирана у износу од 25.652.511 динара, а реализована 
у износу од 25.652.228 динара или 100% у односу на план.

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту допри-
носа социоекономског развоја

Индикатор: број насеља до којих не постоји приступ ас-
фалтираним путевима (циљана вредност <8%, остварена 
вредност <8%)

0701-0002 – Програмска активност – Управљање и одржа-
вање саобраћајне инфраструктуре, функција 451

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 95.048.225 динара која су извр-
шена у износу од 95.032.128 динара или 99,98% у односу на 
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу 
од 69.395.714 динара а у извештајном периоду реализовани 
у износу од 69.379.900 динара или 99,98% у односу на план, 
за програмску активност 07010002 планирана су и средства 
из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 
25.652.511 динара, а реализована су у износу од 25.652.228 
динара или 100% у односу на план. 

Средства у износу од 17.354.657 динара утрошена су за 
реконструкцију, одржавање и коришћење некатегорисаних 
путева сходно Одлуци о некатегорисаним путевима на по-
дручју Градске општине Звездара („Службени лист Града 
Београда”, број 28/15) и Евиденције и програма извођења 
потребних радова на уређењу и одржавању некатегориса-
них путева на подручју Градске општине Звездара за 2018. 
годину („Службени лист Града Београда”, број 30/18). 

У складу са Програмом извођења потребних радова на 
уређењу и одржавању некатегорисаних путева на подручју 
Градске општине Звездара за 2019. годину XI број 06-5/2019 
од 28. фебруара 2019. године утрошена су средства у износу 
од 77.677.471 динар.

Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних површина
Индикатор: Проценат реализације планираних активно-

сти (циљана вредност 60%, остварена вредност 100%)

07011001 – Пројекат – Безбедност у саобраћају, функција 451
За наведени пројекат планирана су средства (извор фи-

нансирања 07) у износу од 3.000.000 динара, а реализована у 
истом износу или 100% у односу на план. 

По уговору број 07-1-58 од 30. маја 2019. године закљу-
ченом између Градске управе града Београда – Секретарија-
та за саобраћај и Градске општине Звездара, дана 27.06.2019. 
године трансферисана су нам средства у износу од 3.000.000 
динара за финансирање рада општинског тела за координа-
цију за унапређење безбедности саобраћаја на територији 
градске општине Звездара.

Циљ: Побољшање услова колективне безбедности свих 
учесника у саобраћају

Индикатор: Проценат реализованих средстава (циљана 
вредност 100%, остварена вредност 100%)

ПРОГРАМ 11 – 0901 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
За наведени програм планирана су средства у укупном 

износу од 44.950.563 динара, а реализована у износу од 
44.381.609 динара или 98,73% у односу на план. Приходи из 
буџета планирани су у износу од 35.360.843 динара, а реа-
лизовани у износу од 34.791.890 динара или 98,39%. Сред-
ства из осталих извора планирана су у износу од 9.589.720 
динара, а у извештајном периоду реализована су у износу 
од 9.589.720 динара или 100% у односу на план, и то сред-
ства у износу од 8.389.720 динара планирана су из донација 
од осталих нивоа власти (извор 07) и извршена су у цело-
сти, средства у износу од 1.200.000 динара планирана су као 
пренета средства (извор 13) и утрошена су у целости.

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне 
заштите

Индикатор: број грађана/ки корисника мера материјал-
не или друге врсте подршке (циљана вредност: 550, оства-
рена вредност: 5.650) 
0901-0001 – Програмска активност – Једнократне помоћи и 

други облици помоћи, функција 090
За наведену програмску активност планирана су средства 

у укупном износу од 11.093.720 динара а реализована су у из-
носу од 10.883.133 динара или 98,10% у односу на годишњи 
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу 
од 2.704.000 динара а реализовани у износу од 2.493.413 ди-
нара или 92,21% у односу на план, за програмску активност 
09010001 планирана су и средства донација од осталих нивоа 
власти (извор 07) у износу од 8.389.720 динара која су реали-
зована у истом износу или 100% у односу на план. 

Средства у износу од 773.000 динара (извор финансира-
ња 07) добијена су од Комесаријата за избеглице и мигра-
ције Републике Србије на име помоћи избеглим и интерно 
расељеним лицима, тренутно настањеним на територији 
општине Звездара за превазилажење тешке материјалне и 
здравствене ситуације и утрошена су у целости. 

Средства у износу од 500.000 динара (извор финансира-
ња 07) добијена су од Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије на име помоћи избеглим и интерно расе-
љеним лицима, тренутно настањеним на територији општи-
не Звездара за набавку огрева и утрошена су у целости. 

Средства у износу од 4.950.000 динара (извор финанси-
рања 07), добијена су на основу Уговора о сарадњи на реа-
лизацији помоћи за доделу средстава намењених побољша-
њу услова становања избеглица кроз набавку грађевинског 
материјала број X 404-167 од 18. априла 2019. године, који 
је закључен између Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије и Градске општине Звездара. Уговором је 
дефинисано учешће општине у овом пројекту у износу од 
550.000 динара. 
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Средства у износу од 2.166.720 динара (извор финанси-
рања 07) добијена су на основу Уговора о додели средстава 
за суфинансирање активности у оквиру ИПА 2014, проје-
кат „Обезбеђивање побољшања животних услова интерно 
расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији”, 
број 9-9/992 од 23. септембра 2019. године.

Циљ: Унапређење заштите сиромашних 
Индикатор 1: број грађана – корисника мера материјал-

не подршке (циљана вредност 350, остварена вредност 478)
Индикатор 2: број жена у односу на укупан број грађана 

корисника других мера материјалне подршке (циљана вред-
ност 50%, остварена вредност 55%)

0901-0003 – Програмска активност – Дневне услуге у зајед-
ници, функција 090

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 26.312.000 динара а реализована 
су у износу од 26.289.623 динара или 99,91% у односу на 
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планира-
ни у износу од 25.112.000 динара а извршени у износу од 
25.089.623 динара или 99,91% у односу на план, за програм-
ску активност 09010003 планирана су и средства из вишка 
прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 1.200.000 
динара која су извршена у целости.

Средства у износу од 1.200.000 динара утрошена су као 
преузета обавеза из претходне године за набавку новогоди-
шњих пакетића за децу из социјално угрожених породица. 

Циљ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и 
других услуга у заједници 

Индикатор: број удружења/хуманитарних организаци-
ја које добијају средства из буџета (циљана вредност: 12, 
остварена вредност: 17)

Циљ 2: Унапређење доступности и ефикасности днев-
них услуга у заједници за стара лица

Индикатор: број програма које реализују ове организа-
ције (циљана вредност: 12, остварена вредност: 17)

0901-0004 – Програмска активност – Саветодавно-тера-
пијске и социјално– едукативне услуге, функција 090

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 2.177.843 динара (извор 01) а ре-
ализована су у износу од 2.040.213 динара или 93,68% у од-
носу на план. Средства су планирана за рад Волонтерског 
сервиса и услугу организације и релизације активности 
програма рада Волонтрског сервиса. 

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

Индикатор 1: број корисника услуга у заједници у одно-
су на укупан број грађана (циљана вредност: 1%, остварена 
вредност: 3,5%)

Индикатор 2: број корисника саветодавно-терапијских 
и социо-едукативних услуга у заједници (циљана вредност: 
1.500, остварена вредност: 5.300)

0901-0008 – Програмска активност – Подршка особама са 
инвалидитетом, функција 090

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 1.323.000 динара (извор 01) која 
су реализована у износу од 1.302.640 динара или 98,46% у 
односу на план.

Циљ: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије 
и особе са инвалидитетом

Индикатор 1: број услуга (циљана вредност 3, остварена 
вредност 5); 

Индикатор 2: број корисника услуга (циљана вредност 
150, остварена вредност 261)

0901-1003 Пројекат – Реализација ЛАПЗ, функција 090
За наведени пројекат планирана су средства из буџета у 

укупном износу од 4.044.000 динара која су реализована у 
износу од 3.866.000 динара или 95,60% у односу на план. 

У складу са Локалним акционим планом запошљавања 
на територији ГО Звездара у 2019. години Градска општина 
Звездара и Нaционална служба за запошљавање расписали 
су Конкурс за спровођење јавних радова којим ће бити рад-
но ангажовано – запослено најмање 20 незапослених особа.

Планирано је да њихов ангажман траје четири месеца, 
да буде у области одржавања јавне инфраструктуре и за-
штите животне средине, а у те сврхе Општина Звездара из-
двојила је 3.000.000 динара.

Претходно је потписан Споразум о техничкој подршци 
између ГО Звездара и Националне службе за запошљавање 
о спровођењу јавних радова. 

Променом политике Националне службе за запошљава-
ње за 2019. градске општине су јавне радове саме финанси-
рале, тако да је смањен буџет за 50% за укупан број запосле-
них лица на јавним радовима.

Циљ: Унапређење међусекторске сарадње у области за-
пошљавања и повећање броја запослених

Индикатор 1: број организованих стручних скупова 
(циљана вредност 5; остварена вредност 5)

Индикатор 2: број запослених жена у односу на укупан 
број запослених (циљана вредност 12 од 30; остварена вред-
ност 12 жена од 20 укупно запослених )

ПРОГРАМ 13 – 1201 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
За наведени програм планирана су средства у укупном 

износу од 11.844.564 динара, а реализована у износу од 
10.658.136 динара или 89,98% у односу на план. 

Циљ: Подстицање развоја културе
Индикатор: број посетилаца програма који доприносе 

остваривању општег интереса у култури који су одржани 
(циљана вредност: 13.000, остварена вредност 15.000)

1201-0002 Програмска активност – Јачање културне про-
дукције и уметничког стваралаштва, функција 820

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 6.164.564 динара која су реализо-
вана у износу од 5.742.063 динара или 93,15% у односу на 
план. 

На јавном конкурсу за суфинансирање је одобренo 17 
програмa у области културе (од укупно 39 пристиглих на 
Конкурс, од којих 10 није испунило формалне услове па 
нису ни разматрани, а 12 није одобрено). Сви одобрени 
програми су реализовани према плану у износу од 2.700.000 
динара. 

1. Манифестација „Звездара у мом оку” 
Пријатељи деце општине Звездара 50.000 динара

2. „Традиција завичаја Звездара 2019” 
Удружење избеглих, расељених и досељених лица „Завичј” 60.000 динара

3. „Ромске народне игре" 
Ромско друштво „Слобода” 60.000 динара

4. „Аудиција – Како сам добила улогу" 
„Пан позориште” 50.000 динара

5.
„Ширење и унапређивање едукације за децу основних 
школа са територије ГО" 
MY ART Невен Борак ПР 

70.000 динара

6. „Позив на балет” 
Национална фондација за уметничку игру

100.000 динара 

7. Литерарни часопис „Пролом”, бројеви 77,78,79
Књижевни клуб „Бранко Ћопић” 50.000 динара

8. Радионица „Позориште сенки” 
Драмски студио „Арлекино бурлеска” 50.000 динара
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9. „Миријевска летња позорница 2019” 
Удружење грађана Миријево 400.000 динара

10.
„Уметничка рециклажа – АСЕМБЛАЖ” 
Друштво за очување, ревитализацију и промовисање старих 
заната ЧУВАРИ ЗАНАТА 

300.000 динара

11. „Стварајмо традицијом” 
Заштита традиције Малог и Великог Мокрог Луга „Луг” 80.000 динара

12. Дани мултикултуралности 
Савез младих – Вибе 44 „20” 540.000 динара

13. „Звездара за Звездарце” 
Установа културе „Вук Стефановић Караџић” 200.000 динара

14. „Звездарски Ажури” 
Удружење за очување културне традиције „Дах” 

410.000 динара

15. Ликовно и литерарно такмичење „Звездара у срцу” 
Удружење „Асоцијација за афирмацију културе” 180.000 динара

16. „Културна инклузија” 
Плесни клуб за особе са инвалидитетом „Magic Dance Team” 50.000 динара

17. „Музиком без баријера” 
Удружење особа са инвалидитетом Београд 50.000 динара

На име накнаде члановима Комисије за културу, еко-
номска класификација 423 – Услуге по уговору, утрошено је 
224.563 динара.

За извођење представа у оквиру манифестације „Зима 
на Звездари”, економска класификација 424 – услуге култу-
ре, у извештајном периоду утрошено је 2.077.500 динара.

За манифестацију „Летњи позоришни дани на Олимпу” 
економска класификација 424 – услуге културе, у извештај-
ном периоду утрошено је 240.000 динара.

Средства у износу од 500.000 динара утрошена су за ор-
ганизацију манифестације „Дани мултикултуралности на 
Звездари”, извођење представа и осталих услуга у области 
културе, економска класификација 424 – услуге културе. 

Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде
 Индикатор: број програма и пројеката Удружења гра-

ђана подржаних од стране општине (циљана вредност: 20, 
остварена вредност: 17).

1201– 1001 Пројекат – Позориште Звездариште, функција 820
За наведени пројекат планирана су средства у укупном 

износу од 4.480.000 динара, у извештајном периоду утроше-
но је 3.716.073 динара или 82,95% у односу на план. 

Дечји позоришни фестивал Позориште Звездариште je 
одржан од 20. до 26. новембра 2019. године у Театру „Вук” и 
на сценама „Пан театра” и Позоришта лутака „Пинокио”. У 
такмичарском програму фестивала изведено је 13 позори-
шних представа из Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске 
и Литваније за децу и младе узраста од 0 до 15 година, које 
су биле бесплатне за посетиоце, као и осам програмских са-
држаја у оквиру пратећег прогама – укупно око 4900 посе-
тилаца).

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

Индикатори: 
Број одржаних представа (циљана вредност: 13, оства-

рена вредност: 13), 
Број деце која су посетила фестивал (циљана вредност: 

4.500, остварена вредност: 4.900);
1201-1002 – Пројекат – Звездаријада, функција 820
За наведени пројекат планирана су средства у укупном 

износу од 1.200.000 динара која су реализована у целости. 
Програмске активности се реализују у току школске 

године. До краја јуна су реализоване активности у оквиру 
Звездаријаде 2018/2019 – Први глас Звездаре – 31 учесник, 
Школа певања – 41, Анимирани филм – 16, Књижевно ства-
ралаштво (радионице писања и реализовани конкурси) 
– 48, књижевни сусрети – 31 и трибине/радионице јутјуба 
– 190. Расписан је конкурс и изабрани организатори про-
грама за школску 2019/2020. годину. Током првог полугоди-

шта школске 2019/2020. године реализоване су радионице 
у области књижевно стваралаштво – 30 полазника, музич-
ко стваралаштво – 26, документарни филм – 21 и драмско 
стваралаштво – 27.

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

Индикатори: 
Број едукативних програма културе (циљана вредност: 

7, остварена вредност: 10), 
Број младих укључених у реализацију програма (циљана 

вредност: 150, остварена вредност: 461)

ПРОГРАМ 14 – 1301 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
За наведени програм планирана су средства у укупном 

износу од 17.075.000 динара, а реализована у износу од 
16.973.944 динара или 99,41% у односу на план. Приходи из 
буџета планирани су у износу од 12.000.000 динара, а реали-
зовани у износу од 11.899.948 динара или 99,17% у односу 
на план, планирана су и пренета средства (извор 13) у из-
носу од 5.075.000 динара која су реализована у износу од 
5.073.996 динара или 99,98% у односу на план.

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих гра-
ђана и грађанки града/општине

Индикатор: број спортских организација преко којих се 
остварује јавни интерес у области спорта (циљана вредност 
30, остварена вредност 44)

1301-0001 – Програмска активност – Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима, функ-

ција 810
За наведену програмску активност планирана су сред-

ства у укупном износу од 5.000.000 динара која су реализо-
вана у износу од 4.900.000 динара или 98% у односу на план. 
Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 
3.000.000 динара, а реализовани у износу од 2.900.000 или 
96,67% у односу на план, за програмску активност 13010001 
планирана су и средства из вишка прихода из ранијих годи-
на (извор 13) у износу од 2.000.000 динара која су утрошена 
у целости.

Донета је Одлука о одобравању финансирања годишњих 
програма спортских организација број 020-2-45 од 5. апри-
ла 2019, средства су трансферисана спортским организаци-
јама са наведене позиције у укупном износу од 3.000.000,00 
динара.

РБ Назив
спортске организације Назив програма Одобрена 

средства

1. Плесни клуб „Аурора”
Бесплатни плесни фебруар и 
септембар за децу узратса од 5 до 
16 година

100.000,00

2. ЏК „Партизан В.М.Луг” Вежбај џудо да се правилно 
развијаш 100.000,00

3. Спортско удружење фут-
сал „Коњарник”

Такмичење „КМФ Коњарник” у 
Трећој футсал лиги Србије, група 
Београд

450.000,00

4. Београдски кошаркашки 
клуб „Раднички” Мини баскет – макси здравље 400.000,00

5. Шаховски клуб „Раднички”
Шах за све грађане општине Зве-
здара – посебно за децу, омладину, 
жене и особе са инвалидитетом

150.000,00

6. Карате клуб „Раднички” Вежбајмо за здравље 150.000,00
7. Теквондо клуб „Кобра” Теквондо за све 140.000,00

8. Рвачки клуб „Раднички”
Бављење звездарске омладине 
рвањем кроз тренинг, едукацију и 
турнир „Трофеј Звездаре”

100.000,00

9. Карате клуб „Звонко 
Осмајлић”

Рекреативно, аматерски и 
професионалсно бављење карате 
спортом за децу и одрасле

100.000,00

10. ШК „Слобода” Учи – Играј шах – Размишљај 80.000,00
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РБ Назив
спортске организације Назив програма Одобрена 

средства

11. Шах клуб МЗ „Ћирило и 
Методије” Размишљај – играј – победи 80.000,00

12. Друштво за спорт и рекре-
ацију инвалида Звездара Олимп за све 30.000,00

13. Џудо клуб „Павле Савић” Вежбај џудо да се правилно 
развијеш 80.000,00

14. Џудо клуб „Трудбеник” Тренирање до прве медаље 80.000,00

15. Спортски савез Звездара Годишњи програм Спортског 
савеза 960.000,00

Укупно:  3.000.000,00

Објављен је јавни позив за достављање предлога посеб-
них програма и донета је Одлука о одобравању финансира-
ња посебних програма спортских организација број 020-2-
79 од 31. октобра 2019. године, финансирани су у укупној 
вредности 1.900.000 динара (са представницима Фул-кон-
такт клуба „Олимп”, из оправданих разлога није потписан 
уговор, иако је одобрена његова реализација и обезбеђена 
средства у износу од 100.000,00 динара).

РБ Назив
спортске организације Назив програма Одобрена 

средства

1. Београдски кошaркашки 
клуб „Раднички”

Здравствено-спортско-психо-
лошка едукација учесника у 
спорту.

400.000,00

2. Рвачки клуб „Раднички”

Циклус едукативних семинара 
за такмичарке и такмичаре 
млађих узрасних категорија 
звездарских и београдских 
рвачких клубова у циљу 
спречавања негативних појава 
у спорту.

100.000,00

3. Спортско удружење футсал 
„Коњарник”

”КМФ Коњарник камп за 
таленте”, спортски камп за прву 
школу футсала.

250.000,00

4. Шаховски клуб „Раднички” Камп „Шаховске наде Звездаре” 250.000,00
5. Карате клуб „Раднички” Спортска чаролија 150.000,00

6. Плесни клуб „Аурора” „Плесом за ментално и физич-
ко здравље” 100.000,00

7. Спортско удружење футсала 
„Требиње”

Кодексом понашања против 
недоличног понашања на 
утакмицама

150.000,00

8. Јога центар „Сјај”

Примена јоге за здраво старење 
у унапређењу здравља и здрав-
ственог образовања старијих 
суграђана и њихових унука.

50.000,00

9. Карате клуб „Скипер”
Кампови и едукација у про-
граму „Хоћу и ја да постанем 
шампион”

200.000,00

10. Омладинско спортско удру-
жење „КМФ Интелектуалац” Дух fair play-a на Звездари 250.000,00

Укупно:  1.900.000,00

Циљ: Унапређење подршке локалним спортским орга-
низацијама преко којих се остварује јавни интерес у обла-
сти спорта

Индикатор 1: број посебних програма спортских орга-
низација финансираних од стране општине (циљана вред-
ност 5, остварена вредност 11); 

Индикатор 2: број годишњих програма спортских орга-
низација финансираних од стране општине (циљана вред-
ност 12, остварена вредност 15)

1301-0002 – Програмска активност – Подршка школском, 
предшколском и рекреативном спорту и масовној физичкој 

култури, функција 810 
За наведену програмску активност планирана су сред-

ства у укупном износу од 4.000.000 динара која су реализо-
вана у износу од 3.998.944 динара или 99,97% у односу на 
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани 
у износу од 1.000.000 динара а који су реализовани у износу 
од 999.948 динара или 99,99% у односу на план, за програм-
ску активност 13010002 планирана су и средства из вишка 

прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 3.000.000 
динара која су реализована у износу од 2.998.996 динара 
или 99,97% у односу на план.

Одлуком о одобравању финансирања годишњих про-
грама спортских организација број 020-2-45 од 5. априла 
2019. године и Одлуком о одобравању финансирања по-
себних програма спортских организација број 020-2-51 од 
18. априла 2019. године који се односе на рекреативне про-
граме, школски спорт и изградњу, одржавање и опремање 
спортских објеката задовољавају се потребе у реализацији 
спортских активности у овиру редовних и ваннаставних 
школских програма, финансиране су спортске организације 
и васпитне установе:

РБ Назив
спортске организације Назив програма Одобрена 

средства

1. Покрет за женску кошарку 
Марина Маљковић

Играј фер и на терену и у 
животу 250.000,00

2. ФК „Звездара”
ФК „Звездара” – кодексом 
понашања против недоличног 
понашања на утакмицама

200.000,00

3. Бокс клуб „Раднички”
Спортски камп у сусрет јубилеју 
стогодишњици Боксерског клу-
ба „Раднички" Београд

130.000,00

4. Плесни клуб „Аурора” Камп перспективних спортиста 
плесног клуба Аурора 100.000,00

5. ШК „Раднички” Стручно креативни летњи камп 
„Шаховске наде" 80.000,00

6. Теквондо клуб „Кобра”
Спортско здравствено образова-
ње спортиста и антидопинг 
образовање

80.000,00

7. Шаховски клуб „Слобода” Школа шаха за децу и омладину 60.000,00

8.
Друштво за спорт и рекре-
ацију инвалида општине 
Звездара

Можемо и желимо заједно 120.000,00

9. КК Женски „Раднички”

Месец женске кошарке-беспла-
тан летњи камп, турнир3x3,се-
минар,традиционални женски 
турнир Раднички 2019

50.000,00

10.
Савез за организовање 
школских спортских так-
мичења

Програм школских спортских 
такмичења 930.000,00

Укупно:  2.000.000,00

РБ Назив васпитне установе Одобрени износ
1. ОШ „Марија Бурсаћ” 100.000,00
2. ОШ „Вељко Дугошевић” 100.000,00
3. ОШ „Иван Горан Ковачић” 100.000,00

4. ОШ „1300 каплара”
100.000,00 враћено у буџет 

52,00 динара
реализовано 99.948,00 динара

5. ОШ „Дeспот Стефан Лазаревић” 100.000,00
6. ОШ „Павле Савић” 100.000,00
7. ОШ „Драгојло Дудић” 100.000,00

8. ОШ „Владислав Петковић Дис”
100.000,00 враћено у буџет 
100,00 динара реализовано 

99.900,00 динара
9. ОШ „Десанка Максимовић” 100.000,00

10. ОШ „Стеван Синђелић” 100.000,00
11. ОШ „Ћирило и Методије” 100.000,00
12. ОШ „Јелена Ћетковић” 100.000,00
13. Шеста београдска гимназија 100.000,00
14. Седма београдска гимназија 100.000,00
15. Геодетска техничка школа 100.000,00

16. Школа за машинство и уметничке занате 
Техноарт Београд 100.000,00

17. Медицинска школа
100.000,00 враћено у буџет 
904,00 динара реализовано 

99.096,00 динара
18. Зуботехничка школа 100.000,00
19. Фармацеутско– физиотерапеутска школа 100.000,00
20. Предшколска установа „Звездара” 100.000,00

Укупно:  1.998.944,00
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Циљ 1: Унапређење предшколског и школског спорта
Индикатор: број објеката који је доступан за коришће-

ње предшколском, школском спорту (циљана вредност 14, 
остварена вредност 18)

Циљ 2: Повећање учешћа девојчица у спортским актив-
ностима

Индикатор: број девојчица укључен у спортске активно-
сти у односу на укупан број школске деце (циљана вредност 
850, остварена вредност 981)

1301-0004 – Програмска активност – Функционисање ло-
калних спортских установа, функција 810

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 6.000.000 динара а реализована су 
у истом износу или 100% у односу на годишњи план. 

Средства у износу од 6.000.000 динара трансферисана су 
ЈП „СЦ Олимп Звездара’’ квартално, за реализацију пројек-
та спортско-рекреативних активности у зимском, пролећ-
ном, летњем и јесењем периоду.

Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области 
спорта

Индикатор: број програма које реализују установе из 
области спорта (циљана вредност 8, остварена вредност 12)
1301-0005 – Програмска активност – Спровођење омладин-

ске политике, функција 950
За наведену програмску активност планирана су сред-

ства у укупном износу од 2.075.000 динара која су реализо-
вана у целости. Поред прихода из буџета који су планира-
ни у износу од 2.000.000 динара, за програмску активност 
13010005 планирана су и средства из вишка прихода из ра-
нијих година (извор 13) у износу од 75.000 динара која су 
извршена у целости. 

Средства у износу од 75.000 динара утрошена су за тро-
шкове ревизије Пројекта „И Роми предузетници”.

Средства у износу од 2.000.000 динара реализована су по 
конкурсу за суфинансирање програма/пројеката удружења 
грађана из области бриге о младима и то: 

1.
„Центар за едукацију и истраживање здравља, Београд 
– Здраво потомство и локална заједница приручник за 
родитељство

290.000 динара

2. Црвени крст Србије, Црвени крст Зваздара – Активно за 
заједницу 70.000 динара

3. Савез младих”Вибе” – Бесплатни курсеви за младе 2019 410.000 динара

4. Удружење за очување културне баштине „Дах” – Различи-
ти а једнаки 300.000 динара

5.
Асоцијација за помоћ женама угроженим ХИВ-ОМ и чла-
новима њихових породица „Жена плус” – Добро је знати 
здравље се исплати 

50.000 динара

6. Београдски едукативни центар – Покажи вољу и активирај се 120.000 динара 
7. „Пан позориште” – Да се не заборави позориште је ту 100.000 динара 
8. Друг није мета – „Амбасадори другарстава’’ 50.000 динара
9. Људи будућности – „Шифра Барбароса” 250.000 динара

10. Атељеа – „Атељеа пролећно сликалиште” 100.000 динара

11. „Центар за друштвена истраживања” – Политички систем 
Србије за средњошколце са Звездаре 260.000 динара

Укупно: 2.000.000 динара 

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

Индикатор: број младих корисника услуга мера омладин-
ске политике (циљана вредност 200, остварена вредност 1.186)

ПРОГРАМ 8 – 2001 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ

За наведени програм планирана су средства у укупном 
износу од 5.000.000 динара која су реализована у износу од 
4.978.632 динара или 99,57% у односу на план. 

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпита-
њем и образовањем 

Индикатор: Проценат уписане деце у односу на број 
укупно пријављене деце (циљана вредност 63,64%, остваре-
на вредност 76,51%)

2001-0001 – Програмска активност – Функционисање и 
остваривање предшколског образовања, функција 911
За наведену програмску активност планирана су средства 

у укупном износу од 5.000.000 динара која су реализована у 
износу од 4.978.632 динара или 99,57% у односу на план. 

Средства у износу од 5.000.000 динара одобрена су 
Предшколској установи „Звездара” Закључком председ-
ника градске општине Звездара број 401-2-21 од 19. јуна 
2019. године. Пренос средстава је извршен по спроведеном 
поступку јавне набавке, испостављеној фактури, односно 
окончаној ситуацији Секретаријату за образовање у складу 
са Обавештењем Градске управе Града Београда, Секретари-
јата за финансије, Сектора за буџет о начину преноса сред-
става предшколским установама од стране градске општи-
не I-03 бр. 031-940/19 од 18. марта 2019. године.

У складу са наведеним Закључком председника ГО Зве-
здара, Предшколска установа „Звездара’’ је спровела посту-
пак јавне набавке: Радови на водоводу и канализацији – са-
нирање купатила у објекту „Дечији луг’’. Након закључења 
Уговора, дана 12.08.2019. године отпочели су радови на 
адаптацији мокрих чворова који су у извештајном периоду 
завршени. 

Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања 
и васпитања

Индикатор: број објеката у којима су извршена инвести-
циона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број 
објеката ПУ (циљана вредност 1, остварена вредност 3)

Индикатор: број посебних и специјалних програма у 
објекту предшколске установе (циљана вредност 2, оства-
рена вредност 2)

ПРОГРАМ 9 – 2002 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВА-
СПИТАЊЕ

За наведени програм планирана су средства у укупном 
износу од 55.574.678 динара, а реализована у износу од 
47.019.394 динара или 84,61% у односу на план. 

Циљ: Унапређен квалитет основног образовања 
Индикатор: Просечан број поена на матурском испиту 

(циљана вредност 19,15; остварена вредност 25,03) 
2002-0001 – Програмска активност – Функционисање 

основних школа, функција 912
За наведену програмску активност планирана су сред-

ства у укупном износу од 55.574.678 динара која су реали-
зована су у износу од 47.019.394 динара, или 84,61% у од-
носу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су 
планирани у износу од 23.267.786 динара а реализовани у 
износу од 22.912.502 динара или 98,47% у односу на план, 
за програмску активност 20020001 планирана су и сред-
ства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у из-
носу од 22.306.892 динара која су реализована у износу од 
22.306.891 динара или 100% у односу на план, као и сред-
ства из донација од осталих нивоа власти (извор 07) у из-
носу од 10.000.000 динара која су реализована у износу од 
1.800.000 динара или 18% у односу на план.

По основу Решења број 4-5590/19-Г-01 од 5. августа 2019. 
године, трансферисано је 10.000.000 динара за финансира-
ње превоза, исхране и смештаја ученика са посебним по-
требама и инвалидитетом, као и њихових пратилаца.

Износ од 16.043.905 динара утрошен је за услугу пре-
воза ученика са посебним потребама ОШ „Бошко Буха” и 
њихових пратилаца; износ од 2.393.001 динар утрошен је 
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за исхрану и смештај ученика са посебном потребама; из-
нос од 2.923.272 динара утрошен је за превоз ученика ОШ 
„1300 Каплара” у друге школе док траје раконструкција; 
износ од 1.703.668 динара трансферисан је школама за те-
куће поправке и одржавање; износ од 18.202.844 динара 
утрошен је за текуће поправке и одржавање (15.205.085 ди-
нара), као и радове на хитним интервенцијама у основним 
школама (2.997.759 динара); износ од 240.270 динара утро-
шен је за превоз ученика на републичка такмичења; износ 
од 3.517.131 динар утрошен је за ученичке награде; износ од 
1.995.303 динара утрошен је за безбедност деце.

Текуће поправке и одржавање – износ од 1.703.668 дина-
ра je трансферисан основним школама и то: 

1. ОШ „Марија Бурсаћ” – за санацију водоводне мреже у 
износу од 539.723 динара;

2. ОШ „Стеван Синђелић” – за поправку крова у износу 
од 325.945 динара;

3. ОШ „Јелена Ћетковић” – за постављање водоводних и 
канализационих система у износу од 383.000 динара;

4. ОШ „Вељко Дугошевић” – за израду аритектонског 
пројекта у износу од 455.000 динара;

Текуће поправке и одржавање – износ од 15.205.084,80 
динара плаћен је из буџета и то:

1. ОШ „Иван Горан Ковачић” – кречење и фарбање зидо-
ва масном фарбом, глетовање оштећења око прозора на нивоу 
приземља, првог и другог спрата, свечане сале и спортске сале;

2. ОШ „Бошко Буха” – реновирање санитарних чворова, 
облагање степеништа противклизном керамиком и крече-
ње и фарбање зидова масном фарбом;

3. ОШ „ Павле Савић” – комплетно реновирање четири 
свлачионице са тушевима, три тоалета; 

4. ОШ „Деспот Стефан Лазаревић” – реконструкција 
улазног степеништа, постављање жице на део ограде ко-
шаркашког терена и ограде код гола;

5. ОШ „Драгојло Дудић” – фарбање улазног ходника на 
нивоу приземља, фарбање ходника са учионицама и по-
правка ограде око терена;

6. ОШ „Стеван Синђелић” – израда водоводне и канали-
зационе мреже, уградња лед плафоњера, постављање нових 
ПВЦ врата за улазак у трпезарију и хармоника врата између 
бине свечане сал и трпезарије;

7. ОШ „Марија Бурсаћ”– демонтажа старог и поставља-
ње новог паркета у спортској сали;

8. ОШ „Десанка Максимовић”– фарбање зидова масном 
фарбом на нивоу приземља, првог спрата, свечане сале и 
спортске сале. 

Путем јавног конкурса за основне и средње школе у 
области унапређења безбедности ученика, из буџета Оп-
штине је финансирано 13 пројеката/програма у вредности 
од 1.995.303 динара. Своје предлоге програма у области уна-
пређења безбедности ученика доставило је и реализовало 
13 школа: седам основних и шест средњих школа.

1. Фармацеутско-физиотерапеут-
ској школи 180.000 динара

2. Геодетско-техничкој школи 117.000 динара
3. Медицинској школи 120.000 динара
4. Зуботехничка школа  181.000 динара
5. ОШ „Бошко Буха” 170.000 динара
6. ОШ „Ћирило и Методије”  92.000 динара
7. ОШ „Десанка Максимовић” 140.000 динара
8. ОШ „Деспот Стефан Лазаревић” 110.000 динара
9. ОШ „Драгојло Дудић” 250.000 динара

10. Грађевинска школа 110.000 динара враћено у буџет 4.696,87 
динара реализовано 105.303 динара

11. ОШ „Стеван Синђелић” 250.000 динара
12. ОШ „Вељко Дугошевић” 110.000 динара
13. VII београдској гимназији 170.000 динара

 УКУПНО: 1.995.303 динара

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања и васпитања 
у основним школама 

Индикатор: број талентоване деце подржане од стране 
града/општине у односу на укупан број деце у школама (ци-
љана вредност: 23, остварена вредност: 23).

Циљ 2: Повећање доступности и приступачности основ-
ног образовања деци

Индикатор 1: број деце који остварују право на бесплат-
ну исхрану у школи (циљана вредност: 120, остварена вред-
ност: 135).

Индикатор 2: број деце којој је обезбеђен бесплатан 
школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са 
ЗОСОВ) (циљана вредност: 50, остварена вредност: 48).

ПРИЛОГ БР. 7
ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВ-

НОПРАВНОСТИ
Планом поступног увођења родно одговорног буџети-

рања у поступак припреме и доношења буџета Градске оп-
штине Звездара за 2019. годину II број 401-1-219/18 од 3. 
септембра 2018. године и Одлуком о буџету Градске општине 
Звездара за 2019. годину поступно се уводи родно одговорно 
буџетирање код корисника буџетских средстава путем де-
финисања родне компоненте, односно родних циљева и ин-
дикатора у оквиру програма 0901 – Програм 11, Социјална 
и дечја заштита, и то у оквиру програмске активности 0901-
0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи и пројек-
та 0901-1003 – Реализација ЛАПЗ; програмске активности 
1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, програмске активности 1301-0002 
Подршка предшколском и школском спорту и програмске 
активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике.

Циљ је увести родну компоненту на оба нивоа, односно 
на нивоу програма и програмске активности/пројекта у 
оквиру што већег броја Планом опредељених програма.

У постављању уродњених циљева и показатеља, буџетски 
корисник користи релевантне стратешке и планске докумен-
те, а посебно Локални акциони план за родну равноправност 
Градске општине Звездара који је саставни део Стратешког 
плана 2015-2020. године и руководи се приступом родне рав-
ноправности садржаним у националним секторским или хо-
ризонталним документима, као што је Национална стратегија 
за родну равноправност за период 2016-2020. године са Акци-
оним планом за период 2016-2018. године.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 23. октобра 2020. године, на основу члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон и 47/18), чл. 33. и 34. 
Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13, 
30/18, 73/19 – др. закон ) и члана 19. Статута Градске општи-
не Звездара („Службени лист Града Београда”, бroj 124/19 – 
пречишћен текст) донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈ-
СКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА У ЛИКВИДАЦИЈИ” ЗА 2019. ГО-
ДИНУ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГО-

ДИНЕ

Члан 1.
Усваја се редован Годишњи финансијски извештај Јав-

ног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидаци-
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ји”, Београд, Неродимска бр. 2 матични број 06049770, ПИБ 
100007042, за 2019. годину, са стањем на дан 31. децембра 
2019. године.

Члан 2. 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-40, 23. октобра 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара, на седници одр-
жаној 23. октобра 2020. године, на основу члана 200. став 1 
тачка 11, члана 537 Закона о привредним друштвима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15, 
44/18, 95/18 и 91/19) и члана 19. Статута Градске општине 
Звездара („Службени лист Града Београда”, број 124/19 – 
пречишћен текст) донела је

ОДЛУКУ
O УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕ-
ШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ЗВЕЗДАРА” У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУ-

АРА 2019 – 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

Члан 1.
Усваја се Годишњи ликвидациони извештај Јавног пре-

дузећа „Пословни простор Звездара” у ликвидацији, Неро-
димска бр. 2, Београд (за период 1. јануара 2019 – 31. децем-
бра 2019. године), матични број 06049770, ПИБ 100007042, 
који је поднео ликвидациони управник.

Члан 2.
Годишњи ликвидациони извештај из члана 1. и ову 

одлуку регистровати и објавити у складу са Законом којим 
се уређује регистрација привредних субјеката, а Одлуку об-
јавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-41, 23. октобра 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржа-
ној 23. октобра 2020. године, на основу члана 13. и 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – Oдлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумаче-
ње и 68/20) и члана 19. Статута Градске општине Звездара 
(„Службени лист Града Београда”, број 124/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске оп-
штине Звездара XI број 011–1-17, донетог дана 19. августа 
2020. године и XI број 011–1-28 од 4. септембра 2020. годи-
не, врши се измена:

– разрешава се дужности заменика члана Саша Петро-
вић на предлог Одборничке групе Демократска странка Ср-
бије – Звездара;

– именује се за заменика председника Саша Петровић, 
дипломирани правник, на предлог Одборничке групе Демо-
кратска странка Србије – Звездара;

– разрешава се дужности члана, Роберт Милићевић, на 
предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије 
– Јединствена Србија;

– именује се за члана Љубомир Илкић, на предлог Од-
борничке групе Социјалистичка партија Србије – Једин-
ствена Србија;

– разрешава се дужности заменика члана, Младен Јако-
вљевић на предлог Одборничке групе Александар Шапић – 
Победа за Звездару;

– именује се за заменика члана Дарко Чачић, на предлог 
Одборничке групе Александар Шапић – Победа за Звездару.

2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Звездара

ХI број 011-1-36, 23. октобра 2020. године
Председник

Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара, на седници одр-
жаној дана 23. октобра 2020. године, на основу члана 29. 
става 1. и става 3. Закон о смањену ризика од катастрофа 
и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник 
РС”, број 87/18), а сходно Уредби о саставу и начину рада 
штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, 
број 98/10) и члана 19. Статута Градске општине Звездара 
(„Службени лист Града Београда”, број 124/19 – пречишћен 
текст), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИН-
СКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТО-

РИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

I. У решењу о образовању Општинског штаба за ванред-
не ситуације за територију градске општине Звездара Скуп-
штине Градске општине Звездара („Службени лист Града 
Београда”, 46/14, 15/15, 75/17 и 124/19) врше се следеће из-
мене:

– разрешава се дужности команданта штаба бивши 
председник градске општине Звездара – Милош Игњато-
вић;

– именује се за командата штаба, председник градске оп-
штине Звездара – Владан Јеремић;

– разрешава се дужности заменика команданта штаба 
бивши заменик председника градске општине Звездара – 
Виолета Филип;

– именује се за заменика командата штаба, заменик 
председника градске општине Звездара – Драгана Ђурић;

– разрешава се дужности члана бивши заменик председ-
ника Скупштине Градске општине Звездара – Петар Павло-
вић;

– именује се за члана заменик председника Скупштине 
Градске општине Звездара – Горан Филиповић;

– разрешава се дужности члана бивши секретар Скуп-
штине Градске општине Звездара – Славко Бабић:

– именује се за члана секретар Скупштине Градске оп-
штине Звездара – Александар Ружичић;

– именује се Стефан Поповић (председник Удружења ре-
зервних официра и подофицира Звездара) за члана штаба;
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II. У осталом делу решење остаје неизмењено.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара

ХI број 011-1-42, 23. октобра 2020. године
Председник

Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници Скуп-
штине одржаној 23. октобра 2020. године, на основу члана 
121. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 10/19, 27/18 – др. закон 
и 6/20), чл. 3. и 4. Правилника о општинском савету родите-
ља („Службени гласник РС”, бр. 72/18) и на основу члана 19. 
Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града 
Београда”, број 124/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 

ГОДИНУ

I.
Именује се Општински савет родитеља Градске општи-

не Звездара (у даљем тексту: Општински савет родитеља), у 
следећем саставу:

1. Анђела Петровић, члан,
Иван Милошевић, заменик члана,
као представници Предшколске установе „Звездара”;
2. Николета Лугоња, члан,
Милица Обреновић Вукајловић, заменик члана,
као представнице ОШ „Марија Бурсаћ”;
3. Данијела Ђулчић, члан,
Александра Бајић, заменик члана,
као представнице ОШ „Вељко Дугошевић”;
4. Бојана Ристић, члан,
Марија Булић, заменик члана,
као представнице ОШ „Иван Горан Ковачић”;
5. Гордана Кнежевић, члан,
Маријана Сарјановић, заменик члана,
као представнице ОШ „1.300 каплара”;
6. Ивана Перуновић, члан,
Владислав Струхарик, заменик члана,
као представници ОШ „Деспот Стефан Лазаревић”;
7. Владимир Пурић, члан,
Маја Анђелић, заменик члана,
као представници ОШ „Павле Савић”;
8. Ана Гуц, члан
Драгана Станковић, заменик члана
представнице ОШ „Драгојло Дудић”;
9. Небојша Младеновић, члан,
Тијана Адамов, заменик члана,
као представници ОШ „Владислав Петковић Дис”;
10. Горица Иветић, члан,
Јелена Јевремовић, заменик члана,
као представнице ОШ „Десанка Максимовић”;
11. Наташа Сретеновић, члан,
Данијела Миланов, заменик члана,
као представнице ОШ „Стеван Синђелић”;
12. Снежана Петруновић, члан,
Бојана Селаковић, заменик члана,
као представнице ОШ „Ћирило и Методије”;

13. Марија Петрошевић, члан,
Милош Јаковљевић, заменик члана,
као представници ОШ „Јелена Ћетковић”;
14. Јелена Жикелић, члан,
Јасмина Јоцић, заменик члана,
као представнице Основне музичке школе „Владимир 

Ђорђевић”;
15. Биљана Првуловић, члан,
Снежана Ђокић, заменик члана,
као представнице ОШ „Бошко Буха”;
16. Ненад Кнежевић, члан,
Милена Марковић, заменик члана;
као представници Фармацеутско – физиотерапеутске 

школе;
17. Данијела Момчиловић, члан,
Славица Павловић, заменик члана,
као представнице Геодетске техничке школе;
18. Јасмина Ерак, члан,
Драгана Радак, заменик члана,
као представнице Грађевинске школе;
19. Мићо Пешић, члан,
као представник Медицинске школе;
20. Миленко Степановић, члан,
Ана Андровић, заменик члана,
као представници Грађевинско техничке школе „Бранко 

Жежељ”;
21. Горан Лазић, члан,
Жељка Радоман, заменик члана,
као представници Седме београдске гимназије;
22. Јелена Карановић, члан,
као представница Шесте београдске гимназије;
23. Бојана Јовановић, члан,
Татјана Живковић, заменик члана,
као представницe Школе за машинство и уметничке за-

нате „Техноарт – Београд”;
24. Леонид Албијанић, члан,
Татјана Стојиљковић, заменик члана,
као представници Зуботехничке школе.

II.
Чланови и заменици чланова Општинског савета роди-

теља се именују за школску 2020/2021. годину.

III.
Седиште Општинског савета родитеља је Београду, Бу-

левар краља Александра 77.

IV.
Општински савет родитеља има задатак да:
– даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за 

остваривање права детета, унапређивање образовања, ва-
спитања и безбедности деце, односно ученика у општини;

– учествује у утврђивању локалних планова и програма 
који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и 
безбедности деце;

– прати и разматра могућности за унапређивање једна-
ког приступа, доступности и могућности образовања и ва-
спитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне 
искључености деце односно ученика из угрожених и осе-
тљивих група на територији општине;

– пружа подршку савету родитеља свих установа на 
територији општине у вези са питањима из њихове надле-
жности;

– заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама 
које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, ва-
спитања, безбедности и добробити на територији општине;
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– сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, 
заштите и унапређења права детета и људских права;

– обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.

V.
Општински савет родитеља сачињава полугодишњи и годишњи извештај о свом раду и доставља га установaма за које 

је тај Општински савет родитеља именован и Скупштини Градске општине Звездара.

VI.
Председник, заменик председника и чланови Општинског савета родитеља послове из своје надлежности обављају без 

накнаде.

VII.
Aдминистративнo-техничке послове за Општински савет родитеља обавља Служба за скупштинске послове Управе 

Градске општине Звездара.

VIII.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-43, 23. октобра 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср.
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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