
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗВЕЗДАРА

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. децембра 2020. године, на основу члана 46. став 1. 
тачка 1. и став 2. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 – 
аутентично тумачење и 68/20) и члана 19. Статута Градске 
општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 
124/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Утврђује се престанак мандата одборницима Скупшти-
не Градске општине Звездара, пре истека времена на који је 
изабран, и то:

– Ђорђу Гагићу, са изборне листе Александар Вучић – За 
нашу децу, због поднете оставке;

– Владану Милосављевићу, са изборне листе Александар 
Вучић – За нашу децу, због поднете оставке.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-45, 24. децембра 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. децембра 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”, бр. 124/19 и 119/20), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Потврђује се мандат oдборницима Скупштине Градске 
општине Звездара изабраним на изборима одржаним 21. 
јуна 2020. године године, и то:

– Драгану Илиоски, са изборне листе Александар Вучић 
– За нашу децу;

– Павлу Милошевић, са изборне листе Александар Ву-
чић – За нашу децу.

Мандат новим одборницима почиње да тече даном по-
тврђивања мандата и траје до престанка мандата одборни-
ка овог сазива Скупштине.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-46, 24. децембра 2020. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржа-
ној 24. децембра 2020. године, на основу члана 43. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 142/14, 
68/15 – др. закон 103/15, 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 и 101/16) и члана 19. Статута Градске 
општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 
124/19), донела је 

ОДЛУКУ 
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2021. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 

општине Звездара за 2021. годину састоје се од:

I Укупни приходи и примања 518.404.451
Буџетска средства 498.404.451
Неутрошена средства из претходне године 20.000.000
II Укупни расходи и издаци 518.404.451
Текући буџетски расходи и издаци 518.404.451
III Буџетски суфицит/дефицит 0

Члан 2.
Буџет за 2021. годину састоји се од:
1) укупних приходa и примања у износу
од динара 518.404.451
2) укупних расхода и издатака у износу
од динара 518.404.451
3) буџетског суфицита у износу од динара 0
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Члан 3.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету 

у износу од 300.000 динара и користе се у складу са чланом 
70. Закона о буџетском систему.

Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у скла-

ду са чланом 69. Закона о буџетском систему и износе 
3.000.000 динара. Средства из става 1. овог члана користе се 
за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације 
или за сврхе за које се у току године покаже да апроприја-
ције нису биле довољне.

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује 
председник градске општине Звездара.

Члан 5.
Приходи буџета Градске општине Звездара за 2021. го-

дину у укупном износу од 518.404.451 динар по врстама, 
односно економским класификацијама, утврђени су у сле-
дећим износима: 

Еко-
номска 
класи-
фик.

Приходи Износ

321 I Пренета неутрошена средства из претходне године 20.000.000
711 Порез на доходак грађана (5,82% остварених на Општини) 241.214.451
711 Порез на доходак грађана од самосталних делатности (2% 

остварених на Општини)
8.000.000

713 Порез на имовину и земљиште (13,30% остварених на Општини ) 196.690.000
713 Порез на пренос апсолутних права (5,60% остварених на Општини) 20.000.000
714 Локалне комуналне таксе (3,90% остварених на Општини) 4.300.000
716 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 4.000.000
714 Накнаде за коришћење јавних површина (23,90% остварених 

на Општини)
13.000.000

742 Општинске административне таксе (100 % остварених на 
Општини) 

2.500.000

742 Приходи органа (100% остварених на Општини) 2.500.000
743 Прекршајни налози (100% остварених на Општини) 200.000
745 Мешовити и неодређени приходи (100% остварених на Општини) 1.000.000
742 Приходи од продаје добара и услуга (100% остварених на Општини) 2.500.000
771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.500.000
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 

године
1.000.000

  II СВЕГА: 498.404.451
  УКУПНО:  I+II 518.404.451

Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у 

слeдећим износима:

Екон.
класи-
фика-
ција

Опис Средства 
из буџета

Сред-
ства из 
осталих 
извора

Укупни 
расходи 
у 2021. 
години

1 2 3 4 5
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 262.430.367 0 262.430.367

411 Плате и додаци запослених 204.713.205 0 204.713.205
412 Социјални доприноси на терет послодавца 35.337.201 0 35.337.201
413 Накнаде у натури ( превоз ) 8.249.961 0 8.249.961
414 Социјална давања запосленима 12.710.000 0 12.710.000
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.420.000 0 1.420.000
42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 158.807.342 16.000.000 174.807.342

421 Стални трошкови 33.763.000 15.600.000 49.363.000
422 Трошкови службених путовања 290.000   290.000

1 2 3 4 5
423 Услуге по уговору 48.722.182   48.722.182
424 Специјализоване услуге 7.150.000   7.150.000
425 Текуће поправке и одржавања 53.136.400   53.136.400
426 Материјал 15.745.760 400.000 16.145.760
46 ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 12.591.600 4.000.000 16.591.600

463 Трансфери осталим нивоима власти 10.391.600 1.000.000 11.391.600
465 Остале дотације и трансфери 2.200.000 3.000.000 5.200.000
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 34.159.200 0 34.159.200

511 Зграде и грађевински објекти 24.600.000   24.600.000
512 Машине и опрема 5.760.000 0 5.760.000
515 Остала основна средства 3.799.200 0 3.799.200
47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 12.275.942 0 12.275.942

472 Накнаде за социјалну помоћ из буџета 12.275.942 0 12.275.942
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 14.840.000 0 14.840.000

481 Дотације невладиним организацијама: 12.490.000 0 12.490.000
482 Порези, таксе, казне наметнуте од власти 200.000 0 200.000
483 Новчане казне по решењу суда 2.000.000 0 2.000.000
485 Накнаде штете за повреду или штету 

нанету од стране државних органа
150.000 0 150.000

49 РЕЗЕРВА 3.300.000 0 3.300.000
499 Стална резерва** 300.000 0 300.000
499 Текућа резерва*** 3.000.000 0 3.000.000

  УКУПНИ РАСХОДИ 498.404.451 20.000.000 518.404.451

Члан 7.
Буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финанси-

рања. 

Позиција Опис Износ
  А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  
  1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине (кл. 7+8)
498.404.451

  1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 498.404.451
1 – буџетска средства 498.404.451
2 – сопствени приходи  
3 – донације  
4 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИ-

НЕ (класа 8)
 

  2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имо-
вине (кл. 4+5)

518.404.451

  2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 484.245.251
5 – текући буџетски расходи 484.245.251
6 – расходи из сопствених прихода  
7 – донације  
  2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(класа 5) у чему:
34.159.200

8 – текући буџетски издаци 34.159.200
9 – издаци из сопствених прихода  

10 – донације  
  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5) -20.000.000

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)

-20.000.000

  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 20.000.000
16 Издаци за отплату главнице дуга (61)  
17 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 

спровођења јавних политика (део 62)
 

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 20.000.000
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Члан 8.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021, 2022. и 2023. годину у складу са Статутом градске општине 

Звездара исказују се у следећем прегледу:

Ред.
бр.

Раз-
део Глава

Назив директног 
буџетског кори-

сника
Програм 

Шифра 
ПА/Про-

јекат

Назив капиталног 
пројекта 2021 Назив капиталног 

пројекта 2022 Назив капиталног 
пројекта 2023

1 5 5.1. Управа ГО Звездара 0701 07010002 Одржавање саобраћај-
них површина унутар 
блока у улицама: Дом 
здравља Звездара-дечији 
улаз, Mатице српске 46, 
Војина Ђурашиновића 29, 
Миријевски венац 18-20, 
Светог Николе и Панчи-
на улица, Браће Срнић, 
Устаничка 182, Булевар 
краља Александра 298

13.000.000 Одржавање саобраћајних 
површина унутар блока 
у улицама: Владислава 
Бајчевића, др Зоре Илић 
Обрадовић, Данице Мар-
ковић бр.7, Лединачка 
бр.4, Булевар краља Алек-
сандра бр.498 и Уста-
ничка, Петра Бајаловића 
и Шамачка, Козарчева 
слепи завршетак

49.000.000 Одржавање саобраћај-
них површина унутар 
блока у улицама: 
Вјекослава Ковача 8-12, 
Тихомира Вишњевца, 
Раблеова 20, Мири-
јевски венац 35-37, 
Војводе Богдана 28-36, 
Мирослава Крлеже, Др 
Велизара Косановића 
ка Дому здравља

49.000.000

2 5 5.1. Управа ГО Звездара 0602 06024005 Финансирање израде 
пројектно техничке доку-
ментације за различите 
пројекте са којима ће ГО 
Звездара конкурисати 
за буџетска средства 
по основу програмског 
финансирања – у складу 
са одлукама руководства 
ГО Звездара 

6.000.000 Финансирање израде 
пројектно техничке доку-
ментације за различите 
пројекте са којима ће ГО 
Звездара конкурисати 
за буџетска средства 
по основу програмског 
финансирања – у складу 
са одлукама руководства 
ГО Звездара 

6.000.000 Финансирање израде 
пројектно техничке 
документације за 
различите пројекте са 
којима ће ГО Звездара 
конкурисати за буџет-
ска средства по основу 
програмског финан-
сирања – у складу са 
одлукама руководства 
ГО Звездара 

6.000.000

3 5 5.1. Управа ГО Звездара 0602 06024005 Финансирање изградње 
дечијих игралишта на 
територији ГО Звездара:
Николе Груловића – 
Велики Мокри Луг, 
Драгослава Срејовића

15.000.000 Финансирање изградње 
дечијих игралишта на 
територији ГО Звездара:
Златиборска, Матице 
Српске 59-67, Лединачка 
број 2, Војводе Бране

40.000.000 Финансирање изград-
ње дечијих игралишта 
на територији ГО 
Звездара: Петраркина, 
Олге Алкалај, Данице 
Марковић

40.000.000

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

             34.000.000    95.000.000    95.000.000 

Члан 9.
Издаци буџета, по програмској класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра

Назив Средства
из буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупна
средства

Одговорна/овлашћена 
лицаПро-

грам

 Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5 6 7

2 1102 Програм 2. Комуналне делатности 3.000.000 0 3.000.000 Милош Стојилковић

  1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 3.000.000   3.000.000 Небојша Перић

7 0701 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 13.000.000 0 13.000.000 Милош Стојилковић

  0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 13.000.000   13.000.000 Небојша Перић

9 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 28.600.000 0 28.600.000 Александар Ђуричић

  2002-0001 Функционисање основних школа 28.600.000   28.600.000 Небојша Перић

11 0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 10.714.942 0 10.714.942 Мирослав Мариновић

  0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 3.755.742   3.755.742 Радмила Урошевић

  0901-0003 Дневне услуге у заједници 3.552.000   3.552.000 Димитрије Петров
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1 2 3 4 5 6 7

  0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 2.515.200   2.515.200 Радмила Урошевић

  0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом 892.000   892.000 Радмила Урошевић

13 1201 Програм 13. Развој културе и информисања 3.700.000 0 3.700.000 Гордана Мишев

  1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 2.700.000   2.700.000 Весна Петровић Урошевић

  1201-4002 Звездаријада 1.000.000   1.000.000 Соња Стаменовић

14 1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 12.000.000 3.000.000 15.000.000 Богдан Лековић

  1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 5.300.000   5.300.000 Михајло Мазић

  1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 3.700.000   3.700.000 Михајло Мазић

  1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 2.000.000 3.000.000 5.000.000 Михајло Мазић

  1301-0005 Спровођење омладинске политике (КЗМ) 1.000.000   1.000.000 Богдан Лековић

15 0602 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 371.691.509 17.000.000 388.691.509 Владан Јеремић

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Управа ГО 315.119.509 11.380.000 326.499.509 Татјана Карановић-Лечић

  0602-0002 Функционисање месних заједница 15.872.000 5.620.000 21.492.000 Илија Томић

  0602-0006 Инспекцијски послови 600.000   600.000 Драган Радоњић

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 3.000.000   3.000.000 Владан Јеремић

  0602-0010 Стална буџетска резерва 300.000   300.000 Владан Јеремић

  0602-4005 Инфраструктурни и садржајни развој заједнице 36.800.000   36.800.000 Небојша Перић

16 2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 55.698.000 0 55.698.000 Владан Јеремић

  2101-0001 Функционисање Скупштине ГО 20.260.000   20.260.000 Александар Ерор

  2101-0002 Функционисање извршних органа – Председник ГО 7.790.000   7.790.000 Владан Јеремић

  2101-0002 Функционисање извршних органа – Веће ГО 27.648.000   27.648.000 Владан Јеремић

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 498.404.451 20.000.000 518.404.451  

Члан 10.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функциje Функционална класификација Средства из буџета Средства из осталих 
извора Укупна јавна средства

1 2 3 4 5

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  10.714.942  –  10.714.942 

090 Социјална заштита некласификована на другом месту  10.714.942  –  10.714.942 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ  389.989.509  17.000.000  406.989.509 

111 Извршни и законодавни органи  55.698.000  –  55.698.000 

130 Опште услуге  318.419.509  11.380.000  329.799.509 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  15.872.000  5.620.000  21.492.000 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ  13.000.000  –  13.000.000 

451 Друмски саобраћај  13.000.000  –  13.000.000 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  3.000.000  –  3.000.000 

510 Управљање отпадом  3.000.000  –  3.000.000 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ  37.400.000  –  37.400.000 

620 Развој заједнице  37.400.000    37.400.000 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ  14.700.000  3.000.000  17.700.000 

810 Услуге рекреације и спорта  11.000.000  3.000.000  14.000.000 

820 Услуге културе  3.700.000  –  3.700.000 

900 ОБРАЗОВАЊЕ  29.600.000  –  29.600.000 

912 Основно образовање  28.600.000    28.600.000 

950 Образовање које није класификовано нивоом  1.000.000  –  1.000.000 

  УКУПНО  498.404.451  20.000.000  518.404.451 
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Члан 11.
Укупно планирани расходи буџета по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији, као и 

ближим наменама износе:



Број 146 – 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. децембар 2020.



24. децембар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 146 – 7



Број 146 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. децембар 2020.



24. децембар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 146 – 9



Број 146 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. децембар 2020.



24. децембар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 146 – 11



Број 146 – 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. децембар 2020.

Члан 12.
Средства из буџета по програмској класификацији са циљевима и индикаторима утврђена су у износу од:

ПРОГРАМ / Програмска активност и 
пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР Циљана 
вредност 

2021.

Циљана 
вредност 

2022.

Циљана 
вредност 

2023.

Извор 01 Остали 
извори

Сви извори

Шифра Назив
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1102 Програм 2 – Комуналне 
делатности

          3.000.000 0 3.000.000

Милош Стојилковић 1. Повећање покривеност 
територије комуналним де-
латностима 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

55% 60% 65%      

1102-0003 Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене

          3.000.000   3.000.000

Небојша Перић 1. Максимална могућа покри-
веност насеља и територије 
услугама одржавања чистоће 
јавних површина

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

55% 60% 65%      

0701 Програм 7 – Организација 
саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура

          13.000.000 0 13.000.000

Милош Стојилковић 1. Развијеност инфраструктуре 
у контексту доприноса социо 
економском развоју

1. Број насеља до којих не 
постоји приступ асфалтним 
путем

<6 <5 <4      

0701-0002 Управљање и одржавање са-
обраћајне инфраструктуре

          13.000.000   13.000.000

Небојша Перић 1. Стављање у функцију инфра-
структурних површина

1. Проценат реализације 
планираних активности

90% 90% 90%      

2002 Програм 9 – Основно обра-
зовање и васпитање

          28.600.000 0 28.600.000

Александар Ђуричић 1. Унапређење квалитета 
основног образовања 

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

19,25 19,25 19,25      

2002-0001 Функционисање основних 
школа

          28.600.000   28.600.000

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

          10.714.942 0 10.714.942

Мирослав Мариновић 1. Повећање доступности пра-
ва 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

          3.755.742   3.755.742

Радмила Урошевић 1. Унапређење заштите сиро-
машних 

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           3.552.000   3.552.000
Димитрије Петров 1. Подстицање развоја разно-

врсних социјалних и других 
услуга у заједници

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

15 15 15      

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

2. Број програма које реализу-
ју ове организације

15 15 15      

0901-0004 Саветодавно-терапијске 
и социјално-едукативне 
услуге

          2.515.200   2.515.200

Радмила Урошевић 1. Подршка развоју мреже 
услуга социјалне заштите пред-
виђене Одлуком о социјалној 
заштити и Законом о социјал-
ној заштити

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

1,5% 1,7% 1,9%      

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

1800 1900 2000      

0901-0008 Подршка особама са инва-
лидитетом

          892.000   892.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Радмила Урошевић 1. Обезбеђивање услуга 

социјалне заштите за старије и 
одрасле са инвалидитетом

1. Број услуга 4 4 4      
2. Број корисника 150 150 150      

1201 Програм 13 – Развој култу-
ре и информисање

          3.700.000 0 3.700.000

Гордана Мишев 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 продукције 
и уметничког стваралаштва

          2.700.000   2.700.000

Весна Петровић Урошевић 1. Унапређење разноврсности 
културне понуде

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

20 20 20      

1201-4002 Звездаријада           1.000.000   1.000.000
Соња Стаменовић 1. Развој различитих знања и 

вештина код младих за њихово 
активно учешће у различитим 
програмима у области културе

1.Број едукативних програма 7          
2.Број младих укључених у 
реализацију програма

150          

1301 Програм 14 – Развој спорта 
и омладине

          12.000.000 3.000.000 15.000.000

Богдан Лековић 1. Обезбеђење услова за ба-
вљење 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

          5.300.000   5.300.000

Михајло Мазић 1. Унапређење подршке локал-
ним 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

          3.700.000   3.700.000

Михајло Мазић 1. Унапређење предшколског 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

          2.000.000 3.000.000 5.000.000

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

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

8 8 8      

1301-0005 Спровођење омладинске 
политике

          1.000.000   1.000.000

Богдан Лековић 1. Подршка активном укљу-
чивању младих у различите 
друштвене активности

1. Број младих корисника 
услуга мера омладинске 
политике

200 200 200      

2. Број младих жена корисни-
ка услуга 

100 100 100      

0602 Програм 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе

          371.691.509 17.000.000 388.691.509

Владан Јеремић                
0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских 
општина

          315.119.509 11.380.000 326.499.509

Татјана Крановић Лечић                
0602-0002 Функционисање месних 

заједница
          15.872.000 5.620.000 21.492.000

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

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

650 650 650      

0602-0006 Инспекцијски послови           600.000   600.000
Драган Радоњић 1. Квалитетно обављање ин-

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

75% 75% 75%      

0602-0009 Текућа буџетска резерва           3.000.000   3.000.000
Владан Јеремић                

0602-0010 Стална буџетска резерва           300.000   300.000
Владан Јеремић                
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0602-4005 Инфраструктурни и садр-

жајни развој заједнице
          36.800.000   36.800.000

Небојша Перић 1. Стављање у функцију инфра-
структурних и јавних садржаја 
и површина

1. Проценат реализације 
планираних активности

85% 85% 85%      

2101 Програм 16 – Политички 
систем локалне самоуправе

          55.698.000   55.698.000

Владан Јеремић                
2101-0001 Функционисање Скупштине           20.260.000   20.260.000

Александар Ерор                
2101-0002 Функционисање извршних 

органа – Председник
          7.790.000   7.790.000

Владан Јеремић                
2101-0002 Функционисање извршних 

органа – Веће
          27.648.000   27.648.000

Владан Јеремић                

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Звезда-

ра – утврђен је у члану 1. ове одлуке.

Члан 14.
Корисници буџетских средстава су:
1. Директни – Скупштина Градске општине Звездара, 

председник градске општине Звездара, Веће Градске општи-
не Звездара и Управа Градске општине Звездара.

2. Индиректни – Месна заједница Звездара.

Члан 15.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују 

у складу са законом и другим прописима независно од из-
носа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и 
примања. 

Члан 16.
Расходи распоређени чланом 11. Одлуке за директне и 

индиректне кориснике, извршавају се преко подрачуна који 
су отворени код Управе за трезор – филијала Палилула. Ко-
рисници из овог члана, који одређени расход извршавају из 
средстава буџета и из осталих извора, обавезни су да изми-
рење тог расхода врше прво из осталих извора финансирањa. 

Члан 17.
Председник градске општине је наредбодавац за извр-

шење буџета и одговоран је за извршење ове одлуке.
Председник општине је одговоран за спровођење фи-

скалне политике и управљање јавном имовином, приходи-
ма и примањима и расходима и издацима на начин који је у 
складу са Законом о буџетском систему.

Члан 18.
Функционер, односно руководилац директног, односно 

индиректног корисника буџетских средстава одговоран је 
за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање 
налога за плаћање које треба извршити из средстава органа 
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету, као и за давање података о извршеним 
плаћањима и оствареним приходима и примањима.

Члан 19.
За законито и наменско коришћење средстава распоре-

ђених овом одлуком, поред руководиоца директних и ин-
директних корисника буџетских средстава, одговоран је и 
начелник Управе градске општине.

Члан 20.
Корисници буџетских средстава обавезни су да троме-

сечне извештаје о извршењу финансијских планова доставе 
Одељењу за финансије и привреду у року од 10 дана од ис-
тека периода.

Одељење за финансије и привреду обавезно је да редов-
но прати извршење буџета и два пута годишње, односно у 
року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног 
периода, достави извештај Већу градске општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и 
извршења као и образложење великих одступања.

У року од 15 дана доношења извештаја из става 2. овог 
члана Веће Градске општине Звездара усваја и доставља из-
вештај Скупштини Градске општине Звездара. 

Члан 21.
Распоред и коришћење средстава вршиће се на основу 

годишњег финансијског плана корисника буџета. 
Годишњим финасијским планом средства буџета распо-

ређују се у складу са организационом, програмском, функ-
ционалном и економском класификацијом, као и по изво-
рима финансирања.

Члан 22.
Буџетски корисници могу користити средства распоре-

ђена овом одлуком само за намене за које су им финанси-
ским планом та средства одобрена.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
извршене искључиво на принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 
само на основу писаног уговора или другог правног акта. 
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису пошто-
ване процедуре утврђене чланом 56. Закона о буџетском си-
стему.

Члан 23.
Обавезе према корисницима буџетских средстава из-

вршавају се сразмерно оствареним приходима буџета, а у 
оквиру утврђене апропијације.

Ако се у току године приходи смање, расходи буџета из-
вршаваће се по приоритетима и то за обавезе утврђене за-
конским прописима на постојећем нивоу и за минималне 
сталне трошкове који су неопходни за несметано функцио-
нисање корисника буџетских средстава.

Члан 24.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе 

настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих 
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поправки и одржавања, материјала, као и по основу капи-
талних издатака измире у року утврђеним законом који 
регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијал-
ним трансакцијама. 

Корисници буџетских средстава дужни су да одобрена 
средства из буџета користе законито, наменски за изврша-
вање послова и задатака из свог делокруга рада, а према ра-
спореду средстава из члана 11. Одлуке.

Члан 25.
Директни и индиректни корисници средстава буџета 

могу да врше плаћања до висине квота које за шестомесеч-
ни период одреди Одељење за финансије и привреду у скла-
ду са чланом 53. став 1. Закона о буџетском систему, а сра-
змерно планираним средствима у буџету, као и у складу са 
ликвидношћу буџета

Члан 26.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријаци-

јама у 2020. години, а неизвршене у току те године, преносе 
се и имају статус преузетих обавеза у 2021. години и извр-
шавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску 
годину.

Члан 27.
Средства Европске уније и друга средства по основу до-

нације која се остваре као рефундација на име извршеног 
предфинансирања уговореног пројекта из општих прихода 
и примања буџета, користиће се за наставак реализације 
самог пројекта као и за друге намене корисника буџетских 
средстава. 

Члан 28.
У случају да један ниво власти својим актом определи 

наменска трансферна средства, као и у случају уговарања 
донације, чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења ове одлуке, Одељење за финансије и привреду на 
основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извр-
шавање расхода по том основу.

Члан 29.
Председник градске општине Звездара може донети 

одлуку о промени износа апропријације у складу са чланом 
61. Закона о буџетском систему, односно може извршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређених 
расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход 
чији се износ умањује, у оквиру раздела, као и између глава 
унутар раздела тог директног корисника буџетских сред-
става.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода буџета, док се приходи из осталих извора 
могу мењати без ограничења. 

Ако у току године дође до промене околности која не 
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник 
општине доноси одлуку да се износ апропријације који није 
могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и 
може се користити за намене које нису предвиђене буџетом 
или за намене за које средства нису предвиђена у довољном 
обиму.

Члан 30.
У складу са чланом 16. став 1. Закона о изменама и допу-

нама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 103/15 и 72/19) предвиђено је постепено увођење родно 
одговорног буџетирања, а у целини до доношења буџета Ре-

публике Србије и буџета локалних власти за 2021. годину, 
те је сходно томе ГО Звездара примењује принцип родно 
одговорног буџетирања опредељујући родно одговорне ци-
љеве и индикаторе. 

Члан 31.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања 

уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу 
грађевинских радова морају да поступе у складу са пропи-
сима које регулише Закон о јавним набавкама.

Члан 32.
Директи и индиректни корисници буџетских средстава, 

у 2021. години, обрачунату исправку вредности нефинан-
сијске имовине исказују на терет капитала, односно не ис-
казују расход амортизације и употребе средстава за рад. 

Члан 33.
У Одлуци износ од 300.000 динара издвојен је за сталну 

буџетску резерву.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава 

сталне буџетске резерве и на предлог органа управе надле-
жног за финансије, доноси решење о коришћењу средстава 
сталне буџетске резерве за намене у складу са чланом 70. 
Закона о буџетском систему.

Члан 34.
У Одлуци износ од 3.000.000 динара издвојен је за теку-

ћу буџетску резерву.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-

ниране сврхе за које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне.

Председник општине одлучује о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве и на предлог органа управе надле-
жног за финансије, доноси решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве у складу са чланом 69. Закона о бу-
џетском систему.

Члан 35.
Нераспоређени вишак прихода из претходне године у 

износу од 20.000.000 динара динара користиће се у складу 
са преузетим обавезама и према распореду средстава из 
Одлуке о буџету.

Члан 36.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Упра-

ви за трезор – филијала Палилула, Секретаријату за финан-
сије Градске управе града Београда, објавити у „Службеном 
листу Града Београда” и објавити на интернет страници оп-
штине.

Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће 
се од 1. јануара 2021. године. 

О б р а з л оже њ е

Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2021. го-
дину, израђена је у складу са одредбама 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) који је-
динствено уређује планирање, припрему, доношење и извр-
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шење буџета Града и градских општина, Статутом Градске 
општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 
124/19), Упутством за припрему буџета градских општи-
на града Београда за 2021. годину и пројекцијама за 2022. 
и 2023. годину I-03 Бр. 4-118/2020 и Одлуком о утврђивању 
обима средстава за вршење послова Града и градских оп-
штина и одређивању прихода који припадају Граду, одно-
сно градским општинама у 2021. години. 

На основу члана 28. Закона о буџетском систему, буџет 
се састоји из општег дела, посебног дела и образложења.

I – Општи део Одлуке о буџету Градске општине Звезда-
ра за 2021. годину, исказан у члану 1. Одлуке, састоји се од 
укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака 
у износу од 518.404.451 динар, и чине га:

– буџетска средства Градске општине Звездара, односно 
приходи из буџета у износу од 498.404.451 динар; 

– нераспоређени вишак прихода и неутрошена средства 
донација из претходне године у износу од 20.000.000 динара. 

Структура укупних прихода буџета општине:

1. Порез на доходак грађана-зараде 241.214.451 46,53%
2. Порез на доходак од самосталних делатности 8.000.000 1,54%
3. Порез на имовину и земљиште 196.690.000 37,94%
4. Порез на пренос апсолутних права 20.000.000 3,86%
5. Приход од локалних и комуналних такси 8.300.000 1,60%
6. Накнада за коришћење јавних површина 13.000.000 2,51%
7. Приходи од продаје добара и услуга 2.500.000 0,48%
8. Општинске административне таксе 2.500.000 0,48%
9. Приходи органа 2.500.000 0,48% 
10. Прекршајни налози 200.000 0,04%
11. Мешовити и неодређени приходи 1.000.000 0,20%
12. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2.500.000 0,48%
13. Нераспоређени вишак прихода из претходне 
године

20.000.000 3,86%

УКУПНО: 518.404.451 100,00%

Структура уступљених прихода за 2021. годину исказа-
на у члану 5. Одлуке о буџету Градске општине Звездара, са-
стоји се од:

– прихода од пореза на доходак грађана – на зараде, који 
се оствари на подручју градске општине дели се између Гра-
да и Градске општине Звездара у односу 94,18 : 5,82;

– прихода од пореза на доходак грађана од самосталних 
делатности, који се оствари на подручју градске општине 
дели се између Града и Градске општине Звездара у односу 
98,00 : 2,00;

– прихода од пореза на имовину и земљиште, који се 
оствари на подручју градске општине, дели се између Града 
и Градске општине Звездара у односу 86,70: 13,30; 

– прихода од пореза на пренос апсолутних права, који се 
оствари на подручју градске општине дели се између Града 
и Градске општине Звездара у односу 94,40 : 5,60; 

– прихода од локалних комуналних такси, који се оства-
ри на подручју градске општине, дели се између Града и 
Градске општине Звездара у односу 96,10 : 3,90; 

– прихода од накнаде за коришћење јавних површина, 
који се оствари на подручју градске општине, дели се изме-
ђу Града и Градске општине Звездара у односу 76,10 : 23,90.

Остали приходи из члана 5. ове одлуке у целини су при-
ходи Градске општине Звездара. 

Законско уређење плата и планирање масе средстава за 
плате у 2021. години у Одлуци о буџету Градске општине 
Звездара 

Плате запослених код корисника буџета локалне вла-
сти уређене су у складу са Законом о платама у државним 
органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 

62/06...113/17 – др. закон) и Уредбом о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр.44/08-пречишћен текст, 2/12, 113/17 – др. закон, 23/18, 
95/18 – др. закон и 86/19 – др. закон).

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код ко-
рисника буџета примењују се основице према закључцима 
Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба За-
кона о систему плата запослених у јавном сектору.

У складу са Упутством за припрему буџета градских 
општина Града Београда за 2021. годину и пројекцијама за 
2022. и 2023. годину, маса средстава за плате у 2021. години 
одређена је на нивоу планиране масе средстава у 2020. годи-
ни, увећане због новог запошљавања на упражњена радна 
места за која су добијене сагласности Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава на одређено и нео-
дређено време у складу са чланом 27е важећег Закона о бу-
џетском систему, а највише до дозвољеног нивоа за исплату 
плата у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике 
Србије за 2020. годину („Службени гласник РС, бр. 84/19 и 
60/20 – уредба). 

У 2021. години не планирира се обрачун и исплату по-
клона у новцу, божићних, годишњих и других врста награ-
да и бонуса предвиђених посебним и појединачним колек-
тивним уговорима, за директне и индиректне кориснике 
буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене 
који су то право стекли у 2021. години и новчаних честитки 
за децу запослених. 

У прилогу одлуке налазе се попуњене табеле, планира-
на маса као и број запослених у 2021. години, прописане од 
стране  Министарства финансија, и то: 

– Табела 1 – Број запослених чије се плате финансирају 
из свих извора на економским класификацијама 411 и 412 у 
2021. години;

– Табела 2 – Маса средстава за плате исплаћена у 2020. 
години и планирана у 2021. години; 

– Табела 3 – Број запослених чије се плате финансирају 
из буџета са осталих економских класификација у 2021. го-
дини;

– Табела 4 – Планирана и исплаћена средства у 2020. го-
дини на економској класификацији 465;

– Табела 5 – Планирана и исплаћена средства у 2020. го-
дини и планирана средства на економској класификацији 
416 у 2021. години;

– Табела 6 – Преглед броја запослених и средстава за 
плате у 2021. години по звањима и занимањима у органима 
и организацијама локалне власти; 

– Табела 7 – Исплаћена средства на економским класи-
фикацијама 413-416 у 2020. години, као и планирана у 2021. 
години.

– Табела 8 – Преглед броја запослених на неодређено и 
одређено време у 2021. години по кварталима. Након исте-
ка сваког квартала попуњена табела се доставља Секрета-
ријату за финансије.

Структура укупно планираних расхода и издатака
Обим буџетских расхода и издатака утврђен је у складу 

са Упутством за припрему одлуке о буџету градских општи-
на града Београда за 2021. годину и пројекцијама за 2022. и 
2023. годину, на основу члана 36а Закона о буџетском сиси-
тему. 

У циљу остваривања веће транспарентности, односно 
учешћа јавности које почива на праву грађана да учествују 
у доношењу одлука и политика које утичу на њихове жи-
воте, подразумева се заједнички рад свих заинтересованих 
страна на пројектовању будућности сопствене локалне за-
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једнице. Позив грађанима да се укључе у процес планира-
ња буџета упућен је преко интернет странице ГО Звездара 
како би кроз достављени упитник могли да предложе про-
граме и пројекте у циљу постизања квалитетнијег, лепшег 
и једноставнијег живота. Као одговор на активно учешће 
грађана у демократском животу узевши у обзир предлоге и 
сугестије планиране су јавне инвестиције и урађен је буџет 
који задовољава потребе заједнице у целини. 

Расходи за запослене (41) на економској класификаци-
ји 411 и 412 су бруто плате изабраних, постављених и за-
послених лица у Градској општини Звездара, у износу од 
240.050.406 динара.

На економским класификацијама 413 до 416 планирана 
су средства за превоз запослених, новогодишње поклоне 
деци запослених, наканаде за боловање до 30 дана, помоћи 
у случају болести и смрти, остале помоћи запосленима, от-
премнине приликом одласка у пензију, јубиларне награде у 
износу од 22.379.961 динар. 

Коришћење роба и услуга (42), у укупном износу од 
174.807.342 динара:

– 421 – Стални трошкови – трошкови платног промета, 
енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, 
трошкови осигурања и остали стални трошкови у укупном 
износу од 49.363.000 динара од чега су 33.763.000 динара 
буџетска средства а износ од 15.600.000 динара средства из 
осталих извора;

– 422 – Трошкови службених путовања у укупном изно-
су од 290.000 динара буџетских средстава;

– 423 – Услуге по уговору – административне услуге, 
компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања за-
послених, услуге ревизије, услуге штампања, услуге инфор-
мисања јавности, трошкови репрезентације и протокола, 
остале опште услуге, повремени и привремени послови, 
уговори о делу, правна помоћ, седнице Скупштине и коми-
сија и изборна комисија у укупном износу од 48.722.182 ди-
нара средстава из буџета;

– 424 – Специјализоване услуге – услуге образовања, 
културе и спорта, медицинске услуге и геодетске услуге у 
укупном износу од 7.150.000 динара средстава из буџета; 

– 425 – Текуће поравке и одржавање објеката и опре-
ме – текуће одржавање управне зграде, дечјих игралишта, 
делова система за одвођење отпадних атмосферских вода, 
спортских терена, основних школа, и објеката месних за-
једница у укупном износу од 53.136.400 динара средства из 
буџета;

– 426 – Материјал – канцелариски материјал, матери-
јал за образовање и усавршавање запослених, материјал за 
одржавање хигијене, материјал за заштиту од ковида-19, 
потрошни материјал, резервни делови и ситан инвентар у 
укупном износу од 16.145.760 динара од чега су 15.745.760 
динара средстава из буџета, а 400.000 динара средства из 
осталих извора;

Донације, дотације и трансфери (46) – програме пре-
венције безбедности деце у школама, превоз ученика на ре-
публичка такмичења, финансирање манифестација која се 
одржавају у ЈП СЦ „Олимп – Звездара”, учешће у пројекти-
ма који се финансирају из средстава Европске уније у укуп-
ном износу од 16.591.600 динара. Буџетска средства су пла-
нирана у износу од 12.291.600 динара, а средства из осталих 
извора у износу од 4.000.000 динара;

Основна средства (51) – капитална изградња саобра-
ћајних површина унутар блока, пројектна документаци-
ја, стручни надзор и набавка опреме у укупном износу од 
34.159.200 динара средстава из буџета; 

Права из социјалног осигурња (47), у укупном износу од 
12.275.942 динара средстава из буџета;

Остали расходи (48), у укупном износу од 14.840.000 ди-
нара средстава из буџета;

Средства резерве (49), у укупном износу од 3.300.000 ди-
нара. Стална резерва је планирана у износу од 300.000 дина-
ра а текућа у износу од 3.000.000 динара.

Употреба резерве је дефинисана законом као и случајеви 
у којима се може користити.

У члану 7. Одлуке утврђени су буџетски суфицит, фи-
скални суфицит и рачун финансирања.

1. Укупно планирани приходи и примања 498.404.451 
динара 

2. Укупно планирани расходи и издаци и издаци за на-
бавку нефинансијске имовине 518.404.451 динар

3. Буџетски дефицит (1-2) -20.000.000 динара
Корекција буџетског дефицита: 
Пренета неутошена средства у износу од: 20.000.000 динара
– остварени суфицит из 2020. године 20.000.000 динара
У члану 8. Одлуке приказани су планирани капитални 

издаци буџетских корисника за 2021. 2022. и 2023 годину.
Капитални пројекти у 2021. години 
Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног 

одржавања зграда и грађевинских објеката, инфраструкту-
ре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројект-
ног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање 
земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају 
улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину 
а у функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се 
поред изградње и капиталног одржавања зграда и грађевин-
ских објеката инфраструктуре сматра и улагање у куповину 
зграда и објеката, као и другу нефинансијску имовину чији 
је век трајања, односно коришћења дужи од једне године, 
независно од тога да ли је капитални пројекат исказан као 
посебан пројекат унутар програма или као издатак у окви-
ру одређене програмске активности у буџету. Капитални 
пројекат може бити заједнички пројекат када се спроводи 
од стране два или више корисника буџетских средстава који 
својим споразумом уређују међусобне односе, односно пра-
ва и обавезе у вези са реализацијом капиталног пројекта. 

Капитално одржавање је одржавање које осигурава одр-
живост резултата, исхода и ефеката капиталних пројеката и 
доприноси продужетку очекиваног употребног века добра 
и повећава његову вредност.

У 2021. години за капиталнe пројектe планирана су 
средства у износу од 34.000.000 динара, и то:

– средства у износу од 13.000.000 динара за oдржавање 
саобраћајних површина унутар блока у улицама: Дом здра-
вља Звездара-дечји улаз, Mатице српске 46, Војина Ђураши-
новића 29, Миријевски венац 18-20, Светог Николе и Пан-
чина улица, Браће Срнић, Устаничка 182, Булевар краља 
Александра 298

– средства у износу од 6.000.000 динара за финансира-
ње израде пројектно техничке документације за различите 
пројекте са којима ће ГО Звездара конкурисати за буџетска 
средства по основу програмског финансирања – у складу са 
одлукама руководства ГО Звездара

– средства у износу од 15.000.000 динара за финансира-
ње изградње дечијих игралишта на територији ГО Звездара: 
Николе Груловића – Велики Мокри Луг и Драгослава Сре-
јовића

Програмска информација
Чланом 28. Закона о буџетском систему прописано је да 

се буџет састоји из општег дела, посебног дела и образло-
жења, као и да се финансијски планови састоје из расхода 
и издатака утврђених у складу са економском, функционал-
ном и програмском класификацијом према изворима фи-
нансирања.
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Финансијски планови директних и индиректних кори-
сника буџетских средстава налазе се у прилогу ове одлуке.

Упуством за израду програмског буџета, као и Анексом 
5 дефинисана је униформна програмска структура буџета и 
документ који садржи циљеве програма и програмских ак-
тивности и листу униформних индикатора. 

У складу са Упутством за припрему програмског буџета, 
у случајевима када се програм односи искључиво на адми-
нистративне надлежности и трошкове буџетских корисни-
ка, укључујући активности подршке раду других органа 
није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

Одлука о буџету Градске општине Звездара у члану 9. 
обухвата осам програма са издацима по програмској класи-
фикацији, док је у члану 12. Одлуке садржан приказ сред-
става буџета по програмској класификацији са утврђеним 
циљевима и индикаторима, и одговорним лицима за спро-
вођење програма. 

Одговорна лица за програме, програмске активности и 
пројекте у програмској структури буџета утврђена су За-
кључком председника број 020-2-110 од 9. новембра 2020. 
године.

– 1102 Програм 2 – Комуналне делатности
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за оства-

рење животних потреба физичких и правних лица уз обез-
беђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и 
континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном 
енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом 
за пиће становника, уређивање начина коришћења и упра-
вљања изворима, јавним бунарима и чесмама

Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77, Статут 
ГО Звездара 

Опис програма: Спровођење комуналних делатности на 
територији Градске општине Звездара

Општи циљ: Повећање покривеност територије кому-
налним делатностима одржавања јавних зелених површи-
на, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зо-
охигијене 

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

Извор верификације: Извештаји о извршењу предмет-
них услуга 

У оквиру програма налази се:
Програмска активност 1102-0003 – Одржавање чистоће 

на површинама јавне намене
Сврха:Побољшање комуналног реда на територији град-

ске општине Звездара
Опис: Услуга одржавања комуналног реда ангажовањем 

стручних предузећа која су регистрована за обављање ко-
муналних делатности

Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и терито-
рије услугама одржавања чистоће јавних површина

Индикатор исхода: Степен/проценат покривености те-
риторије услугама одржавања чистоће јавно-прометних по-
вршина

Изв ор верификације: Извештаји о извршењу предмет-
них услуга

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

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређе-

ње саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77, Статут 

ГО Звездара члан 14. став 2, Закон о безбедности саобраћаја 
на путевима.

Опис програма: Спровођење радова и активности који 
доприносе бољој развијености саобраћајне инфраструкту-
ре. Овај програм садржи програмску активност – Управља-
ње и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Општи циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту 
доприноса социо економском развоју 

Индикатор исхода: Број насеља до којих не постоји при-
ступ асфалтним путем 

Извор верификације: Записници о увођењу у посао и за-
писници о примопредаји радова и извршених услуга 

У оквиру програма налази се:
Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржава-

ње саобраћајне инфраструктуре
Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе кроз очување 

и унапређење услова потребних за квалитетнији живот гра-
ђана

Опис: Одржавање и санација некатегорисаних путева и 
саобраћајница унутар стамбених блокова на територији ГО 
Звездара у контексту доприноса развоја заједнице и извође-
ње радова који доприносе бољој развијености саобраћајне 
инфраструктуре

Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних површина
Индикатор исхода: Проценат реализације планираних 

активности
Извор верификације: Записници о увођењу у посао и за-

писници о примопредаји радова и извршених услуга
– 2002 Програм 9 – Основно образовање и васпитање 
Сектор: Образовање
Сврха: Доступност основног образовања свој деци са те-

риторије општине у складу са прописаним стандардима
Правни основ: Статут града Београда чл. 74. и 77. и Ста-

тут Звездара
Опис програма: Програм обухвата активности које се 

односе на подршку основном образовању и васпитању; 
програм се састоји од програмске активности – Функци-
онисање основних школа; програм спроводи Одељење за 
друштвене делатности, као и Одељење за комуналне делат-
ности, заштиту животне средине и координацију инвести-
ционих пројеката; средства за спровођење програма обез-
беђена су буџе том 

Општи циљ: Унапређен квалитет основног образовања
Индикатор исхода: Просечан број поена на матурском 

испиту (математика/српски/општи), 
Извор верификације: Извештај ОШ, база података
У оквиру програма налази се:
Програмска активност 2002-0001 – Функционисање 

основних школа
Сврха: Унапређење услова за боравак деце у основним 

школама
Опис: Кроз ову програмску активност успоставља се 

квалитетније функционисање основних школа на терито-
рији општине Звездара. Програмска активност обухвата 
текуће поправке школа у износу од 20.000.000 динара; нак-
наде из буџета за награде ученицима у износу од 3.300.000 
динара; трансфере за превоз ученика на републичка такми-
чења у износу од 300.000 динара; трансфере за безбедност 
деце у износу од 4.500.000 динара и 500.000 динара за орга-
низацију припремне наставе.

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања и васпитања 
у основним школама

Индикатор исхода 1: Број талентоване деце подржане од 
стране града/општине у односу на укупан број деце у шко-
лама

Индикатор исхода 2: Број објеката основних школа у ко-
јима је унапређен квалитет боравка 
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Извори верификације: Захтеви и извештаји школа, За-
писници о примопредаји изведених радова

– 0901 Програм 11 – Социјална и дечја заштита 
Сектор: Социјална заштита
Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне за штите и 

помоћи најугроженијем становништву општине
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77. и Ста-

тут ГО Звездара члан 14.
Опис програма: Подршка јачању социјалне заштите на 

територији ГО Звездара
Општи циљ: Повећање доступности права и услуга со-

цијалне заштите
Индикатор исхода: Број грађана/ки корисника мера ма-

теријалне или друге врсте подршке 
Извор верификације: Извештаји одељења
У оквиру програма налазе се:
Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи
Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и 

помоћи најугроженијем становништву општине
Опис: Пружање једнократних и других облика помоћи 

најугроженијем становништву општине
Циљ: Унапређење заштите сиромашних
Индикатор исхода: 1. Број грађана – корисника других 

мера материјалне подршке
2. Број жена у односу на укупан број грађана – корисни-

ка других мера материјалне подршке
Извор верификације: Годишњи извештаји о спроведе-

ним активностима у области социјалне бриге
Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у зајед-

ници
Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и 

помоћи најугроженијем становништву општине
Опис: Развој социјалних и других услуга у заједници са 

фокусом на старија лица и особе са инвалидитетом
Циљ: 1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и 

других услуга у заједници
Индикатори исхода: 1. Број удружења/хуманитарних ор-

ганизација које добијају средства из буџета града/општине
Циљ: 2. Унапређење доступности и ефикасности днев-

них услуга у заједници за стара лица
Индикатори исхода: 1. Број програма које реализују ове 

организације
Извор верификације: Јавно спроведен конкурс и Спора-

зуми о сарадњи општине са удружењима
Програмска активност 0901-0004 – Саветодавно-тера-

пијске и социјално-едукативне услуге
Сврха: Унапређење положаја најугроженије категорије 

становништва
Опис: Обезбеђивање волонтерске подршке у свакоднев-

ном функционисању најугроженијем становништву у кућ-
ним условима, просторијама Волонтерског сервиса и путем 
телефона, као и спровођење активности на обезбеђивању 
других врста саветодавно-терапијских и социјално-едука-
тивних услуга

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

Индикатори исхода: 1. Број корисника услуга у заједни-
ци у односу на укупан број грађана

2. Број корисника саветодавно-терапијских и социјал-
но-едукативних услуга у заједници

Извор верификације: Евиденција Волонтерског сервиса 
Звездара и Одсека за социјалну заштиту

Програмска активност 0901-0008 – Подршка особама са 
инвалидитетом

Сврха: Социјала инклузија и помоћ особама са инвали-
дитетом

Опис: Услуге пружања подршке особама са инвалидитетом
Циљ: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије 

и одрасле са инвалидитетом
Индикатори исхода: 1. Број услуга, 2. Број корисника 

услуга
Извор верификације: Евиденције Одсека за социјалну 

заштиту
– 1201 Програм 13 – Развој културе и информисање
Сектор: Култура, комуникације и медији
Сврха: Очување, унапређење и представљање култур-

но-историјског наслеђа, културне разноврсности, продук-
ције и стваралаштва у локалној заједници и остваривање 
права грађана на информисање и унапређење јавног ин-
формисања

Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77. и Ста-
тут ГО Звездара

Опис програма: Подршка развоју културе на територији 
ГО Звездара

Општи циљ: Подстицање развоја културе
Индикатор исхода: Број посетилаца програма који до-

приносе остваривању општих интереса у култури који су 
одржани

Извор верификације: Извештаји УК, Удружења грађана....
У оквиру програма налазе се:
Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва
Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног 

културног наслеђа, добара и баштине
Опис: Подршка развоју културе на територији ГО Зве-

здара
Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде
Индикатор исхода: Број програма и пројеката подржа-

них од стране града/општине
Извор верификације: Извештај о раду Одељења
Пројекат 1201-4002 Звездаријада
Сврха: Очување и унапређење и представљање локалног 

културног наслеђа, добара и баштине
Опис: Реализација едукативних радионица из области 

културе, такмичења, изложби и презентација стваралаштва 
младих

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

Индикатори исхода: 1. Број едукативних програма
2. Број младих укључених у реализацију програма
Извори верификације: Извештај о реализацији активно-

сти у оквиру Звездаријаде, извештаји школа и спискови са 
похађања радионица

– 1301 Програм 14 – Развој спорта и омладине
Сектор: Спорт и омладина
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка про-

јектима везаним за развојем спорта; обезбеђивање услова 
за развој и спровођење омладинске политике;

Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77. и Ста-
тут ГО Звездара

Опис програма: Подршка јачању спорта на територији 
ГО Звездара

Општи циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом 
свих грађана и грађанки града/општине

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

Извор верификације: Годишњи извештај финансирања
У оквиру програма налазе се:
Програмска активност 1301-0001 – Подршка локалним 

спортским организацијама, удружењима и савезима 
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Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка про-
јектима у вези са развојем омладине и спорта

Опис: Дотације спортским организацијама
Циљ: Унапређење подршке локалним спортским орга-

низацијама преко којих се остварује јавни интерес у обла-
сти спорта

Индикатори исхода: 1. Број посебних програма спорт-
ских организација финансираних од стране града/општине

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

Извор верификације: Извештаји спортских организација
Програмска активност 1301-0002 – Подршка предшкол-

ском и школском спорту
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка про-

јектима у вези са развојем омладине и спорта
Опис: Манифестације у области спорта и подршка ома-

совљавању физичке културе
Циљ: 1. Унапређење предшколског и школског спорта
Индикатори исхода: Број објеката који је доступан за 

коришћење предшколском, школском спорту
Циљ: 2. Повећање учешћа девојчица у спортским актив-

ностима
Индикатори исхода: Број девојчица укључен у спортске 

активности у односу на укупан број школске деце
Извор верификације: Годишњи извештај о раду
Програмска активност 1301-0004 Функционисање ло-

калних спортских установа 
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка про-

јектима у вези са развојем омладине и спорта
Опис: Спорт и омладина
Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области 

спорта
Индикатори исхода: Број програма које реализују уста-

нове из области спорта
Извор верификације: Извештај спортског центра
Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладин-

ске политике (Канцеларија за младе)
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка про-

јектима у вези са развојем омладине и спорта
Опис: Повезивање младих са образовним и културним 

институцијама у циљу бољег образовања и развоја младих 
на територији ГО Звездара

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

Индикатори исхода: 1. Број младих корисника услуга 
мера омладинске политике, 2. Број младих жена корисника 
услуга

Извор верификације: Извештај о раду Канцеларије за 
младе

– 0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
Сектор: Опште услуге јавне управе
Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање 

и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо упра-
вљање финансијама и администрирање изворних прихода 
локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу 
из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним 
дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање по-
следица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тр-
жишту у случају ванредних ситуација.

Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77. Статут 
ГО Звездара

Опис програма: Одрживо функционисање општине у 
складу са надлежностима

У оквиру програма налазе се:
Програмска активност 0602-0001 – Функционисање ло-

калне самоуправе и градских општина 

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање 
и заштита права грађана и јавног интереса

Опис: Подршка функционисању Управе ГО Звездара
Програмска активност 0602-0002 – Функционисање ме-

сних заједница
Сврха: Обезбеђење бољих услова за живот и остварива-

ње права грађана на територији месне заједнице
Опис: Непосредна комуникација са грађанима у циљу 

бржег и лакшег превазилажења проблема које имају ста-
новници са територије месне заједнице

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

Индикатор исхода: Број електронских пријава грађана 
и иницијатива /предлога месних заједница према граду/оп-
штини у вези са питањима од интереса за локално станов-
ништво

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Службе
Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски по-

слови 
Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање 

и заштита права грађана и јавног интереса
Опис: Обављање поверених послова комуналне и грађе-

винске инспекције
Циљ: Квалитетно обављање инспекцијских послова
Индикатор исхода: Број решених предмета грађана у од-

носу на број примљених предмета
Извор верификације: Интерна електронска евиденција 

ГО Звездара
Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва 
Сврха: Покривање недовољно планираних средстава
Опис: Део планираних прихода који се не распоређује 

унапред
Програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска ре-

зерва 
Сврха: Покривање трошкова уклањања последица услед 

ванредних околности
Опис: Део планираних прихода који се не распоређује 

унапред
Пројекат 0602-4005 Инфраструктурни и садржајни ра-

звој заједнице 
Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе кроз очување 

и унапређење услова потребних за квалитетнији живот гра-
ђана

Опис: Спровођење активности у контексту доприноса 
развоја заједнице кроз инфраструктурне и јавне садржаје

Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних и јавних 
садржаја и површина

Индикатор исхода: Проценат реализације планираних 
активности

Извор верификације: Записници о увођењу у посао и за-
писници о примопредаји радова и извршених услуга

– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоу-
праве

Сектор: Политички систем
Сврха: Обављање основних функција изборних органа 

локалне самоуправе
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Опис програма: Унапређење услова за живот грађана 

кроз политичко деловање
У оквиру програма налазе се:
Пограмска активност 2101-0001 – Функционисање 

Скупштине
Сврха: Обезбеђивање услова за остваривање права гра-

ђана доношењем општих и појединачних аката
Опис: Стара се о интересима и потребама грађана оп-

штине Звездара кроз општа акта која доноси и усваја на 
својим седницама
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Пограмска активност 2101-0002 – Функционисање извр-
шних органа – Председник 

Сврха: Обезбеђивање услова за рад општинских органа 
и остваривање права грађана који се обраћају Градској оп-
штини Звездара

Опис: Подршка функционисању Управе ГО Звездара вр-
шењем надзора над радом Управе

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

Сврха: Обезбеђивање услова за остваривање права гра-
ђана на лакши и бржи начин у општини

Опис: Подршка функционисању Управе ГО Звездара вр-
шењем надзора над радом Управе

Програми 15 – Опште услуге локалне самоуправе и 16 
– Политички систем локалне самоуправе, представљају ад-
министративне програме за које се не утврђују циљеви и 
индикатори изузев за програмске активности 0602-0002 – 
Функционисање месних заједница, 0602-0006 – Инспекцијски 
послови и пројекат 0602-4005 – Инфраструктурни и садржај-
ни развој заједнице, који се налазе у оквиру програма 15. 

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 

13) укупно износи 20.000.000 динара и користиће се за: 
– Програмску активност 0602-0001, Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 
Опште услуге, економска класификација 421 – Стални тро-
шкови износ од 9.980.000 динара, економска класификација 
426 – Материјал износ од 400.000 динара, економска класи-
фикација 463 – Трансфери осталим нивоима власти износ 
од 1.000.000 динара, намењених покрићу преузетих обавеза 
из претходне године;

– Програмску активност 1301-0004, Функционисање 
локалних спортских установа, на функцији 810 Услуге ре-
креације и спорта, економска класификација 465 – Остале 
дотације и трансфери, износ од 3.000.000 динара;

– Програмску активност 0602-0002, Функционисање ме-
сних заједница, на функцији 160 Опште јавне услуге некла-
сификоване на друго месту, економска класификација 421 
– Стални трошкови износ од 5.620.000 динара намењених 
покрићу преузетих обавеза из претходне године.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-48, 24. децембра 2020. године

Председник 
Александар Ерор, ср.

Скупштинa Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. децембра 2020. године, на основу чл. 76 и 77. За-
кона о запосленима у аутономним покрајинама и јединица-
ма локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 
113/17, 113/17 – др. закон и 95/18) и члана 19. Статута Град-
ске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, 
број 124/19 – пречишћен текст), донела је 

КА ДР ОВ СКИ ПЛА Н
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. Постојећи број запослених у децембру 2020. године 
Радна места службеника и намештеника Број извршилаца

ПОЛОЖАЈИ
Положаји у првој групи 1
Положаји у другој групи 1

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца
ЗВАЊА

Самостални саветник 31

Саветник 36

Млађи саветник 19

Сарадник 12

Млађи сарадник 1

Виши референт 30

Референт 0

Млађи референт 0

НАМЕШТЕНИЦИ

Прва врста радних места 0

Друга врста радних места 1

Трећа врста радних места 2

Четврта врста радних места 3

Пета врста радних места 0

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла) Број извршилаца

ЗВАЊА

Самостални саветник 0

Саветник 0

Млађи саветник 0

Сарадник 0

Млађи сарадник 0

Виши референт 0

Референт 0

Млађи референт 0

НАМЕШТЕНИЦИ

Прва врста радних места 0

Друга врста радних места 0

Трећа врста радних места 0

Четврта врста радних места 0

Пета врста радних места 0

Радни однос на одређено време
(у Кабинету председника Градске општине) Број извршилаца

Помоћници председника градске општине 3

ЗВАЊА

Самостални саветник 0

Саветник 0

Млађи саветник 1

Сарадник 0

Млађи сарадник 1

Виши референт 0

Референт 0

Млађи референт 0

НАМЕШТЕНИЦИ

Прва врста радних места 0

Друга врста радних места 0

Трећа врста радних места 0

Четврта врста радних места 0

Пета врста радних места 0

ПРИПРАВНИЦИ Број извршилаца

Висока школска спрема (240 ЕСПБ бодова) 0

Висока школска спрема (180 ЕСПБ бодова) 0

Средња школска спрема 0

II. Планирани број запослених за 2021. годину

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца
ПОЛОЖАЈИ

Положаји у првој групи 1
Положаји у другој групи 1
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Радна места службеника и намештеника Број извршилаца
ЗВАЊА
Самостални саветник 32
Саветник 46
Млађи саветник 24
Сарадник 15
Млађи сарадник 3
Виши референт 32
Референт 0
Млађи референт 1

НАМЕШТЕНИЦИ
Прва врста радних места 0
Друга врста радних места 1
Трећа врста радних места 2
Четврта врста радних места 3
Пета врста радних места 0

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла) Број извршилаца

ЗВАЊА
Самостални саветник 0
Саветник 0
Млађи саветник 0
Сарадник 0
Млађи сарадник 0
Виши референт 0
Референт 0
Млађи референт 0

НАМЕШТЕНИЦИ
Прва врста радних места 0
Друга врста радних места 0
Трећа врста радних места 0
Четврта врста радних места 0
Пета врста радних места 0

Радни однос на одређено време
(у Кабинету председника Градске општине) Број извршилаца

Помоћници председника градске општине 3
ЗВАЊА

Самостални саветник 1
Саветник 1
Млађи саветник 1
Сарадник 0
Млађи сарадник 2
Виши референт 1
Референт 0
Млађи референт 0

НАМЕШТЕНИЦИ
Прва врста радних места 0
Друга врста радних места 0
Трећа врста радних места 0
Четврта врста радних места 0
Пета врста радних места 0

ПРИПРАВНИЦИ Број извршилаца
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1
Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1
Средња стручна спрема 1

III. Измена Кадровског плана може се вршити у случају 
измене Одлуке о буџету.

IV. Кадровски план објавити у Службеном листу Града 
Београда.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-47, 24. децембра 2020. године

Председник 
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. децембра 2020. године на основу чл. 9. и 19. Ста-
тута Градске општине Звездара („Службени лист Града Бео-
града”, број 124/19 – пречишћен текст), доноси

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком установљавају се јавна признања Градске 

општине Звездара (у даљем тексту: јавна признања) која до-
дељује Скупштина Градске општине Звездара и уређује се 
поступак за доделу јавних признања. 

Члан 2.
Јавна признања додељују се поводом обележавања „Сре-

тења Господњег”, славе Градске општине Звездара, 16. окто-
бра, дана Градске општине Звездара или другом пригодном 
приликом у току године када су за то испуњени услови.

Члан 3.
Појмови употребљени у овој одлуци у граматичком му-

шком роду, подразумевају природни мушки и женски род 
лица на која се односе.

Појмови употребљени у свим актима донетим на основу 
ове одлуке у мушком роду, а имају и женски род, подразу-
мевају и истовремено обухватају исте појмове у женском 
роду. 

II. ОБЛИЦИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА 

Члан 4.
Јавна признања Градске општине су Повеља, Плакета и 

Захвалница. 

Члан 5.
Повеља се додељује правним лицима и појединцима за 

постигнуте изузетне резултате и достигнућа у области при-
вреде, науке, образовно-васпитног рада, културе, заштите 
здравља и животне средине, социјалне и дечије заштите, 
спорта и у осталим областима које доприносе развоју град-
ске општине Звездара, њеном напретку и просперитету.

Члан 6.
Повеља је димензије А3, израђена је од квалитетног гра-

фичког папира, са утиснутим великим грбом Скупштине 
Градске општине Звездара на којој је исписан текст: 

Скупштина Градске општине Звездара 

додељује

П О В Е Љ У
___________________

за изузетне резултате и достигнућа у раду на привредном, 
научном, образовно-васпитном раду, културном, здрав-

ственом, спортском и другим пољима стваралаштва.

Место и датум доношења и потпис председника Скуп-
штине.

Повеља се уручује у футроли.
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Члан 7.
Плакета се додељује домаћем или страном, физичком 

односно правном лицу, општинама, градовима или инсти-
туцијама за изузетне заслуге постигнуте на плану успоста-
вљања успешне сарадње, пружања помоћи Градској општи-
ни Звездара и грађанима градске општине Звездара.

Члан 8.
Плакета садржи: у горњем делу Градска oпштина Зве-

здара и у средини плакете налази се велики грб Скупштине 
Градске општине Звездара.

Плакета се уручује у кутији уз одговарајући акт о додели 
плакете.

Члан 9.
Захвалница се додељује институцијама, општинама, 

другим правним лицима, као и истакнутим личностима за 
заслуге на унапређењу међуопштинске, привредне и кул-
турне сарадње, хуманитарне и сваке друге помоћи, и оства-
ривање пројеката од посебног значаја за градску општину 
или доприноса развоју градске општине. 

Члан 10.
Захвалница је димензије Б4, израђена је од квалитетног 

графичког или акварел папира са утиснутим великим гр-
бом Скупштине Градске општине Звездара на којој је испи-
сан текст: 

Скупштина Градске општине Звездара 

додељује

З А Х ВА Л Н И Ц У
______________________________

за изузетни допринос унапређењу међуопштинске, при-
вредне и културне сарадње, хуманитарне и сваке друге 

помоћи, и остваривање пројеката од посебног значаја за 
Градску општину Звездара

Место и датум доношења и потпис председника Скуп-
штине.

Члан 11.
Добитнику јавног признања може се доделити и новчана 

награда или уметнички предмет.
Висину новчаних награда и вредност уметничких пред-

мета утврђује Скупштина Градске општине Звездара, по-
себном одлуком на предлог Комисије за доделу јавних при-
знања Градске општине Звездара, сваке године.

Члан 12.
Истом физичком, односно правном лицу може се најви-

ше једном у календарској години доделити јавно признање, 
односно награда Градске општине Звездара.

III. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА 

Члан 13.
Скупштина Градске општине Звездара образује Комиси-

ју за спровођење поступка и утврђивање предлога за доделу 
јавних признања (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија за доделу јавних признања има председника, 
заменика председника и три члана. 

Предлог за избор чланова комисије Скупштини Градске 
општине подноси председник Скупштине на предлог од-
борничких група, а сразмерно броју одборника који имају у 
Скупштини Градске општине Звездара. 

Члан 14.
Комисија ради у седницама којима присуствује већина 

чланова, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја 
чланова. О току седнице и гласању води се записник. 

Члан 15.
Иницијативу за доделу јавних признања и награда и по-

клона могу дати физичка и правна лица са пребивалиштем, 
односно седиштем на територији Градске општине Звездара. 

Иницијатива се подноси Комисији у писаној форми, 
мора бити образложена и документована.

Комисија одређује рок за подношење иницијатива и о 
томе обавештава јавност преко средстава јавног информи-
сања и на друге погодне начине.

Члан 16.
Предлог за доделу јавних признања на основу поднетих 

иницијатива, утврђује Комисија и доставља га Скупштини 
Градске општине Звездара. 

Члан 17.
Уколико није било иницијативе за доделу јавних призна-

ња, Комисија може предложити да се јавна признања доделе 
на предлог њених чланова, под условима утврђеним овом 
одлуком. 

Члан 18.
Предлог за доделу јавних признања утврђује Комисија 

већином гласова присутних чланова Комисије. 

Члан 19.
Одлуку о додели јавних признања доноси Скупштина 

Градске општине Звездара.
Одлука о додели јавних признања садржи имена добит-

ника, резултате, достигнућа, односно заслуге за које се јавна 
признања додељују.

О додели јавних признања води се посебна евиденција.

Члан 20.
Средства за израду и доделу јавних признања, награде и 

поклона обезбеђују се у буџету Градске општине Звездара. 

Члан 21.
Јавна признања по правилу се уручују на свечаној сед-

ници Скупштине Градске општине Звездара која се одржава 
поводом обележавања „Сретења Господњег”, славе Градске 
општине Звездара, 16. октобра, дана Градске општине Зве-
здара или другом пригодном приликом у току године када 
су за то испуњени услови.

Јавна признања уручује председник Скупштине или 
лице које овласти председник Скупштине.

Члан 22.
Административне и стручне послове у спровођењу ове 

одлуке врши Служба за скупштинске послове.

Члан 23.
Одлука о додели јавних признања објављује се у„Слу-

жбеном листу Града Београда”.
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Члан 24.
Даном почетка примене Одлуке о јавним признањима 

Градске општине Звездара, престаје да важи Одлука о јав-
ним признањима Градске општине Звездара („Службени 
лист Града Београда”, бр. 23/10 и 68/12).

Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-49, 24. децембра 2020. године

Председник 
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. децембра 2020. године, на основу чл. 19. и 48. 
Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града 
Београда”, број 124/19) и члана 28. Пословника Скупштине 
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 124/19 и 119/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ ВЕЋА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Утврђује се престанак функције члану Већа Градске оп-
штине Звездара др Николи Вујановићу. Престанак функци-
је утврђује се због оставке, са 23. новембром 2020. године.

Овo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-50, 24. децембра 2020. године

Председник 
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. децембра 2020. године, на основу члана 19. Ста-
тута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 124/19) и члана 3. Одлуке 
о оснивању Дечјег позоришног фестивала на Звездари под 
називом „Позориште Звездариште” („Службени лист Града 
Београда”, број 10/03), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ДЕЧЈЕГ ПОЗОРИШНОГ ФЕ-

СТИВАЛА „ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ”

У Савет Дечјег позоришног фестивала „Позориште Зве-
здариште” на период од две године, именују се:

за председника: Владан Јеремић, председник Градске оп-
штине Звездара

за чланове:
– Оливера Викторовић Ђурашковић, глумица и профе-

сор глуме;
– Татјана Петернек Алексић, новинарка;
– Љиљана Маринковић, директорка Издавачке куће 

„Креативни центар”;
– Весна Петровић Урошевић, психолог, начелница Оде-

љења за друштвене делатности Градске општине Звездара.

Задатак Савета је да:
– именује селектора фестивала, чланове стручног жири-

ја за доделу награда на фестивалу, програмски одбор и ор-
ганизациони одбор фестивала; 

– утврди програм и износ средстава потребних за реа-
лизацију програма; 

– одреди место, време и трајање фестивала; 
– поднесе извештај о одржаном фестивалу;
– обавља и друге послове везане за одржавање фестивала.
Стручне и административне послове за потребе Савета 

обављаће Одељење за друштвене делатности.
Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-53, 24. децембра 2020. године

Председник 
Александар Ерор, ср.

Скупштинa Градске општине Звездара на седници одржа-
ној 24. децембра 2020. године, на основу члана 59. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 59. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа 
Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени лист Гра-
да Београда”, број 94/16) и члана 19. Статута Градске општине 
Звездара („Службени лист Града Београда” 124/19 – пречишћен 
текст), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕН-
ТАР „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА” ЗА 2021. ГОДИНУ, СА ОЧЕ-
КИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПО-

СЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Даје се сагласност на План и програм пословања Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2021. го-
дину, са очекиваним остварењем Плана и Програма посло-
вања у 2020. години, који је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, број 660-2 
од 27. новембра 2020. године.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-51, 24. децембра 2020. године

Председник 
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. децембра 2020. године, на основу чл. 22 и 69. Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19), члана 65. Одлуке о промени оснивачког акта Јав-
ног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 94/16) и члана 19. Статута 
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београ-
да”, број 124/19 – пречишћен текст), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕН-

ТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА” 

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” o закључе-
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њу Уговора о „oвердрафт” краткорочном кредиту за текућу 
ликвидност, број 660-4 од 27. новембра 2020. године.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-54, 24. децембра 2020. године

Председник 
Александар Ерор, ср.

Скупштинa Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. децембра 2020. године, на основу чл. 22 и 69. Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19), члана 65. Одлуке о промени оснивачког акта Јав-
ног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 94/16), члана 56. Статута 
ЈП СЦ „Олимп – Звездара” („Службени лист Града Београда 
бр. 107/16 и 128/18) и члана 19. Статута Градске општине 
Звездара („Службени лист Града Београда”, број 124/19 – 
пречишћен текст), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЦЕНАМА УСЛУГА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
И ПОСТАВЉАЊУ РЕКЛАМА И ИЗДАВАЊА РЕКЛА-
МНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ СПОРТ-

СКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА”

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” о измена-
ма и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног 
простора и постављању реклама и издавања рекламног 
простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – 
Звездара”, број 660-3 од 27. новембра 2020. године.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-52, 24. децембра 2020. године

Председник 
Александар Ерор, ср.

ЧУКАРИЦА

На основу члана 43. 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), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 22. 
Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 84/19), а на предлог Већа општине, Скуп-
штина Градске општине Чукарица, на 6. седници одржанoj 
24. децембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2021. 

ГОДИНУ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи 

и издаци Градске општине Чукарица за 2021. годину (у да-

љем тексту: буџет), њено извршење, коришћење донација, 
коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских 
корисника, права и обавезе корисника буџетских средстава.

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 

општине Чукарица за 2021. годину (у даљем тексту: буџет), 
састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА Економска
класификација у динарима

Укупни приходи и примања остварени по осно-
ву продаје нефинансијске имовине

7 + 8 684.066.277

Укупни расходи и издаци за набавку нефинан-
сијске имовине

4 + 5 739.886.277

Буџетски дефицит (7+8) – (4+5) – 55.820.000

Издаци за отплату главнице

Издаци за набавку финансијске имовине  62  /

Укупни фискални суфицит/дефицит – 55.820.000

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од задуживања 91 /

Примања од продаје финансијске имовине 92 /

Неутрошена средства из претходних година 3 55.820.000

Издаци за отплату главнице дуга 61/

Издаци за набавку нефинансијске имовине 
(домаћих хартија од вредности)

6211 /

Нето финансирање (3+91+92) – (61+6211) 55.820.000

Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени 

су у следећим износима:

Р. бр. ОПИС
Шифра 

економ. кла-
сификације

Укупна 
средства

1. 2. 3. 4.

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДА-
ЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

7+8 684.066.277

1. Порески буџетски приходи 71 620.766.277

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 369.941.877

1.2. Порез на имовину 713  234.024.400

1.3. Остали порески приходи 714 + 716  16.800.000

2. Непорески буџетски приходи  47.300.000

2.1. Приходи од имовине 7415  200.000

2.2. Приходи од продаје добара  742151  5.500.000

2.3. Таксе у корист нивоа општина  742250  24.000.000

2.4. Приходи које својом делатношћу остваре органи и 
организације општине

742351  13.000.000

2.5. Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист 
нивоа општина

 743350  600.000

2.6. Остали непорески приходи  745  2.000.000

2.7. Меморандумске ставке 772  2.000.000 

3. Трансфери 733  600.000

4. Сопствени и остали приходи инд. корисника  744 + 742 15.400.000

5. Примања од продаје нефинансијске имовине  811 + 812 /

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

4 + 5 739.886.277
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1. 2. 3. 4.

Текући расходи 4 (без 46) 705.492.726 

Расходи за запослене 41  319.252.443

1.2. Коришћење роба и услуга 42  275.664.867

1.3. Социјална заштита из буџета 47  48.018.608

1.4. Остали расходи 44+48+49  62.556.808

2. Трансфери и субвенције 46+45  1.530.000

2.1. Трансфери осталим нивоима власти 463  1.400.000

2.2. Остале дотације и трансфери 465  130.000

2.3. Субвенције јавним предузећима 451 /

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5  32.863.551

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

 9 /

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

 6  /

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА

3 55.820.000

Члан 4.
Потребна средства за финансирање буџетског дефици-

та из члана 2. ове одлуке у износу од 55.820.000,00 динара, 
обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих 
година.

Члан 5.
Укупна примања из буџета и приходи из осталих извора 

планирају се у следећим износима:

Економска 
класифи-

кација
Врста прихода и примања Износ Структура

%

1 2 3 4

3 Пренета новчана средства буџета из претход-
них година

55.820.000 7,54

3213 Пренета новчана средства буџета из претход-
них година

55.820.000 7,54

7 Текући приходи 684.066.277 92,46

7111 Порези на доходак и капиталне добитке које 
плаћају физичка лица

369.941.877 50,00

7131 Периодични порези на непокретности 215.024.400 29,06

7134 Порези на финансијске и кап. трансакције 19.000.000 2,57

7145 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, 
на дозволу да се добра употребљавају или 
делатности обављају, накнаде за коришћење 
јавних површина

13.900.000 1,88

7161 Други порези које искључиво плаћају предузе-
ћа, односно предузетници

2.900.000 0,39

7331 Текући трансфери од др. нивоа власти 600.000 0,08

7411 Камате / /

7415 Закуп непроизводне имовине 200.000 0,03

7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа 
од стране тржишних организација

20.700.000 2,80

7422 Таксе и накнаде 24.000.000 3,24

7423 Споредне продаје добара и услуга које врше 
државне нетржишне јединице

13.000.000 1,76

7433 Приходи од новчаних казни и прекршаја 600.000 0,08

7441 Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица

200.000 0,03

7451 Мешовити и неодређени приходи 2.000.000 0,27

7721 Меморандумске ставке 2.000.000 0,27

1 2 3 4

8 Примања од продаје нефинанс.имов. / /

8121 Примања од продаје покретне имовине / /

9 Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине

/ /

9114 Примања од задуж. од пословних банака у 
земљи у корист нивоа град.

/ /

УКУПНО: 739.886.277 100,00

Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама, утврђени су и 

распоређени у следећим износима:

Економска 
класифи-

кација
Врста прихода и примања Износ Структура

%

1 2 3 4

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 319.252.443 43,15

411 Плате и додаци запослених 257.604.355 34,82

412 Социјални доприноси на терет послодавца 43.110.188 5,83

413 Накнаде у натури (превоз) 8.232.900 1,11

414 Социјална давања запосленима 4.390.000 0,59

415 Накнаде за запослене 670.000 0,09

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 5.245.000 0,71

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 275.664.867 37,26

421 Стални трошкови 54.992.843 7,43

422 Трошкови путовања 1.870.000 0,25

423 Услуге по уговору 74.534.206 10,08

424 Специјализоване услуге 54.150.433 7,32

425 Текуће поправке и одржавање 79.841.352 10,79

426 Материјал 10.276.033 1,39

440 ОТПЛАТА КАМАТА 10.000 /

441 Отплата домаћих камата 10.000 /

450 СУБВЕНЦИЈЕ / /

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећи-
ма и организацијама

/ /

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.530.000 0,21

463 Трансфери осталим нивоима власти 1.400.000 0,19

465 Остале дотације и трансфери 130.000 0,02

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 48.018.608 6,49

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 48.018.608 6,49

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 42.046.808 5,68

481 Дотације невладиним организацијама 25.451.808 3,44

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.595.000 0,21

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 15.000.000 2,03

484 Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода или других при-
родних узрока

/ /

490 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 20.500.000 2,77

49911 Стална резерва 500.000 0,07

49912 Текућа резерва 20.000.000 2,70

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 32.863.551 4,44

511 Зграде и грађевински објекти 25.700.000 3,47

512 Машине и опрема 7.163.551 0,97

515 Нематеријална имовина / /

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 739.886.277 100,00
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Члан 7.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утвр-

ђени су и распоређени у следећим износима:

Функци-
онална 

класифи-
кација

ФУНКЦИЈЕ Укупна 
средства

Структура
%

1 2 3 4

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 47.368.608 6,40

010 Болест и инвалидност 20.078.608 2,71

040 Породица и деца 16.000.000 2,16

070 Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту

11.290.000 1,53

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 431.884.866 58,37

111 Извршни и законодавни органи 58.159.808 7,86

112 Финансијски и фискални послови 20.500.000 2,77

130 Опште услуге 341.275.058 46,13

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту

11.950.000 1,61

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 43.050.374 5,82

421 Пољопривреда 1.500.000 0,20

451 Друмски саобраћај 18.120.000 2,45

473 Туризам 23.430.374 3,17

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 9.800.000 1,32

560 Заштита животне средине некласификована на 
другом месту

9.800.000 1,32

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 39.500.000 5,34

620 Развој заједнице 39.500.000 5,34

700 ЗДРАВСТВО 800.000 0,11

740 Услуге јавног здравства 800.000 0,11

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 117.224.453 15,85

810 Услуге рекреације и спорта 43.992.749 5,95

820 Услуге културе 69.031.704 9,33

830 Услуге емитовања и штампања 4.200.000 0,57

900 ОБРАЗОВАЊЕ 50.257.976 6,79

911 Предшколско образовање 5.080.000 0,69

912 Основно образовање 45.177.976 6,10

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 739.886.277 100,00

Члан 8.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђе-

ни су и распоређени у следећим износима:

Шифра

НАЗИВ Укупна 
средства

Структура
%Програм 

Програмска 
активност/
Пројекат

1 2 3 4 5

1102 Програм 2. 
Комуналне делатности

9.800.000 1,32

1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 9.800.000 1,32

1502 Програм 4:
Развој туризма

23.430.374 3,17

1502-0002 Унапређење туристичке понуде
у градској општини

23.430.374 3,17

0101 Програм 5.
Пољопривреда и рурални развој

1.500.000 0,20

0101-0002 Мере подршке руралном развоју 1.500.000 0,20

1 2 3 4 5

0701 Програм 7.
Организација саобраћаја и саобра-
ћајна инфраструктура

18.120.000 2,45

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре

18.120.000 2,45

2001 Програм 8. Предшколско васпитање 
и образовање

5.080.000 0,69

2001-0001 Функционисање
предшколских установа

5.080.000 0,69

2002 Програм 9. 
Основно образовање и васпитање

45.177.976 6,11

2002-4004 Пројекат: Награде ученицима и оста-
ли расходи за основнообразовање

7.200.000 0,97

2002-4005 Пројекат: Безбедност деце у сао-
браћају

3.000.000 0,41

2002-5002 Пројекат:
Текуће одржавање школа

34.977.976 4,73

0901 Програм 11.
Социјална и дечија заштита

47.368.608 6,40

0901-0001 Једнократне помоћи
и други облици помоћи

6.410.000 0,87

0901-0005 Подршка реализацији
програма Црвеног крста

2.400.000 0,32

0901-0006 Подршка деци
и породица са децом

16.000.000 2,16

0901-0008 Подршка особама
са инвалидитетом

20.078.608 2,71

0901-5001 Пројекат: Социјална давања избе-
глим и интерно расељеним лицима

2.480.000 0,34

1801 Програм 12.
Здравствена заштита

800.000 0,11

1801-0003 Спровођење активности из области 
друштвене бриге за јавно здравље

800.000 0,11

1201 Програм 13. Развој културе и инфор-
мисања

73.231.704 9,90

1201-0001 Функционисање
локалних установа културе

54.761.704 7,40

1201-0002 Јачање културне продукције и умет-
ничког стваралаштва

11.470.000 1,55

1201-0004 Остваривање и унапређивање
јавног интересау области јавног 
информисања

4.200.000 0,57

1201-5001 Пројекат: Уређење објекта Културног 
центра Чукарица

2.800.000 0,38

1301 Програм 14. Развој спорта и омла-
дине

43.992.749 5,94

1301-0001 Подршка локалним спортским орга-
низацијама, удружењима и савезима

11.100.000 1,50

1301-0002 Подршка предшколском
и школском спорту

1.530.000 0,21

1301-0003 Одржавање спортске инфраструк-
туре

5.000.000 0,67

1301-0004 Функционисање локалних
спортских установа

23.451.999 3,17

1301-0005 Спровођење омладинске политике 2.910.750 0,39

0602 Програм 15.
Опште услуге локалне самоуправе

413.225.058 55,85

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина

341.275.058 46,12

0602-0002 Функционисање месних заједница 11.950.000 1,62

0602-0009 Текућа буџетска резерва 20.000.000 2,70

0602-0010 Стална буџетска резерва 500.000 0,07

0602-5002 Пројекат: Текуће и капитално одржа-
вање јавних објеката и површина

39.500.000 5,34

2101 Програм 16.Политички систем 
локалне самоуправе

58.159.808 7,86

2101-0001 Функционисање скупштине 14.916.808 2,02

2101-0002 Функционисање извршних органа 43.243.000 5,84

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 739.886.277 100,00
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Члан 9.
Стална буџетска резерва за 2021. годину износи 500.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 20.000.000 динара.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.
Укупни расходи и издаци у укупном износу од 739.886.277,00 динара распоређују се по корисницима, у склопу припада-

јућих програма, програмских активности и пројеката, по функционалној класификацији и изворима, у следећим износима:
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Број 146 – 30 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. децембар 2020.
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Број 146 – 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. децембар 2020.
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Број 146 – 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. децембар 2020.
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Број 146 – 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. децембар 2020.



24. децембар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 146 – 37



Број 146 – 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 24. децембар 2020.

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.
Примања буџета Градске општине Чукарица прикупља-

ју се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, 
независно од износа утврђених овом одлуком за поједине 
врсте примања.

Члан 12.
На терет буџетских средстава корисника буџета могу сe 

преузети обавезе само до износа апропријација утврђених 
овом одлуком.

Члан 13.
Директни корисник буџетских средстава, који оствари 

приходе и примања чији износи нису могли бити познати 
у поступку доношења буџета, подноси захтев органу упра-
ве надлежном за финансије за отварање, односно повећање 
одговарајуће апропријације за извршавање расхода и изда-
така из свих извора финансирања, осим из извора 01 – При-
ходи из буџета.

Индиректни корисници средстава буџета Градске оп-
штине Чукарица, који остваре приходе и примања чији 
износи нису могли бити познати у поступку доношења бу-
џета, подносе захтев надлежном директном кориснику за 
отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за 
извршавање расхода и издатака из свих извора финансира-
ња, осим из извора 01 – Приходи из буџета.

Апропријације из ст. 1. и 2. овог члана могу се мењати 
без ограничења.

Члан 14.
Обавезе које су преузете у складу са одобреним апро-

пријацијама у 2020. години, а нису извршене у целости у 
току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза 
у 2021. години и извршавају се на терет апропријација одо-
брених овом одлуком.

Члан 15.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета из-

вршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене за-
конским прописима – на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава.

Члан 16.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим 

наменама финансијским планом прихода и расхода кори-
сника буџетских средстава, а у склопу припадајућих про-
грама и у складу са економском и функционалном класифи-
кацијом, и извором средстава.

Финансијски план прихода и расхода из става 1. овог 
члана доноси надлежни орган буџетског корисника, најка-
сније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Финансијски план директних корисника буџета, на пре-
длог Одељења за буџет и финансије, доноси Веће општине.

Скупштина општине даје сагласност на Годишњи про-
грам и финансијски план индиректних корисника: Култур-
ни центар Чукарица, Галерија 73, Спортске организације 

Чукарица и Туристичке организације Чукарица, усвојених 
од стране Управног, односно Надзорног одбора корисника.

Финансијски план месних заједница, до конституисања 
Савета месних заједница, на предлог Одељења за буџет и 
финансије, доноси Веће општине.

Члан 17.
У оквиру плана за извршење буџета, локални орган 

управе надлежан за финансије планира ликвидност буџета 
и према готовинском току буџета врши распоред остваре-
них прихода и примања.

Распоред планираних прихода и примања буџета врши 
се тромесечним плановима (квотама) за извршење буџета 
које доноси Одељење за буџет и финансије. 

Члан 18.
Наредбодавац за извршење буџета је председник Градске 

општине Чукарица и одговоран је за извршење ове одлуке. 

Члан 19.
Веће општине одговорно је, у смислу Закона о буџетском 

систему, за спровођење фискалне политике и управљања 
јавном имовином, приходима и примањима, и расходима и 
издацима.

Члан 20.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџет-

ских средстава је руководилац, односно лице које је одговорно 
за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање на-
лога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и 
за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Руководилац директног, односно индиректног корисни-
ка буџетских средстава, одговоран је за закониту, еконо-
мичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Члан 21.
Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је 

да редовно прати извршење буџета и најмање двапут годи-
шње информише Веће општине, а обавезно у року од петна-
ест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног 
периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из ста-
ва 1. овог члана, Веће општине усваја и доставља извештаје 
Скупштини општине.

Члан 22.
Председник Градске општине Чукарица може донети 

одлуку о промени износа апропријације у складу са чланом 
61. Закона о буџетском систему, односно може извршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређених 
расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход 
чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода буџета, док се приходи из осталих извора 
могу мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промене околности која не 
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник 
општине доноси Одлуку да се износ апропријације који 
није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску ре-
зерву и може се користити за намене које нису предвиђене 
буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у 
довољном обиму.
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Члан 23.
Председник градске општине може посебним актом 

(одлуком, решењем) распоредити део средстава која се 
односе на Програм 9 – Основно образовање и васпитање, 
пројекат 2002-4004 „Награде ученицима и остали расходи 
за основно образовање”, економску класификацију 472 – 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (за ученичке на-
граде и остале накнаде за образовање), и Програм 11 – Со-
цијална и дечја заштита, програмску активност 0901-0001 
„Једнократне помоћи и други облици помоћи”, економску 
класификацију 472 – Накнаде за социјалну заштиту из бу-
џета (за помоћ појединцима, породици и установама).

Члан 24.
Средства распоређена за финансирање расхода и изда-

така, односно програма корисника буџета, преносе се на 
основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом 
апропријација, односно утврђеним квотама. 

Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доста-
ве комплетну документацију за плаћање на основу које је 
утврђена обавеза корисника буџетских средстава. 

Захтеве за пренос, односно плаћање подноси руково-
дилац директног, односно индиректног корисника буџета 
Градске општине Чукарица Одељењу за буџет и финансије.

Након верификације од стране одговорног лица Оде-
љења за буџет и финансије, којом се потврђује исправност 
захтева и пратеће документације и усаглашеност истог са 
одобреном апропријацијом, захтеве за плаћање, односно 
пренос средстава одобрава председник општине.

Члан 25.
Индиректни корисници средстава буџета могу кори-

стити средства распоређена овом одлуком само за намене 
за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и 
пренета.

Члан 26.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава 

сталне буџетске резерве за наменеу складу са чланом 70. За-
кона о буџетском систему.

Члан 27.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-

ниране сврхе за које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне.

Председник општине одлучује о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве и на предлог органа управе надле-
жног за финансије, доноси решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве за намену складу са чланом 69. За-
кона о буџетском систему.

Члан 28.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-

калне власти за 2021. годину и пројекцијама за 2022. и 2023. 
годину, које је донео министар надлежан за послове финан-
сија и Законом о одређивању максималног броја запосле-
них у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15, и 
81/16 – одлука УС), број запослених код корисника буџета 
Градској општини Чукарица (директни и индиректни бу-
џетски корисници) не може прећи максимални број запо-
слених на неодређено и одређено време.

У овој одлуци средства за плате обезбеђена су за број 
запослених утврђен у складу са прописима из става 1. овог 
члана, односно за 13 изабраних/именованих лица, 13 поста-
вљених лица и 173 лица запослена на неодређено време код 
директних и индиректних корисника буџета Градске оп-
штине Чукарица.

Члан 29.
У буџетској 2021. години обрачун и исплата плата, као 

и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и 
других врста награда и бонуса предвиђених посебним и 
појединачним колективним уговорима, за директне и инди-
ректне кориснике средстава буџета градске општине, врши-
ће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.

Члан 30.
Привремено расположива средства на рачуну буџета 

могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака 
или других финансијских организација, у складу са Законом.

Уговор из става 1. овог члана закључује председник оп-
штине.

Члан 31.
Одлуку о капиталном задуживању општине доноси 

Скупштина општине, по претходно прибављеном мишље-
њу Министарства финансија Републике Србије и сагла-
сност Града Београда.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Упра-

ви за трезор – филијала Чукарица, и Секретаријату за фи-
нансије Градске управе Града Београда.

Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2021. године.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-105/2020, 24. децембра 2020. године

Председник 
Лидија Јовановић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 6. седници 
одржаној 24. децембра 2020. године, на основу члана 75. 
став 2. Закона о запосленима у јавним службама („Службе-
ни гласник РС”, бр. 113/17, 95/18 и 86/19), члана 22. став 1. 
тачка 19. Статута ГО Чукарица („Службени лист Града Бео-
града”, број 84/19) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

1. Именује се Слободан Рогошић, дипломирани филм-
ско-телевизијски продуцент из Београда, за вршиоца ду-
жности директора Туристичке организације Чукарица, до 
повратка директора на рад.

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објави-
ће се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-105/2020, 24. децембра 2020. године

Председник 
Лидија Јовановић, ср.
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