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Цена 265 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЧУКАРИЦА
На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15 и 99/16, 113/17, 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, Скупштина Градске општине Чукарица, на 28. седници,
одржанoj 23. децембра 2019. године, донела је

ОД Л У КУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2020.
ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи
и издаци Градске општине Чукарица за 2020. годину (у даљем 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 2020. годину (у даљем тексту: буџет),
састоје се од:

Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени
су у следећим износима:
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Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама, утврђени су и
распоређени у следећим износима:
Економска
класификација

Врста прихода и примања

1

Члан 4.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита
из члана 2. ове одлуке у износу од 166.645.935 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
класификација

Врста прихода и примања

1

2

3
3213
7

Пренета новчана средства буџета из
претходних година
Пренета новчана средства буџета из
претходних година

Структура
%

Износ
3

4

166.645.935
166.645.935

16,33
16,33

2

Износ

Структура
%

3

4

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

309.885.500

30,37

411

Плате и додаци запослених

244.052.816

23,92

412

Социјални доприноси на терет послодавца

41.753.834

4,09

413

Накнаде у натури (превоз)

8.185.000

0,80

414

Социјална давања запосленима

2.976.000

0,29

415

Накнаде за запослене

7.250.000

0,71

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

5.667.850

0,56

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

447.893.915

43,89

421

Стални трошкови

57.202.783

5,60

422

Трошкови путовања

63.767.600

6,25

423

Услуге по уговору

109.063.095

10,69

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

440

ОТПЛАТА КАМАТА

10.000

/

441

Отплата домаћих камата

10.000

/

450

СУБВЕНЦИЈЕ

/

/

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

/

/

3.570.000

0,35

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

463

Трансфери осталим нивоима власти

465

Остале дотације и трансфери

470
472

74.076.740

7,26

125.163.244

12,27

18.620.453

1,82

890.000

0,09

2.680.000

0,26

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

62.209.000

6,10

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

62.209.000

6,10

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

74.581.920

7,31

Дотације невладиним организацијама

44.581.920

4,37

Текући приходи

853.744.400

83,67

481

Порези на доходак и капиталне добитке
које плаћају физичка лица

441.520.000

43,27

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

1.700.000

0,17

7131

Периодични порези на непокретности

260.024.400

25,48

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

28.000.000

2,74

7134

Порези на финансијске и кап. трансакције

49.000.000

4,80

484

300.000

0,03

7145

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

12.400.000

1,22

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

28.500.000

2,79

7161

Други порези које искључиво плаћају
предузећа, односно предузетници

14.160.000

1,39

7331

Текући трансфери од др. нивоа власти

3.600.000

0,35

7411

Камате

500.000

7111

7415

Закуп непроизводне имовине

7421

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

7422
7423
7433
7441

490

Стална резерва

500.000

0,05

49912

Текућа резерва

28.000.000

2,74

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

93.640.000

9,18

511

Зграде и грађевински објекти

83.777.000

8,21

0,05

512

Машине и опрема

9.863.000

0,97

1.440.000

0,14

515

Нематеријална имовина

/

/

15.200.000

1,49

610

НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

100.000

0,01

Таксе и накнаде

39.000.000

3,82

621

0,01

13.000.000

1,27

Учешће капитала у јавним домаћим
институцијама

100.000

Споредне продаје добара и услуга које
врше државне нетржишне јединице
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100,00

Приходи од новчаних казни и прекршаја

600.000

0,06

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

100.000

0,01

7451

Мешовити и неодређени приходи

2.000.000

0,20

7721

Меморандумске ставке

1.200.000

0,12

8

Примања од продаје нефинанс.имов.

/

8121

Примања од продаје покретне имовине

/

9

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

/

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

/

9114

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

49911

УКУПНО:

1.020.390.335

Члан 7.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функционална
класификација

ФУНКЦИЈЕ

1

100,00

2

Укупна
средства

Структура
%

3

4

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

64.274.000

6,30

010

Болест и инвалидност

23.069.000

2,26

040

Породица и деца

27.800.000

2,73
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070

3

Социјална помоћ угроженом становништву некласифик. на
другом месту

4

1

13.405.000

1,31

2
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4

5

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

7.950.000

0,78

2002-1005 Пројекат: Безбедност деце у
саобраћају

3.000.000

0,30

64.274.000

6,30

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

506.716.515

49,66

111

Извршни и законодавни органи

58.946.960

5,78

112

Финансијски и фискални послови

28.500.000

2,79

130

Опште услуге

390.476.147

38,27

160

Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

28.793.408

2,82

0901-0001 Једнократне помоћи и остали
облици помоћи

7.785.000

0,76

54.650.000

5,36

0,24

0,40

0901-0005 Подршка реализацији програма
Црвеног крста

2.400.000

4.050.000
50.600.000

4,96

0901-0006 Подршка деци и породица са
децом

27.800.000

2,72

23.069.000

2,26

3.220.000

0,32

98.496.690

9,65

1201-0001 Функционисање локалних установа културе

56.317.690

5,52

1201-0002 Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

34.425.000

3,37

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

5.954.000

0,58

1201-1001 Пројекат: Уређење објекта Културног центра Чукарица

1.800.000

0,18

76.653.130

7,51

24.100.000

2,36

2.180.000

0,22

1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре

14.800.000

1,45

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

30.647.880

3,00

1301-0005 Спровођење омладинске политике

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

421

Пољопривреда

451

Друмски саобраћај

0901

Програм 11. Социјална и дечија
заштита

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

17.900.000

1,75

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

17.900.000

1,75

0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

64.800.000

6,35

610

Стамбени развој

8.000.000

0,78

0901-1001 Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним

620

Развој заједнице

56.800.000

5,57
0,15

700

ЗДРАВСТВО

1.500.000

740

Услуге јавног здравства

1.500.000

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

175.149.820

17,16

810

Услуге рекреације и спорта

76.653.130

7,51

820

Услуге културе

92.542.690

9,07

830

Услуге емитовања и штампања

900

ОБРАЗОВАЊЕ

5.954.000

0,58

135.400.000

13,27

911

Предшколско образовање

15.150.000

1,49

912

Основно образовање

120.250.000

11,78

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1.020.390.335

100,00

1201

1301

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра

1
1101

2

НАЗИВ

3
Програм 01. Урбанизам и просторно планирање

1101-0005 Остварење јавног интереса у одржавању зграда
1102

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

0101

0701

Програм 5. Пољопривреда и
рурални развој

1801

5

8.000.000

0,78

8.000.000

0,78

17.900.000

1,75

17.900.000

1,75

4.050.000

0,40

0602

4.925.250

0,48

Програм 12. Здравствена заштита

1.500.000

0,15

1801-0003 Спровође.активн.из области друштвене бриге здравља

1.500.000

0,15

504.569.555

49,45

390.476.147

38,27

0602-0002 Функционисање месних заједница

11.550.000

1,13

0602-0009 Текућа буџетска резерва

28.000.000

2,74

0602-0010 Стална буџетска резерва

500.000

0,05

Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

2.450.000

0,24

0101-0005 Функц.пољочуварске службе и
ситема одбране од града

1.600.000

0,16

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

56.800.000

5,57

50.600.000

4,96

0602-1005 Избори

17.243.408

1,69

50.600.000

4,96

58.946.960

5,78

15.150.000

1,48

2101-0001 Функционисање скупштине

15.065.960

1,48

2101-0002 Функционисање извршних органа

43.881.000

4,30

15.150.000

1,48

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 1.020.390.335

100,00

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
2001-0001 Функционисање предшколских
установа

2002

4

Структура
%

0101-0002 Мере подршке руралном развоју

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
2001

Укупна
средства

Програм 14. Развој спорта и
омладине
1301-0001 Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима

Члан 8.

Програмска
Програм активност/
Пројекат

Програм 13. Развој културе и
информисања

120.250.000

11,79

2002-1002 Пројекат:Текуће одржавање школа

Програм 9. Основно образовање

47.600.000

4,66

2002-1003 Пројекат: Превоз ученика

61.700.000

6,05

2101

Програм 16. Политички систем
локалне самоуправе

Члан 9.
Стална буџетска резерва за 2020. годину износи 500.000,00
динара, а текућа буџетска резерва 28.000.000 динара.
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
Примања буџета Градске општине Чукарица прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима,
независно од износа утврђених овом oдлуком за поједине
врсте примања.
Члан 12.
На терет буџетских средстава корисника буџета могусe
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 управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање
одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.
Индиректни корисници средстава буџета Градске општине Чукарица, који остваре приходе и примања чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подносе захтев надлежном директном кориснику за
отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за
извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.
Апропријације из ст. 1. и 2. овог члана могу се мењати
без ограничења..
Члан 14.
Обавезе које су преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2019. години, а нису извршене у целости у
току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза
у 2020. години и извршавају се на терет апропријација одобрених овом одлуком.
Члан 15.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

23. децембар 2019.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Члан 16.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим
наменама финансијским планом прихода и расхода корисника буџетских средстава, а у склопу припадајућих програма и у складу са економском и функционалном класификацијом, и извором средстава.
Финансијски план прихода и расхода из става 1. овог
члана доноси надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Финансијски план директних корисника буџета, на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси Веће општине.
Скупштина општине даје сагласност на Годишњи програм и финансијски план индиректних корисника: Културни центар Чукарица, Галерија 73 и Спортске 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 остварених 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.

23. децембар 2019.
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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 буџетских средстава је руководилац, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава
органа, као и за издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за закониту, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.
Члан 21.
Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање двапут
годишње информише Веће општине, а обавезно у року од
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Веће општине усваја и доставља извештаје
Скупштини општине.
Члан 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 до10% вредности апропријације за расход
чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода буџета, док се приходи из осталих извора
могу мењати без ограничења.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник
општине доноси Одлуку да се износ апропријације који
није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене
буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у
довољном обиму.
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Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање на основу које је
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.
Захтеве за пренос, односно плаћање подноси руководилац директног, односно индиректног корисника буџета
Градске општине Чукарица Одељењу за буџет и финансије.
Након верификације од стране одговорног лица Одељења за буџет и финансије, којом се потврђује исправност
захтева и пратеће документације и усаглашеност истог са
одобреном апропријацијом, захтеве за плаћање, односно
пренос средстава одобрава председник општине.
Члан 25.
Индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене
за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и
пренета.
Члан 26.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава
сталне буџетске резерве за наменеу складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Члан 27.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава
текуће буџетске резерве и на предлог органа управе надлежног за финансије, доноси решење о коришћењу средстава
текуће буџетске резерве за намену складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.
Члан 28.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022.
годину, које је донео министар надлежан за послове финансија и Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15, и
81/16 – одлука УС), број запослених код корисника буџета
Градској општини Чукарица (директни и индиректни буџетски корисници) не може прећи максимални број запослених на неодређено и одређено време.
У овој одлуци средства за плате обезбеђена су за број
запослених утврђен у складу са прописима из става 1. овог
члана, односно за 12 изабраних/именованих лица, 15 постављених лица и 187, запослена на неодређено време код директних и индиректних корисника буџета Градске општине
Чукарица.

Члан 23.
Председник градске општине може посебним актом
(одлуком, решењем) распоредити део средстава која се
односе на Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
пројекат 2002-1004 „Награде ученицима и остали расходи
за основно образовање”, економску класификацију 472 –
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (за ученичке награде и остале накнаде за образовање), и Програм 11 – Социјална и дечија заштита, програмску активност 0901-0001
„Једнократне помоћи и други облици помоћи”, економску
класификацију 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета (за помоћ појединцима, породици и установама).

Члан 29.
У буџетској 2020. 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 индиректне кориснике средстава буџета градске општине, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.

Члан 24.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака, односно програма корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом
апропријација, односно утврђеним квотама.

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 општине.
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Члан 31.
Одлуку о капиталном задуживању општине доноси
Скупштина општине, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије и сагласност Града Београда.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи за трезор – филијала Чукарица, и Секретаријату за финансије Градске управе Града Београда.
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-159/2019, 23. децембра 2019. године
Председник
Милан Стојић, ср.
Скупштина Градске општине Чукарица на 28. седници
одржаној 23. децембра 2019. године, на основу члана 22.
став 1. тачка 16. Статута ГО Чукарица („Службени лист
Града Београда”, број 84/19), а у вези са чланом 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлуке УС и 54/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНA И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Разрешавају се дужности у Изборној комисији ГО Чукарица у сталном саставу и то:
– Драгиша Мишковић, члан;
– Мики Ивановић, заменик члана;
– Драган Каменица, заменик чланa.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

23. децембар 2019.

– Павле Срдић, за заменика члана, на предлог одборничке групе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС)”.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-159/2019, 23. децембра 2019. године
Председник
Милан Стојић, ср.
Скупштина Градске општине Чукарица на 28. седници
одржаној 23. децембра 2019. године, на основу члана 29. став
1. тачка 3. и члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 10. став 4. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације („Службени гласник
РС”, број 98/10) и члана 22. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације
на територији градске општине Чукарица („Службени лист
Града Београда”, број 100/16), врше се измене, тако што се:
– уместо досадашњег члана Здравка Топаловића, за члана Штаба именује: Никола Ђукановић, члан Већа Градске
општине Чукарица;
– уместо досадашњег члана Радета Трифуновића, за члана Штаба именује: Филип Жугић, начелник Одељења за заједничке послове Управе Градске општине Чукарица;
– уместо досадашњег члана Драгане Кривокапић, за
члана Шаба именује: др Ненад Бјелица, директор ДЗ „Др
Симо Милошевић”.
2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-159/2019, 23. децембра 2019. године
Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-159/2019, 23. децембра 2019. године
Председник
Милан Стојић, ср.
Скупштина Градске општине Чукарица на 28. седници
одржаној 23. децембра 2019. године, на основу члана 22.
став 1. тачка 16. Статута ГО Чукарица („Службени лист
Града Београда”, број 84/19), а у вези са чланом 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлуке УС и 54/11), донела је

Р ЕШЕЊ E
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Именује се у Изборној комисији ГО Чукарица у сталном саставу и то:
– Дарко Ракић, за члана, на предлог одборничке групе
„Наша одборничка група”,
– Мирко Стојановић, за заменика члана, на предлог одборничке групе „Наша одборничка група”,

Скупштина Градске општине Чукарица на 28. седници
одржаној 23. децембра 2019. године, на основу члана 22.
став 1. тачка 19. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА
1. Даје се сагласност на Статут Туристичке организације Чукарица донетог од стране Управног одбора Туристичке
организације Чукарица на седници одржаној 3. децембра
2019. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-159/2019, 23. децембра 2019. године
Председник
Милан Стојић, ср.

23. децембар 2019.
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ГРОЦКА
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Позиција

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 23. децембра 2019. 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) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и чл. 17. и 24. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр.
42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и 80/19), донела је

Опис

Износ

2

– сопствени приходи

3

– донације

30.000

4

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)

2.400.000

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

936.844.441

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

915.244.441

5

– текући буџетски расходи

912.814.441

6

– расходи из сопствених прихода

7

– донације

30.000
2.400.000

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

21.600.000
21.600.000

ОД Л У КУ

8

– текући буџетски издаци

9

– издаци из сопствених прихода

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2020.
ГОДИНУ

10

– донације

11

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

12

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

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

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи
и издаци Градске општине Гроцка за 2020. годину, њихово
извршавање, као и права и обавезе корисника буџетских
средстава.
Члан 2.
Приходи буџета Градске општине Гроцка за 2020. годину регулисани су законским прописима и Одлуком о обиму
средстава за вршење послова Града и градских општина и
утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2020. години број 4-847/19-С
од 29. новембра 2019. године.
Члан 3.
Текућа примања буџета у 2020. години утврђују се у износу од 854.814.441 динар и представљају обим средстава за
финансирање јавних расхода.
Члан 4.
Примања и приходи расходи и издаци буџета градске
општине Гроцка за 2020. годину (у даљем тексту: буџет), састоји се од:
Позиција

Опис

Износ

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

866.844.441

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

-70.000.000

-70.000.000

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

16

Издаци за отплату главнице дуга (61)

17

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

70.000.000

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

70.000.000

Средства на консолидованом рачуну општине Гроцка
утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:
Економска
класификација

Опис
I

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1.

Текући приходи

буџет 2020

7

854.814.441

1.1. Изворни приходи

311.390.000

Порез на имовину

7131

213.790.000

714,741,716

81.000.000

Приходи од продаје добара и услуга

742

9.600.000

Приходи од камата

741

200.000

Новчане казне

743

2.800.000

Мешовити и неодређени приходи

745

2.000.000

Меморандумске ставке

772

Локалне комуналне таксе

2.000.000

1.2. Уступљени приходи

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:

866.844.441

Порез на доходак грађана

– буџетска средства

864.414.441

Порез на имовину

543.424.441
711

492.424.441

7133,7134

51.000.000

Расходи и издаци буџета, по појединачној намени, утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:
Конто

Назив конта

Извор 01

Извор
04,07,08

Извор 13

Извор 15

Укупно

Учешће

1

2

3

4

5

6

7

8

4
41

Расходи за запослене

224.635.316

226.285.316

24,15%

411

Плате и додаци запослених

170.418.078

170.418.078

18,19%

412

Социјални доприноси на терет послодавца

31.067.238

31.067.238

3,32%

413

Накнаде у натури

7.120.000

7.120.000

0,76%

414

Социјална давања запосленима

13.750.000

1,47%

415

Накнада трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

42

Коришћење роба и услуга

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

12.100.000

1.650.000

1.650.000

880.000

880.000

0,09%

3.050.000

3.050.000

0,33%

231.273.125

24,69%

217.901.125

10.372.000

27.728.125

852.000

5.500.000
104.370.000

3.520.000

3.000.000

28.580.125

3,05%

5.500.000

0,59%

107.890.000

11,52%

Број 132 – 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1

2

424

3

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

4

38.353.000

23. децембар 2019.
5

6

7

1.600.000

43.153.000
8.450.000

0,90%

2.800.000

1.400.000

37.700.000

4,02%

8.450.000
33.500.000

8

3.200.000

4,61%

45

Субвенције

280.000.000

67.000.000

347.000.000

37,04%

451

Субвенције јавним предузећима

280.000.000

67.000.000

347.000.000

37,04%

46

Донације, дотације и трансфери

20.100.000

20.100.000

2,15%

463

Трансфери осталим нивоима власти

20.100.000

20.100.000

2,15%

465

Остале дотације, донације и трнсфери Републици

47

Социјално осигурање и социјална заштита

56.550.000

56.550.000

6,04%

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

56.550.000

56.550.000

6,04%

28.536.000

3,05%

0

48

Остали расходи

28.528.000

481

Дотације невладиним организацијама

22.700.000

482

Порези, обавезне таксе и казне

8.000

22.700.000

2,42%

816.000

0,09%

5.000.000

5.000.000

0,53%

20.000

20.000

0,00%

808.000

8.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

485

Накнада штете нанете од стране државних органа

49

Резерве

5.500.000

5.500.000

0,59%

499

Средства резерве

5.500.000

5.500.000

0,59%

51

Основна средства

21.600.000

21.600.000

2,31%

511

Зграде и грађевински објекти

11.000.000

11.000.000

1,17%

512

Машине и опрема

10.600.000

1,13%

10.600.000

УКУПНО

854.814.441

12.030.000

67.000.000

3.000.000

936.844.441 100,00%

Члан 5.
Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита у износу од 70.000.000 динара из члана 4. ове одлуке у
потпуности ће се обезбедити из неутрошених средстава из ранијих година.
Члан 6.
Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се програмске активности за следеће програме:
Број програма

Назив програма

1

Становање, урбанизам и просторно планирање

2

Комуналне делатности

3

Локални економски развој

4

Развој туризма

5

Пољопривреда и рурални развој

Износ у динарима
100.000.000
92.000.000
300.000
/
8.000.000

6

Заштита животне средине

7

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

5.000.000

8

Предшколско васпитање

9

Основно образовање и васпитање

156.000.000
500.000

10

Средње образовање и васпитање

11

Социјална и дечја заштита

73.200.000
/
16.050.000

12

Здравствена заштита

13

Развој културе и информисања

/

14

Развој спорта и омладине

13.500.000

15

Опште јавне услуге управе

336.271.116

16

Политички систем локалне самоуправе

113.659.200

17

Енергетска ефикасност

22.364.125

/

Укупно

936.844.441

Члан 7.
Планирани капитални издаци у периоду од 2020. до 2022. године исказују се у табели:

3

4

5

6
51.000.000,00

„ЈП за развој
ГО Гроцка”

Унапређење социјалне инфраструктуре и обезбеђивање услова за унапређење културе

2

„ЈП за развој
ГО Гроцка”

Завршетак спортске Унапређење социјалне инфраструктухале у Гроцкој.
ре и обезбеђивање услова за унапређење спорта што подразумева већи
обухват грађана који се баве спотром
као и повећање капацитета спортских
организација

100.000.000,00
У току

1

7
432.203

2020

2021

2022

8

9

10

Укупно
додељени
бодови

2

Укупна
Укупна
вредност
вредност
инвестиција инвестиција
(у динарима) у еврима

Разлози за реализацију пројеката

У току

Назив пројекта

Статус
пројекта

Коначан
ранг
1

Предлагач
идеје

11

51.000.000,00

84

847.000 100.000.000,00

78

23. децембар 2019.
2

3

4

Израда недостајућих Стварање предуслова за даљи развој
планских аката –
Општине.
ПГР са обухватом
насеља Врчин и
Гроцка

5

Одељење за гра- Израда недостајућих Стварање предуслова за даљи развој
ђевинско-урПДР-ова
Општине.
банистичке
и комунално
стамбене послове ГО гроцка

5

ЈП за развој ГО Израда недостајуће Предуслов за реализацију потребних
Гроцка
пројектне докумен- капиталних инвестиција
тације (пијаца у
Винчи; предшколска
установа у Винчи;
за инвестиције у
водоводни систем;
за адаптацију и реконструкцију месних
заједница

6

ЈП „Пијаце
и зеленило
Гроцка”

Изградња објекта
са пратећом
инфраструктуром
за потребе пијаце у
Винчи

7

ЈП „Водовод и
канализација”
Гроцка.

Изградња водоводне Стварање претпоставки за снабдемреже у насељу
вање становништав чистом пијаћом
Живковац – инжи- водом.
њеринг.

7

ЈП „Водовод и
канализација”
Гроцка.

Изградња бунара 3 Стварање претпоставки за снабдебунара у Умчарима – вање становништав чистом пијаћом
инжињеринг.
водом

7

ЈП „Водовод и
канализација”
Гроцка.

Изградња бунара 3
бунара у Гроцкој –
инжињеринг.

Стварање претпоставки за снабдевање становништав чистом пијаћом
водом

7

ЈП „Водовод и
канализација”
Гроцка.

Изградња бунара 2
бунара у Врчину –
инжињеринг.

Стварање претпоставки за снабдевање становништва чистом пијаћом

7

ЈП „Водовод и
канализација”
Гроцка.

Изградња подстани- Стварање претпоставки за снабдеца (бустер) станица вање становништва чистом пијаћом
за препумпавање
водом
воде у више делове
насеља Гроцка, Умчари, Врчин, Бегаљица,
Болеч и Заклопача.

7

ЈП „Водовод и
канализација”
Гроцка.

Реконструкција
Стварање претпоставки за снабдевацементно азбестног ње становништва чистом пијаћом
потисно-дистрибутивног цевовода у
Пударцима– инжењеринг
Стварање претпоставки за снабдевање
становништва чистом пијаћом водом

7

ЈП „Водовод и
канализација”
Гроцка.

Реконструкција
Стварање претпоставки за снабдевацементно азбестног ње становништва чистом пијаћом
дитрибутивног
цевовода у Умчарима
– инжењеринг
Стварање претпоставки за снабдевање
становништва чистом пијаћом водом

7

ЈП „Водовод и
канализација”
Гроцка.

Реконструкција
Стварање претпоставки за снабдевацементно азбестног ње становништва чистом пијаћом
дитрибутивног цевовода у Пударцима
– инжењеринг
Стварање претпоставки за снабдевање
становништва чистом пијаћом водом

Унапређење комуналне инфраструктуре у циљу задовољења потреба
грађана

59.559.000,00 59.559.000,00

55

50.000.000,00

424.000

20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

48

150.000.000,00

1.272.000

75.000.000,00 75.000.000,00

42

30.000.000,00

423.000

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

42

40.000.000,00

339.000

30.000.000,00

5.000.000,00

42

80.000.000,00

678.000.000

10.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

41

35.000.000,00

297.000

20.000.000,00 10.000.000,00

5.000.000,00

39

24.000.000,00

203.000

10.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

39

24.000.000,00

203.000

10.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

39

16.000.000,00

136.000

6.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

39

30.000.000,00

254.000

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

39

130.000.000,00

1.101.700

95.000.000,00

805.000

15.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

39

55.000.000,00

466.000

10.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00

39

Нов

Одељење за
грађевинско-урбанистичке и комунално стамбене
послове ГО
гроцка

10

11

5.000.000,00

39

Нов

5

9

Нов

Боља повезаност обрадиве земље
са насељеним местима и допринос
унапређењу пољопривреде.

8

Нов

Уређење атарских
путева

1.010.000

Нов

„ЈП за развој
ГО Гроцка”

119.180.000,00

Нов

4

55

Нов

Унапређење комуналне инфраструктуре у циљу задовољења потреба
грађана

7

Нов

Изградња централног гробља 1000м2,
прва фаза 1700
гробних места

2.542.000 130.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

Нов

ЈП „Пијаце
и зеленило
Гроцка”

6
300.000.000,00

нов

3

5

Нов

Побољшање услова одвијања саобраћаја и повећања безбедности на
некатегорисаним путевима

Нов

Изградња некатегорисаних путева

У току

„ЈП за развој
ГО Гроцка”

У току

3

Број 132 – 21

У току

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 132 – 22
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

Центар за
културу ГО
Гроцка

Реконструкција и
адаптација објекта
под заштитом Завода
за заштиту споменика културе.

Влајковићева кућа са припадајућом
парцелом у Гроцкој, која је тренутно
ругло због свог девастираног стања,
због своје изузетно атрактивне
позиције је простор веома захвалан
за ревитализацију и реализацију
разноврсних садржаја.
Значај обнове Влајковићеве куће је у
великој потреби за дефинисаним и
поливалентним просторима културно-туристичке намене

9

ЈП „Пијаце
и зеленило
Гроцка”

Реконструкција
скела или куповина
трајекта.

Усклађивање са законском регулативом (Закон о пловидби и лукама на
унутрашњим водама).

9

ЈП за развој ГО Уређење јавних,
Неуређене површине
Гроцка
слободних и зелених
површина на територија ГО Гроцка

У току

8

У току

Изградња и рекон- Стварање претпоставки за снабдеваструкција водоводне ње становништва чистом пијаћом
мреже по утврђеним
приоритетима.
Приоритет централни део Врчина
– инжењеринг
Стварање претпоставки за снабдевање
становништва
чистом пијаћом
водом.

6

7

8

9

10

11

100.000.000,00

848.000

50.000.000,00 50.000.000,00

39

12.000.000,00

102.000

12.000.000,00

35

35.400.000,00

300.000

17.700.000,00 17.700.000,00

31

10.000.000

85.000

7.009.117,55

Нов

ЈП „Водовод и
канализација”
Гроцка.

Нов

7
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Побољшање енергетске ефикасности објекта ради смањења трошкова
набавке енергената. Уградњом
квалитетне столарије смањиће
се губици на грејању и хлађењу
објекта а поред тога ће допринети
поправљању изгледа фасаде
објекта.

11 ЈП за развој ГО Реконстркција
Гроцка
објеката МЗ по приоритетима у оквиру
којих су и домови
културе.

Побољшање енергетске ефикасности
објекта ради смањења трошкова
набавке енергената и подизање квалитета пружања услуга Општинске
управе

12 ЈП за развој ГО Израда катастра
Гроцка
некатегорисаних
путева – прва фаза

Катастар некатегорисаних путева
треба да буде део јединствене евиденције путне инфраструктуре, ради
прецизне евиденције имовине града
Београдa квалитетнијег одржавања
саобраћајница

59.400

7.009.117,55

28

9.610.834.93

81.450

9.610.843,93

28

10.000.000,00

85.000

5.000.000,00

5.000.000,00

26

10.000.000

85.000

4.000.000,00

5.000.000,00

20

Нов

10 ЈП за развој ГО Енергетска санација
Гроцка
зграде и поправка крова зграде
Општинске управе у
Гроцкој
у ул Булевар ослобођења 26

31

Нов

Побољшање енергетске ефикасностио
бјекта ради смањења трошкова набавке енергената. Уградњом квалитетне
столарије смањиће се губици на грејању и хлађењу објекта а поред тога
ће допринети поправљању изгледа
фасаде објекта.

5.000.000,00

Нов

10 ЈП за развој ГО Енергетска санација
Гроцка
зграде и поправка крова зграде
Општинске управе у
Гроцкој у ул Булевар
ослобођења 39

5.000.000,00

1.000.000,00

У току

Члан 8.
Приходи од накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и приходи од давања у закуп пословног простора
по Закону о буџетском систему третирају се као општи приход и у том смислу биће и планирани.
Члан 9.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства од 500.000 динара и употреба ових средстава одређена је чланом 70. Закона о буџетском система. Решење о употреби ових средстава доноси председник општине.
Члан 10.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у висини од 5.000.000 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељенa су у износу од 0,58% прихода буџета.
О коришћењу средстава сталне и текуће резерве одлучује председник општине на предлог Одељења за финансије, привреду и друштвене делатности.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријација корисника буџета за одређене намене и програме и исказују се на класификацији намена за коју су средства усмерена.
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Члан 11.
Приходи и примања буџета, планирају се у следећим износима:
ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

ИЗВОРИ

ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
3

Извор 01 Извор 04, 07,08 Извор 13 и 15
4

5

6

Укупно Учешће

1

2

3

15

Пренета средства из претходне године

3.000.000

3.000.000

3.000.000 0,32%

7

8

3

13

Вишак прихода из претходних година

67.000.000

67.000.000

67.000.000 7,15%

I Текући приходи
711000

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

711111

Порез на зараде

427.424.441

427.424.441 45,62%

711121

Порез на приходе од самосталних делатности које се плаћа према
стварно оствареном нето приходу

500.000

500.000 0,05%

711122

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
паушално утврђеном приходу

40.000.000

40.000.000 4,27%

711123

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

24.500.000

24.500.000 2,62%

492.424.441

492.424.441 52,56%

213.790.000

213.790.000 22,82%

01
713000

УКУПНО 711000
Порез на имовину

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције
01

УКУПНО 713000

8.000.000

8.000.000 0,85%

43.000.000

43.000.000 4,59%

264.790.000

264.790.000 28,26%

714000

Порез на добра и услуге

714431

Комунална такса за држање рекламних паноа

2.000.000

2.000.000 0,21%

714513

Комунална такса за држање моторних возила

46.000.000

46.000.000 4,91%

714565
01
716000

Накнада за коришћење јавних површина и друге сврхе

18.000.000

18.000.000 1,92%

УКУПНО 714000

66.000.000

66.000.000 7,04%

Комунална такса на Фирму

12.000.000

12.000.000 1,28%

УКУПНО 716000

12.000.000

12.000.000 1,28%

Други порези

716110
01
733000

Трансфери од других нивоа власти

733154

Текући наменски трансфер од републике у корист нивоа општина

1.000.000

1.000.000 0,11%

733157

Текући трансфери града у корист нивоа општина

7.100.000

7.100.000 0,76%

8.100.000

8.100.000 0,86%

733253

Капитални трансфер од градова у корист нивоа оппштина
07

УКУПНО 733000

741000

Приходи од имовине

741100

Камате

200.000

200.000 0,02%

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

3.000.000

3.000.000 0,32%

УКУПНО 741000

3.200.000

3.200.000 0,34%

01
742000

Приходи од продаје добара и услуга

742152

Приходи од давања у закуп непокретности

5.500.000

5.500.000 0,59%

742251

Општинске административне таксе

3.500.000

3.500.000 0,37%

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

500.000

Приходи које својом делатношћу остваре органи Општине

100.000

30.000

130.000 0,01%

9.600.000

30.000

9.630.000 1,03%

742351

01,04
01

УКУПНО 742000

500.000 0,05%

743000

Новчане казне и одузета имовинска корист

743351

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку

100.000

100.000 0,01%

743353

Приходи од мандатних казни

2.700.000

2.700.000 0,29%

УКУПНО 743000

2.800.000

2.800.000 0,30%

01
744000

Добровољни трансфери од правних и физичких лица

744151

Текући добровољни трансфери од правних и физичких лица

800.000

800.000 0,09%

744251

Капитални добровољни трансфери од правних и физичких лица у
корист Општине

1.600.000

1.600.000 0,17%

УКУПНО 744000

2.400.000

2.400.000 0,26%

08
745000

Мешовити и неодређени приходи

745151
01

Мешовити приходи у корист општине

2.000.000

2.000.000 0,21%

УКУПНО 745000

2.000.000

2.000.000 0,21%

771000

Меморандумске ставке

771111

Рефундација расхода

1.500.000

1.500.000 0,16%

УКУПНО 771000

1.500.000

1.500.000 0,16%

07
772000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

772114
01

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година

2.000.000

2.000.000 0,21%

УКУПНО 772000

2.000.000

2.000.000 0,21%

СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 711000-771000

854.814.441

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

854.814.441 91,24%
30.000

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
854.814.441

12.030.000

30.000 0,00%
70.000.000 936.844.441 100,00%
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 12.
Средства буџета Општине Гроцка за 2020. годину, утврђена су у износу од 936.844.441 динар, а обухватају средства на
подрачуну извршења буџета и средства на подрачунима индиректних корисника која се воде у оквиру консолидованог рачуна трезора Општине Гроцка.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– Текући приходи у износу од 854.814.441 динар – извор финансирања 01;
– Сопствени приходи у износу од 30.000 динара – извор финансирања 04;
– Приходи од трансфера у износу 9.600.000 динара-извор финансирања 07;
– Средства од донација у износу од 2.400.000 динара – извор финансирања 08;
– Средства вишка прихода из претходне године (процена) у износу од 67.000.000 динара– извор финансирања 13;
– Неутрошена средства трансфера из претходне године 3.000.000 динара – извор финансирања 15.

ПРОГРАМ / ПA /
Пројекат
1

Шифра

Члан 13.
Средства буџета ГО Гроцка у износу од 854.814.441 динар и средства из осталих извора у износу од 82.030.000 динара
у 2020. години утврђени су и распоређени по програмској класификацији, а циљане вредности буџета Општине Гроцка за
2021. и 2022. годину у укупном износу од 2.376.144.441 динар распоређене су по програмској класификацији, и то:

2

Циљ
3

Индикатор

Вредност
у базној
години
(2019)

Циљана
вредност
2020

Циљана
вредност
2021

Циљана
вредност
2022

4

5

6

7

8

1 – Становање,урбанизам и просторно
планирање

1101

Просторни развој у
складу са плановима

1. Проценат покривености територије урбанистичком планском
документацијом
2.Проценат грађевинског земљишта потпуно
опремљеног комуналном инфраструктуром

Просторно и урбанистичко планирање

0001

1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком
документацијом

1.Усојен просторни
план града/општине
2.Проценат површине
покривен плановима
детаљне регулације

Управљање грађевинским земљиштем

0003

1.Стављање у функцију 1.Број локација кограђевинског земљишта мунално опремљеног
земљишта

2 – Комунална
делатност

1102

1.Повећање покривености насеља и територије
рационалним јавним
осветљењем
2.Рационално снабдевање водом за пиће

Управљање/одржавање јавним
осветљењем

0001

1.Адекватно управљање 1.Укупан број интерјавним осветљењем
венција по поднетим
иницијативама грађана
за замену светиљки
када престану да раде

Одржавање јавних
зелених површина

0002

1. Адекватан квалитет 1. Број извршених инпружених услуга уређе- спекцијских контрола
ња и одржавања јавних
зелених површина

7.900.000

Одржавање чистоће
на површинама јавне
намене

0003

1.Максимална могућа
покривеност насеља
и територије услугама
одржавања чистоће
јавних површина

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

Одржавање гробаља
и погребне услуге

0006

Адекватан квалитет
пружених услуга
одржавања гробаља и
погребних услуга

Број интервенције у
односу на укупан број
поднетих иницијатива
грађана за чишћење и
одржавање гробаља

Управљање и снабдевање водом за пиће

0008

1.Адекватан квалитет 1.Број кварова по км
пружених услуга водо- водоводне мреже
снабдевање

1501

1.Повећање запослености на територији
Општине

Свега ПА Програма 1

9

10

Укупна
средства
11

11.030.000

40.000.000

32.000.000

32.500.000

104.500.000

104.500.000

28.341.797

55.000.000

25.000.000

25.000.000

105.000.000

5.000.000

110.000.000

39.371.797

95.000.000

57.000.000

57.500.000

209.500.000

5.000.000

214.500.000

72.000.000

70.000.000

142.000.000 15.000.000

157.000.000

12.000.000

3.500.000

4.000.000

19.500.000

19.500.000

8.600.000

19.000.000

1.000.000

1.500.000

21.500.000

21.500.000

27.461.360

16.000.000

12.000.000

7.000.000

35.000.000

35.000.000

90.000.000

30.000.000

23.000.000

5.000.000

58.000.000

58.000.000

77.000.000 111.500.000

87.500.000

1.Укупна количина
потрошене електричне
енергије (годишње) 2.
Цена воде по м³

Свега ПА Програма 2
3– Локални економски развој

СопствеСредства из
ни и други
буџета
приходи

124.618.172

258.579.532
1. Број севидентираних
незапослених лица
на евиденцији НСЗ
(разврстаних по полу и
старости)

276.000.000 15.000.000

291.000.000
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1
Мере активне политике запошљавања

2
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3

4

0002

Повећање броја
запослених кроз мере
активне политике
запошљавања

5 – Пољопривреда и
рурални развој

0101

1. Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача

Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју
пољопр газдинастава

Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној
заједници

0001

Стварање услова за
развој и унапређење
пољоп. производње

Број едукација намењених пољопривредним
произвођачима на
територије градске
општине

6-Заштита животне
средине

0401

1.Унапређење управља- 1.Број становника
ња отпадним водама
прикључен на јавну канализацију у односу на
укупан број становника

Управљање отпадним
водама

0004

Адекватан квалитет
Број интервенција на
пружених услуга одво- канализационој мрежи
ђења отпадних вода

7 -Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

0701

1.Развијеност инфраструктуре у контексту
доприноса социо
економском развоју

Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре

0002

5

6

7

Број 132 – 25
8

9

10

11

300.000

300.000

1.000.000

1.000.000

2.300.000

2.300.000

300.000

300.000

1.000.000

1.000.000

2.300.000

2.300.000

1.500.000

8.000.000

2.800.000

2.000.000

12.800.000

12.800.000

1.500.000

8.000.000

2.800.000

2.000.000

12.800.000

12.800.000

8.625.000

5.000.000

12.000.000

10.000.000

27.000.000

27.000.000

8.625.000

5.000.000

12.000.000

10.000.000

27.000.000

27.000.000

1. Одржавање квали1. Број км санираних и/ 165.344.588 103.000.000
тета улица кроз рекон- или реконструисаних
струкцију и редовно
улица
одржавање асфалтног
покривача

12.000.000

10.000.000

6.000.000

6.000.000

165.344.588 103.000.000

12.000.000

10.000.000

500.000

500.000

500.000

1.500.000

1.500.000

500.000

500.000

500.000

1.500.000

1.500.000

2.000.000

19.500.000

19.500.000

25.000.000

64.000.000

19.500.000

50.000.597

50.000.000

50.000.000

60.000.000

160.000.000

50.000.000

Пројекат: Награде
2002-1009 Подстицај за постизање Број награђених
успешним ученицима
бољих резултата учења ученика

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

6.000.000

2.000.000

Пројекат: Остали
програми

1.700.000

1.700.000

1.700.000

1.800.000

5.200.000

1.700.000

2.000.000

73.200.000

73.200.000

25.000.000

171.400.000

3.500.000

2.500.000

2.000.000

2.000.000

6.500.000

1. Број новозапослених
жена уз помоћ успостављања механизма
за фин. Подршку
запошљавању

Свега ПА програма 3

Свега ПА програма 5

Свега ПА програм 6

Унапређење безбедности саобраћаја

Број насеља до којих
не постоји приступ
асфалтним путем

0701-1006 Повећање безбедности 1. Број деце која су
деце у саобраћају
прошла едукацију

Свега ПА програма 7
8– Предшколско
образовање и васпитање

Функционисање и
остваривање предшколског васпитања
и образовања

9 – Основно образовање и васпитање

2001

6.000.000

12.000.000

172.000.000

6.000.000

18.000.000

137.000.000 53.000.000

190.000.000

1.Повећање обухвата
деце предшколским
васпитањем и обрзовањем

2001-0001 1. Унапређење квалите- 1.Број објеката у којима
та предшколсог образо- су извшена улагања
вања и васпитања
на годишњем нивоу у
односу на укупан број
објеката ПУ
2002

125.000.000 47.000.000

1.Унапређење доступности основног
образовања деци из
осетљивих група

1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)2.
Број објеката који су
прилагодили простор за
децу са инвалидитетом
у односу на укупан
број објеката основних
школа

Пројекат: Текуће
одржавање школа

2002-1007 Одржавање школске
Број решених захтева
инфраструктуре у циљу школа
побољшавања услова
рада ученика и особља

Пројекат: Превоз
ученика

2002-1008 Побољшање услова
школовања

2002-1010 Јачање свести о бољим
условима школовања
деце

Број реализованих
услуга превоза деце

Број поднетих захтева

Свега ПА програма 9
11 – Социјална и
дечја заштита

0901

1. Повећање доступности права и механизама
соц заштите за жене у
локалној заједници

Једнократне помоћи
и други облици
помоћи

0001

1. Унапређење заштите 1. Број корисника једносиромашних
кратне новчане помоћи
у односу на укупан број
грађана

0

171.400.000

1.Удео жена корисница
социј. помоћи у укупном броју корисника
соц помићи
6.500.000

Број 132 – 26
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1

2

Породични и домски
смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја

0002

3
1. Обезбеђење услуга
смештаја

4

Пројекат: Социјално 0901-1014 1. Побољшање
збрињавање избеглих
социо-економског
и расељених лица
положаја избеглих и
расељених лица на
теритроији ГО Гроцка

Број пакета грађевинског материјала

Дневне услуге у
заједници

0003

1. Подстицање развоја
разноврсних социјалних и других услуга у
заједници

1. Број удружења/хуматирних организација
које добијају средства
из буџета општине

Подршка реализацији програма Црвеног
крста

0005

1. Социјално деловање-олакшавање људске
патње пружањем
неопходне ургентне помоћи лицима у невољи,
развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих
облика помоћи

1. Број корисника народне кухиње ( или број
подељених оброка)
2. Број волонтера Црвеног крста

Подршка особама са
инвалидитетом

0008

Обезбеђивање услуга
социјалне заштите за
старије и одрасле са
инвалидитетом

1. Број услуга

Свега ПА програма 11
13 – Развој културе и
информисања

1201

1. Подстицање развоја
културе

1.Број реализованих
програма на 1000 становника који доприносе
остваривању општег
интереса у култури 2.
Укупан број чланова
удружења грађана из
области културе

Функционисање
локалних установа
културе

0001

Обезбеђење редовног
функционисања установа културе

1. Број запослених у
установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС

Унапређење система
очувања и представљања културно-историсјког
наслеђа

0003

Унапређење презента- Број реализованих
ције културног наслеђа програма који промовишу локално културно
наслеђе у односу на број
планираних програма

Пројекат: Грочанске
свечаности

5

6

1201-1011 Јачање свести о потреби Број насталих уметразвоја манифестацио- ничких слика у оквиру
ног туризма
манифестације

Свега ПА програма 13

7
2.000.000

1. Број корисника
услуга смештаја прихватилишта

23. децембар 2019.
8
2.000.000

9

10

11

4.000.000

4.000.000

50.000

50.000

50.000

1.000.000

1.000.000

500.000

500.000

2.000.000

2.000.000

500.000

500.000

500.000

500.000

1.500.000

1.500.000

12.000.000

12.000.000

9.000.000

9.000.000

30.000.000

30.000.000

17.050.000

16.050.000

14.000.000

14.000.000

44.000.000

0

44.000.000

21.927.530

9.034.125

9.000.000

9.000.000

27.034.125

4.830.000

31.864.125

4.000.000

5.000.000

9.000.000

9.000.000

8.000.000

8.500.000

8.500.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

30.427.530

17.534.125

21.000.000

22.000.000

44.034.125

4.830.000

48.864.125

1.Број спортских организација преко којих се
остварује јавни интерес
у области спорта 2. Број
жена чланова спортских организација и
удружења

14 – Развој спорта и
омладине

1301

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

Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима
и савезима

0001

Унапређење рекреатив- 1. Број програма којима
ног спорта
се реализују активности
из рекреативног спорта

15.500.000

10.500.000

2.000.000

3.000.000

15.500.000

15.500.000

Подршка предшколском, школском
спорту

0002

Уапређење предшкол- 1. број објеката који је
ског и школског спорта доступан за коришћење
предшколском, школском спорту
2. Број програма којима
се реализује активности
школског спорта

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

Спровођење омладинске политике

0005

Подршка активном
укључивању младих
у различите друш.
активности

400.000

400.000

1.000.000

1.200.000

2.600.000

2.600.000

1.600.000

1.600.000

2.000.000

2.000.000

5.600.000

5.600.000

18.500.000

13.500.000

6.000.000

7.200.000

26.700.000

1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике

Број спроведених
Пројекат: Друштвене 1301-1001 Унапређење свести о
активности младих
потреби подршке и
активности од стране
већег ангажовања мла- КЗМ
дих у свим процесима
друштвених активности ГО
Свега ПА програма14

0

26.700.000

23. децембар 2019.
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5

6

7
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8

9

10

11

1. Однос броја запослених у градској општини
и законом утврђеног
максималног бр запослених

15 – Опште услуге
локалне самоуправе

0602

1. Одрживо управно
и финансијско функционисање градске
општине у складу са
надлежностима и пословима Општине

Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

0001

Функционисање управе 1. Проценат попуњености радних места која
подразумевају вођење
управног поступка

313.631.115 291.261.116 340.000.000 330.000.000

961.261.116

1.800.000

963.061.116

Пројекат: Капитално 0602-1002 Обезбеђење инфраулагање у отворене
структурних услова за
спортске објекте
бављење спортом

Број објеката спортске
инфраструктуре

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Пројекат: Капитално 0602-1003 Унапређење квалитета
улагање у пословне
рада кроз улагања у
зраде
пословне зграда

Број пословних зграда

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

10.470.000

10.470.000

10.000.000

10.000.000

30.470.000

30.470.000

6.600.000

7.000.000

7.000.000

20.600.000

20.600.000

Пројекат : Набавка
опреме

0602-1004 Унапређење праћења
Број набављених основстања имовине градске них средстава
општине

Пројекат: Манифестације градске
општине Гроцка

0602-1005 Задовољење потреба за Број спроведених маникултурним манифеста- фестација на територицијама
ји градске општине

Функционисање
месних заједница

0002

Обезбеђено задовољење потреба и интереса
локалног становништва
деловањем месних
заједница

Број иницијатива/
предлога месних заједница према општини
у вези са питањима од
интереса за локално
становништво

10.684.689

2.240.000

3.000.000

3.000.000

8.240.000

8.240.000

Пројекат: Капитално 0602-1012 Одржавање објеката
инвестирање у објеку циљу побољшања
те месних заједница
услова живота људи у
месним заједницама

број објеката месних
заједница

10.684.689

3.000.000

5.000.000

5.000.000

3.000.000

3.000.000

Општинско правобранилаштво

0004

1.Број решених
предмета у односу на
укупан број предмета
на годишњем нивоу

6.150.000

0

0

Текућа буџетска
резерва

0009

5.532.453

5.000.000

3.000.000

3.000.000

11.000.000

11.000.000

Стална буџетска
резерва

0010

500.000

500.000

600.000

50.000

1.150.000

1.150.000

Управљање у ванредним ситуацијма

0014

5.024.010

5.000.000

7.000.000

7.000.000

19.000.000

1. Заштита имовинских права и интереса
Општине

Изградња ефикасног
Број идентификованих
превентивног система објеката критичне
заштите и спасавања на инфрастуктуре
избегавању последица
елементарних и других
непогода

Свега ПА програма 15

341.522.267 332.071.116 353.600.000 358.050.000 1.062.721.116

16– Политички
систем локалне
самоуправе

2101

Ефикасно и ефективно
функционисање органа
политичког система
локалне самоуправе

Функционисање
Скупштине

0001

Функционисање локал- Број седница скупне скупштине
штине

Пројекат: Локални
избори

2101-1001

Функционисање
извршних органа

0002

8.790.000

11.449.200

9.000.000

9.500.000

6.050.000
Функционисање извршних органа

Број седница извршних 102.932.480
органа

2.400.000

21.400.000

4.200.000 1.066.921.116

29.949.200

29.949.200

6.050.000

6.050.000

96.160.000

72.000.000

75.000.000

243.160.000

243.160.000

Свега ПА програма 16

111.722.480 113.659.200

81.000.000

84.500.000

279.159.200

279.159.200

Укупно за буџет

994.943.194 854.814.441 745.100.000 678.750.000 2.294.114.441 82.030.000 2.376.144.441

Члан 14.
Средства из члана 11. распоређују се по корисницима, и то:

3

Извор
финансирања

2

Позиција

функција

1

Економска
класификација

Раздео/Глава

Програмска
класификација

Опис

4

5

6

7

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
2101

ПРОГРАМ 16– ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 – ПА 0001

2101-0001
111

Функционисање Скупштине
Извршни и законодавни органи

Средства
из буџета
(01)
8

Средства из Трансфери ПрихоВишак
Неутрошена
сопствених других ни- ди од прихода из сред трансф
прихода воа власти донација предходне из предх год
(04)
(07)
(08)
године (13)
(15)
9

10

11

12

13

Укупна
средства

14

Број 132 – 28
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3
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4

5

6

111

1

411

01

Плате, додаци и накнаде запослених

7

111

2

412

01

111

3

416

8

9

10

23. децембар 2019.
11

12

13

14

5.672.000

5.672.000

Социјални доприноси на терет послодавца

907.200

907.200

01

Награде запосленима и остали посебни
расходи

50.000

50.000

111

4

422

01

Трошкови путовања

2.700.000

2.700.000

111

5

423

01

Услуге по уговору

720.000

720.000

111

6

426

01

Материјал

300.000

300.000

111

7

481

01

Дотације невладиним организацијама

1.100.000

1.100.000

11.449.200

11.449.200

Приходи из буџета

11.449.200

11.449.200

Укупни извори за ПА 2101-0001

11.449.200

11.449.200

2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за функцију 111
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА 2101-0001

01
160

Oпште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
2101-1001

Пројекат-Локални избори 2101-1001

160

8

416

01

Награде запосленима и посебни расходи

160

9

421

01

Стални трошкови

160

10 422

01

Трошкови путовања

160

11 423

01

160

12 424

01

160

13 426

160

14 481

100.000

100.000

2.500.000

2.500.000

Услуге по уговору

200.000

200.000

Специјализоване услуге

300.000

300.000

01

Материјал

350.000

350.000

01

Дотације невладиним организацијама

600.000

600.000

Приходи из буџета

6.050.000

6.050.000

Укупно за функцију 160

6.050.000

6.050.000

Приходи из буџета

6.050.000

6.050.000

Укупно за пројекат 2101-1001

6.050.000

6.050.000

Приходи из буџета

17.499.200

17.499.200

Укупно за програм 2101

17.499.200

17.499.200

17.499.200

17.499.200

17.499.200

17.499.200

32.160.000

32.160.000

7.020.000

7.020.000

Извори финансирања за функцију 160
01

Извори финансирања за пројекат 2101-1001
01

Извори финансирања програм 2101
01

Укупни извори финансирања за Раздео 1
01

Приходи из буџета

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за Раздео 1

РАЗДЕО 2– ВЕЋЕ ГО ГРОЦКА
ПРОГРАМ 16–ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2101

Програмска активност – ПА 2101– 0002

2101-0002

Функционисање извршних органа

111

Извршни и законодавни органи

111

15 411

01

Плате, додаци и накнаде запослених

111

16 412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

111

17 415

01

Накнаде трошкова за запослене

180.000

180.000

111

18 422

01

Трошкови путовања

200.000

200.000

111

19 423

01

Услуге по уговору

34.500.000

34.500.000

111

20 424

01

Специјализоване услуге

11.000.000

11.000.000

111

21 463

01

Трансфери осталим нивоима власти

111

22 481

01

111

23 483

01

100.000

100.000

Донације невладиним организацијама

6.000.000

6.000.000

Новчане казне и пенали по решењу
судова

5.000.000

5.000.000

96.160.000

96.160.000

96.160.000

96.160.000

96.160.000

96.160.000

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупни извори финансирања за ПА 0002
Извори финансирања за функцију 111

01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

23. децембар 2019.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

7

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупни извори финансирања за функцију
111

8

9

10

Број 132 – 29
11

12

13

14
0

96.160.000

96.160.000

96.160.000

96.160.000

96.160.000

96.160.000

128.901.078

128.901.078

22.480.038

22.480.038

Извори финансирања за раздео 2
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за раздео 2

РАЗДЕО 3– УПРАВА ГО ГРОЦКА
3.0.

Управа градске општине Гроцка
0602

ПРОГРАМ 15 –ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност ПА 0602 – 0001

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

130

Опште услуге

130

24 411

01

Плате, додаци и накнаде запослених

130

25 412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

130

26 413

01

Накнаде у натури

130

27 414

01,07

130

28 415

01

Накнаде запосленима

130

29 416

01

Награде, бонуси и остали посебни
расходи

Социјална давања запосленима

130

30 421

01

Стални трошкови

130

31 422

01

Трошкови путовања

130

32 423

01

130

33 424

130

34 425

130

35 426

01,07

7.000.000
1.500.000

13.500.000

700.000

700.000

1.000.000

1.000.000

25.760.000

25.760.000

100.000

100.000

Услуге по уговору

46.500.000

46.500.000

01

Специјализоване услуге

11.500.000

11.500.000

01

Текуће поправке и одржавање
Материјал

130

36 482

01

Порези, обавезне таксе и казне

130

37 485

01

Накнада штете нанете од стране државних органа

0602-1002
130

7.000.000
12.000.000

7.500.000
27.000.000

7.500.000
300.000

27.300.000

800.000

800.000

20.000

20.000

3.000.000

3.000.000

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

Укупно за пројекат 0602-1002

3.000.000

3.000.000

5.000.000

5.000.000

Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

Укупно за пројекат 0602-1003

5.000.000

5.000.000

10.470.000

10.470.000

Пројекат 0602-1002-Капитално улагање у
отворене спортске објекте
38 511

01

Изградња зграда и објеката
Извори финансирање за 0602-1002

01
0602-1003
130

Пројекат 0602-1003-Капитално улагање у
пословне зраде
39 511

01

Капитално одржавање зграда и објеката
Извори финансирања за 0602-1003

01
0602-1004
130

Пројекат 0602-1004 – Набавка опреме
40 512

01

Машине и опрема
Извори финансирања за пројекат 0602-1004

01
0602-1005

Укупно за пројекат 0602-1004

10.470.000

10.470.000

Приходи из буџета

10.470.000

10.470.000

Пројекат 0602-1005-Манифестације
градске општине Гроцка

130

41 423

01

Услуге по уговору

2.300.000

2.300.000

130

42 424

01

Специјализоване услуге

2.500.000

2.500.000

130

43 426

01

Материјал

130

44 481

01

Дотације невладиним организацијама

800.000

800.000

1.000.000

1.000.000

Приходи из буџета

6.600.000

6.600.000

Укупно за пројекат 0602-1005

6.600.000

6.600.000

316.331.116

316.331.116

Извори финансирање за 0602-1005
01

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета

Број 132 – 30
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

07

Трансфери других нивоа власти

08

Приходи од донација

13

Вишак прихода из претходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године
Укупно за ПА 0001

8

316.331.116

9

10

23. децембар 2019.
11

12

13

14

1.800.000

1.800.000

1.800.000

318.131.116

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

08

Приходи од донација

13

Вишак прихода из претходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године
Укупно за функцију 130

0602-0009

316.331.116

316.331.116

316.331.116
1.800.000

1.800.000

1.800.000

318.131.116

Програмска активност 0009– Резерве

160

Опште јавне услуге

160

45 499

01

Текућа буџетска резерва

5.000.000

5.000.000

Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

Укупно извор финансирања за ПА 0009

5.000.000

5.000.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

Извори финансирања за ПА 0009
01
0602-0010

Програмска активност 0010– Резерве

160

Опште јавне услуге

160

46 499

01

Стална буџетска резерва
Извори финансирања за ПА 0010

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за извор финансирања за ПА0010
Извори финансирања за функцију 160

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из претходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године
Укупно извори финансирања за функцију
160

0602-0014

Програмска активност 0014 – Ванредне
ситуације

220

Цивилна одбрана

220

47 423

01,08

Услуге по уговору

3.000.000

1.600.000

4.600.000

220

48 426

01,08

Материјал

2.000.000

800.000

2.800.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

7.400.000

Извори финансирања за ПА 0014
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за извор финансирања за ПА 0014

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Извори финансирања за функцију 220
01

Приходи из буџета

08

Приходи од донација

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године
Укупно извори финансирања за функцију
220

5.000.000

5.000.000
2.400.000

5.000.000

2.400.000

7.400.000

Извори финансирања за ПА програма 15
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из претходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године
Укупно за ПА програма 15

1101

ПРОГРАМ 1-УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 – ПА 0001

1101-0001
620

Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
Развој заједнице

326.831.116

326.831.116
1.800.000

326.831.116

1.800.000
2.400.000

2.400.000

1.800.000 2.400.000

331.031.116

23. децембар 2019.
1

2

3

620

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

49 451

6
01

7
Субвенције ЈП за развој ГО Гроцка

8

9

10

Број 132 – 31
11

12

13

14

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за ПА 0001

1101-0003

0

Програмска активност ПА– 0003-Управљање грађевинским земљиштем

620

Развој заједнице

620

50 451

01,13

Субвенције ЈП за развој ГО Гроцка

55.000.000

5.000.000

60.000.000

Извори финансирања за ПА 0003
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године

55.000.000

55.000.000
5.000.000

5.000.000

Укупно за ПА 0003

55.000.000

5.000.000

60.000.000

Укупно за функцију 620 за ПА програма 1

95.000.000

5.000.000

100.000.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 1
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за ПРОГРАМ 1

95.000.000

95.000.000

95.000.000
5.000.000

5.000.000

5.000.000

100.000.000

15.000.000

15.000.000

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем-Јавна расвета

620

Развој заједнице

620

51 451

01

Субвенција ЈП за развој ГО Гроцка
Извори финансирања за ПА 0001

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

13

Вишак прихода из претходних година

15.000.000

15.000.000

Укупно за извор финансирања ПА 0001

15.000.000

15.000.000

1102-0002

Одржавање јавних зелених поршина

620

Развој заједнице

620

52 451

01

Субвенције ЈП за развој ГО Гроцка

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

Извори финансирање за ПА 0002
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за ПА 0002

1102-0003

Одржавање чистоће на површ. јавне
намене – Јавна хигијена

620

Развој заједнице

620

53 451

01

Субвенција ЈП за развој ГО Гроцка
Извори финансирања за ПА 0003

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за ПА0003
Извори финансирања за функцију 620
програма 2

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за функцију 620 за ПА програма 2
Програмска активност 0006 ПА-0006

1102-0006

Одржавање гробаља– Уређење и одржавање зеленила

540
540

Заштита биљног и животињског света и
крајолика
54 451

01

Субвенције ЈП Пијаце и зеленило Гроцка
Извори финансирања за ПА 0006

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Извори финансирања за функцију 540

01

Приходи из буџета

Број 132 – 32
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6
07

7

8

9

10
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11

12

13

14

Трансфери других нивоа власти
Укупно за функцију 540 ПА 0006 програма 2

16.000.000

16.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

77.000.000

77.000.000

Управљање и снабдевање водом за пиће

1102-0008

Водоснабдевање

630
630

55 451

01

Субвенције ЈП водовод и канализација
Гроцка

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

13

Вишак прихода из предходних година

Извори финансирања за ПА 0008

Извори финансирања за функцију 630
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за функцију 630 ПА програма 2
Извори финансирања за програм 2

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за ПРОГРАМ 2

77.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

92.000.000

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

1501

Програмска активност 0002 – ПА 0002
Мере активне политике запошљавања

1501-0002

Незапосленост

050
050

56 472

01

Учешће Општине у програмима за
запошљавање

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

5.000.000

5.000.000

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно извор финансирања за ПА 0002
Извори финансирања за функцију 050

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно извори финансирања за функцију
050
Извори финансирања за ПА програма 3

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за ПА програма 3
ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Програмска активност 0001 – ПА 0001
Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници

0101-0001

Заштита биљног и животињског света

540
540

57 424

01

Специјализоване услуге
Извори финансирања за ПА 0001

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 540

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА програма 5

01

Приходи из буџета

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за ПА програма 5
ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Програмска активност 0004 – ПА 0004

0401-0004

Управљање отпадним водама
Развој заједнице

620
620

58 451

01

Субвенције ЈП за развој ГО Гроцка
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Број 132 – 33
11

12

13

14

Извори финансирања за ПА 0004
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Програмска активност 0004 – ПА 0004
Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из преtходних година
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за ПРОГРАМ 6

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за ПА програма 6

0701

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Програмска активност – Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре
– ПА 0002
Развој заједнице

620
620

59 451

01,13

Субвенције ЈП за развој ГО Гроцка

103.000.000

47.000.000

150.000.000

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за ПА 0002

103.000.000

103.000.000

103.000.000

47.000.000

47.000.000

47.000.000

150.000.000

Пројекат: 0701-1006: Унапређење безбедности саобраћаја

0701-1006

Јавни ред и безбедност некласификован
на другом месту

360
360

60 424

07,15

Специјализоване услуге

1.600.000

1.600.000

3.200.000

360

61 426

07,15

Материјал

1.400.000

1.400.000

2.800.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

6.000.000

Извори финансирања за функцију 360
07

Трансфери других нивоа власти

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године

3.000.000

Укупно за функцију 360

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 7
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за ПА програма 7

103.000.000

103.000.000
3.000.000

3.000.000
47.000.000
0

103.000.000

3.000.000

47.000.000

47.000.000
3.000.000

3.000.000

3.000.000 156.000.000

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 2001-0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитањеа и
образовања

2001-0001

Предшколско образовање

911
911

62 463

01

Трансфери осталим нивоима власти

500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Укупно за функцију 911:

500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Свега за ПА 2001-0001

500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Укупноп за програм 8:

500.000

500.000

19.500.000

19.500.000

Извори финансирања за функцију 911:
01

Извори финансирања за ПА 2001-0001
01

Извори финансирањеа за програм 8:
01

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Пројекат 2002-1007-Текуће одржавање
школа

2002-1007

Основно образовање

912
912

63 463

01

Текући трансфери школама
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11

12

13

14

Извор финансирања за функцију 912
01

Приходи из буџета

19.500.000

19.500.000

Извори финансирања за пројекат 20021007

19.500.000

19.500.000

Приходи из буџета

19.500.000

19.500.000

Укупно за пројекат 2002-1007

19.500.000

19.500.000

50.000.000

50.000.000

Приходи из буџета

50.000.000

50.000.000

Укупно за функцију 912:

50.000.000

50.000.000

Приходи из буџета

50.000.000

50.000.000

Укупно за Пројекат 2002-1008

50.000.000

50.000.000

2.000.000

2.000.000

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

Укупно за функцију 912:

2.000.000

2.000.000

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

Укупно за пројекат 2002-1009

2.000.000

2.000.000

1.700.000

1.700.000

Приходи из буџета

1.700.000

1.700.000

Укупно за функцију 912:

1.700.000

1.700.000

Приходи из буџета

1.700.000

1.700.000

Укупно за пројекат 2002-1010

1.700.000

1.700.000

73.200.000

73.200.000

73.200.000

73.200.000

73.200.000

73.200.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

1.000.000

1.000.000

Укупно за функцију 912:

01
2002-1008

Пројекат: 2002-1008-Превоз ученика

912

Основно образовање

912

64 472

01

Трошкови путовања ученика
Извор финансирања за функцију 912

01

Извори финансирања за пројекат 20021008:
01
2002-1009

Пројекат 2002-1009-Награде успешним
ученицима

912

Основно образовање

912

65 472

01

Ученичке награде
Извор финансирања за функцију 912

01

Извори финансирања за пројекат 20021009
01
2002-1010

Пројекат: 2002-1010-Остали програми

912

Основно образовање

912

66 472

01

Трошкови смештаја ученика у основне
школе
Извор финансирања за функцију 912

01

Извори финансирања за пројекат 20021010
01

Извори финансирања за функцију 912
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Извори финансирања за ПА програма 9

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за ПА програма 9
ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Програмска активност 0001-ПА 0001

0901-0001

Једнократне помоћи и други облици
помоћи

090

Социјална заштита некласификована на
другом месту

090

67 472

01

Накнаде за социјалну помоћ из буџета
Извори финансирања за ПА 0001

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Програмска активност 0003 – ПА 0003

0901-0003
090

Дневне услуге у заједници
68 481

01

Дотације социо-хуманитарним организацијама
Извори финансирања за ПА 0003

23. децембар 2019.
1

2

3

4
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5

6
01

7
Приходи из буџета

8

9

10

Број 132 – 35
11

12

13

14

1.000.000

1.000.000

500.000

500.000

500.000

500.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

Програмска активност 0005 – ПА 0005
0901-0005
090

Подршка реализацији програма Црвеног
крста
69 481

01

Дотације Црвеном крсту Гроцка
Извори финансирања за ПА 0005

01

Приходи из буџета
Програмска активност 0008-ПА 0008

0901-0008

Подршка старијим лицима и/или особама
са инвалидитетом

020

Старост

020

70 423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за ПА 0008

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 090
програма 11

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Извори финансирања за ПА програма 11

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за ПА програма 11

1201

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 1201– ПА 0003

1201-0003

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

1201-1011

Пројекат 1201-1011 – Грочанске свечаности

820

Услуге културе

820

71 423

01

Услуге по уговору

2.500.000

2.500.000

820

72 424

01

Културне манифестације

3.000.000

3.000.000

820

73 426

01

Материјал

2.000.000

2.000.000

820

74 481

01

Дотације организацијама и удружењима

1.000.000

1.000.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

10.500.000

10.500.000

10.500.000

10.500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

11.500.000

11.500.000

Извори финансирања за пројекат 12011011
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Извори финансирања за функцију 820

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Извори финансирања за ПА програма 13

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за ПА програма 13

1301

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
Програмска активност ПА 1301-0001

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810

Услуге рекреације и спорта

810

75 481

01

Дотације спортским организацијама,удружењима и савезима
Извори финансирања за ПА 0001

01

Приходи из буџета
Програмска активност ПА 1301-0002

1301-0002
810

Подршка предшколском и школском
спорту
76 481

01

Дотације општинским организацијама
Извори финансирања за ПА 0002

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 810 за
програм 14

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА програма 14

01

Приходи из буџета

11.500.000

11.500.000

Укупно за ПА програма 14

11.500.000

11.500.000
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11

12

13

14

Извори финансирања за главу 3.0.
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за главу 3.0.

3.1.

724.831.116

724.831.116
4.800.000

4.800.000
2.400.000

724.831.116

4.800.000 2.400.000

2.400.000
67.000.000

67.000.000

67.000.000

3.000.000 802.031.116

Глава 3.1. – Месне заједнице
ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602-0002

Функционисање месних заједница

160

Опште јавне услуге

160

77 421

01

Стални трошкови

1.040.000

1.040.000

160

78 425

01

Текуће поправке и одржавање

650.000

650.000

160

79 426

01

Материјал

550.000

550.000

2.240.000

2.240.000

2.240.000

2.240.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

5.240.000

5.240.000

5.240.000

5.240.000

5.240.000

5.240.000

5.240.000

5.240.000

5.240.000

5.240.000

5.240.000

5.240.000

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за ПА 0002

0602-1012
160

Пројекат 0602-1012-Капитално инвестирање у објекте месних заједница
80 511

01

Капитално одржавање зграда и објеката
Извори финансирања за пројекат 06021012

01

Приходи из Буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за пројекат 0602-1002
Извори финансирања за функцију 160

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за функцију 160

0

Извори финансирања за ПА програма 15
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за ПА програма 15

0

Извори финансирања за главу 3.1.
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за главу 3.1.

3.2.

0

Глава 3.2. – Канцеларија за младе
ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
1301-0005

Спровођење омладинске политике -Канцеларија за младе
Канцеларија за младе

130

Опште услуге

130

81 421

01

Стални трошкови

50.000

50.000

130

82 423

01

Услуге по уговору

250.000

250.000

130

83 426

01

Материјал

100.000

100.000

400.000

400.000

400.000

400.000

1.600.000

1.600.000

Приходи из буџета

1.600.000

1.600.000

Укупно за пројекат 2002-1013

1.600.000

1.600.000

2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за ПА 0005
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из претходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године
Укупно за ПА 0005

1301-1013
130

Пројекат 1301-1013: Друштвене активности младих
84 424

13

Специјализоване услуге
Извори финансирања за пројекат 20021013

01

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета
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5

6

7

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за функцију 130

8

9

10

Број 132 – 37
11

12

13

14

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

50.000

50.000

Приходи из буџета

50.000

50.000

Укупно за пројекат 0901-1014

50.000

50.000

Приходи из буџета

50.000

50.000

Укупно за ПА 0002

50.000

50.000

Приходи из буџета

50.000

50.000

Укупно за функцију 070

50.000

50.000

Приходи из буџета

50.000

50.000

Укупно за главу 3.3.

50.000

50.000

Извори финансирања за главу 3.2.
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године
Укупно за главу 3.2.
Извори финансирања за ПА програма 14

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године
Укупно за ПА програма 14

3.3.

Глава 3.3. – Комесаријат за избеглице
ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
0901-0002

Програмска активност 0002 – ПА 0002
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

070

Социјална помоћ угроженом становништву

070

85 421

01

Стални трошкови

070

86 426

01

Материјал

0901-1014
070

Пројекат 0901-1014 – Социјално збрињавање избеглих и расељених лица
87 472

01

Накнаде за социјалну заштиту
Извори финансирања за пројекат 0901-1002

01

Извори финансирања за ПА 0002
01

Извори финансирања за функцију 070
01

Извори финансирања за главу 3.3.
01

Извори финансирања за ПА програма 11
01
3.4.

Приходи из буџета

50.000

50.000

Укупно за ПА програма 11

50.000

50.000

3.685.000

3.685.000

Глава 3.4.– Културни центар Гроцка
1201

ПРОГРАМ 13 –РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0001 –ПА 0001

1201-0001

Функционисање локакних уsтанова
културе

820

Услуге културе

820

88 411

01

Плате, додаци и накнаде запослених

820

89 412

01

Социјални допринос на терет послодавца

660.000

660.000

820

90 413

01

Накнаде у натури

120.000

120.000

820

91 414

01,07

Социјална давања запосленима

100.000

820

92 416

01

820

93 421 01,04,07 Стални трошкови

778.125

820

94 423 01,04,07 Услуге по уговору

2.400.000

820

95 424

01,07

820

96 425

01

820

97 426

820
820

150.000

250.000

2.000

850.000

1.630.125

20.000

1.900.000

4.320.000

1.600.000

2.053.000

Награде, бонуси и остали посебни расходи

Специјализоване услуге

453.000

Текуће поправке и одржавање

300.000

01,07

Материјал

400.000

98 482

01,04

Порезе, обавезне таксе и казне

99 512

01

Машине и опрема

8.000

300.000
300.000
8.000

700.000
16.000

130.000

130.000

9.034.125

9.034.125

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџет
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4

5

6

7

8

04

Сопствени приходи

07

Трансфери других нивоа власти

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године

9

10

23. децембар 2019.
11

12

13

30.000

Укупно за ПА 0001

9.034.125

30.000

14
30.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

13.864.125

Извори финансирања за функцију 820
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

9.034.125

9.034.125

07

Трансфери других нивоа власти

13

Вишак прихода из предходних година

0

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године

0

30.000

Укупно за функцију 820

30.000
4.800.000

9.034.125

30.000

4.800.000

4.800.000

13.864.125

Извори финансирања за главу 3.4.
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

9.034.125

07

Трансфери других нивоа власти

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године

9.034.125
30.000

Укупно за главу 3.4.

30.000
4.800.000

4.800.000
0

9.034.125

30.000

4.800.000

13.864.125

Извори финансирања за Раздео 3
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

741.155.241

07

Трансфери других нивоа власти

741.155.241
30.000

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године

30.000
9.600.000

9.600.000
2.400.000

Укупно за Раздео 3

2.400.000
67.000.000

67.000.000
3.000.000

741.155.241

30.000

9.600.000 2.400.000

67.000.000

3.000.000

3.000.000 823.185.241

Укупни извори финансирања буџета
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

854.814.441

07

Трансфери других нивоа власти

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из
предходне године

9.600.000
2.400.000

2.400.000
67.000.000

67.000.000
3.000.000

Укупна средства

854.814.441
854.814.441

Укупна средства

30.000
9.600.000

Укупно Извор 01 (8)
Укупно остали извори
(9+10+11+12+13+14)

854.814.441
30.000

30.000

9.600.000 2.400.000

67.000.000

3.000.000

3.000.000 936.844.441

82.030.000
936.844.441

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 15.
Број запослених на неодрeђено и одређено време код свих директних корисника буџета Градске општине Гроцка у 2020.
години, планиран је на следећи начин:
– 120 запослених у органима и службама локалне власти на неодређено време;
– 16 изабраних лица;
– два постављена лица.
Код индиректног корисника Центар за културу Гроцка планиран је број запослених у 2020. години је:
– један запослен на неодређено време;
– једно постављено лице.
Члан 16.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022.
годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36 а Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), и Закона о одређивању максималнмог броја запослених у јавном сектору („Службени гласник
РС”, број 68/15), број запослених код корисника буџета Општине Гроцка (директни и индиректни корисници) не може
прећи максимални број запослених на неодређено и одређено време.

23. децембар 2019.
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У овој одлуци средства за плате се обезбеђују за број запослених утврђен у складу са прописима из става 1. овог члана.
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Члан 17.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим
наменама у складу са програмском, организационом, економском и функционалном класификацијом и финансијским плановима.
Финансијски план прихода и расхода и става 1. овог
члана доноси надлежни буџетски корисник. Финансијски
планови директних и индиректних корисника су саставни
део ове одлуке.
Члaн 18.
Ова одлука се извршава реализацијом појединачних
финансијских планова, у којима корисници буџета распоређују и по ближим наменама исказују средства из буџета
и средства из других извора користећи шести ниво економске класификације, организациону, програмску, функционалну и класификацију по изворима финансирања.
Одељење за финансије је обавезно да наредног дана од
дана ступања на снагу ове одлуке обавести директне и индиректне кориснике буџета о додељеним апропријацијама.
Директни корисник који је одговоран за индиректне кориснике, обавезан је да најкасније у року од седам дана од
дана добијања обавештења о додељеним апропријацијама,
изврши расподелу средстава индиректним корисницима у
оквиру својих одобрених апропријација и о томе их обавести, по добијеној сагласности Одељења за финансије.
Надлежни орган индиректног корисника доноси финансијски план, на који сагласност даје надлежни орган оснивача.
Финанасијски план директног корисника који садржи и
финансијске планове индиректних корисника за које је одговоран, доноси руководилац директног корисника, најкасније у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Финансијски планови директних и индиректних корисника мењају се истовремено са променама апропријација
утрвђених чланом ове одлуке у складу са законском процедуром.
Измене финансијског плана, у складу са ставом 6. овог
члана и у свим другим случајевима измена у распореду и
износу средстава у складу са законом директни корисник
је обавезана да достави Одељењу за финанције, најкасније
следећег дана од извршене измене, да би се обезбедио континуитет у извршавању финансијског плана, односно Одлуке о буџету.
Директном кориснику који не поступи у складу са
одредбом става 5. овог члана, обуставиће се извршавање
апропријација одобрених овом одлуком у његовом разделу
укључујући и оне за индиректног корисника док Одељењу
за финансије не достави финансијски план.
Директном кориснику који не поступи у складу са
одредбом става 7. овог члана, обуставиће се извршавање
апропријација одобрених овом одлуком и његовом разделу,
укључујући и оне за индиректног корисника, док Одељењу
за финансије не достави измењен финансијски план.
Члан 19.
Председник општине је наредбодавац за извршење буџета и одговоран је за извршење ове одлуке.
Председник општине је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у
складу са Законом о буџетском систему.
Председник општине може донети Одлуку о промени
апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском
систему.

Број 132 – 41

Корисници буџетских средстава уз одобрења Одељења
за финансије могу вршити преусмеравање апропријација
одобрених на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријација за расход и издатак чији се износ умањује, у оквиру раздела, као и између глава унутар раздела тог
директног корисника буџетских средстава.
Преусмеравање апропријација из става 4. односи се на
апропријације из прихода буџета, док се из осталих извора
могу мењати без ограничења.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник
општине може донети Одлуку да се износ апропријације
који није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене
буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у
довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања средстава из става 6. овог
члана не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве
утврђеног Законом и буџетом одобрених средстава текуће
буџетске резерве.
Члан 20.
Функционер, односно руководилац директног и индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за
закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација, поштујући финансијски план корисника средстава.
Функционер, односно руководилац директног или индиректног корисника буџетских средстава, може пренети
поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица
у директном, односно индиректном кориснику буџетских
средстава
Члан 21.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских
средстава, одговоран је начелник Управе Градске општине
Гроцка.
Начелник Управе градске општине за извршење буџета
одговара председнику општине.
Члан 22.
Приходи и примања буџета Општине Гроцка прикупљају се и наплаћују у складу са Законом и другим прописима
независно од износа утврђених овом одлуком за поједине
врсте прихода и примања.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални
трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 11. ове одлуке, апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава из буџета.
Члaн 23 .
Одељење за финансије, привреду и друштвене делатности непосредно врши контролу законитости, рационалности и наменског коришћења средстава распоређених директним и индиректим корисницима буџета.
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Ако се контролом утврди да се средства не користе законито, наменски и рационално Одељење неће извршити
поднете налоге за плаћање.
Корисници буџетских средстава дужни су да уз захтев
за плаћање доставе Одељењу за финансије документацију
на основу које се врши финансирање њихових издатака a у
складу са утврђеним износом апропријација, односно утврђеним квотама.
Уз захтев за пренос средстава из става 1 овог члана корисници су дужни да доставе комплетну документацију за
плаћање на основу које је утрђена обавеза корисника буџетских средстава (општа или посебна акта, рачуноводствена
документација и др.)
Члан 24.
Корисници средстава буџета, који одређени расход извршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни
су да измирење тог расхода прво врше из прихода из других
извора.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
предвиђених овом одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет
средстава буџета.
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2019. години, а неизвршене у тој години, преносе се и
имају статус пренетих обавеза и у 2020. години и извршавају се на терет одобрених апропријација одобрених овом
одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
консолидованог рачуна трезора осим ако је Законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Корисници буџетских средстава су дужни да, на захтев
Одељења за финансије ставе на увид финансијску документацију, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака у одређеном
временском периоду.

23. децембар 2019.

Повлачење средстава из буџета од стране јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач ГО Гроцка која
су у статусу осталих корисника јавних средстава, односно
корисници субвенција из буџета ГО Гроцка за 2020. годину
по посебним програмима на које је СГО дала сагласност вршиће се по динамици која је утврђена по овим програмима.
Начин реализације планираних средстава вршиће се
по постојећим правилницима и програмима а за програме,
програмске активности и пројекте за које није дефинисан
начин реализације кроз конкретне програме и правилнике
овлашћује се Веће ГО Гроцка да исте донесе.
Члан 28.
Дотације невладиним организацијама одобраваће се у
складу са одлукама, правилницима или другим појединачним актима које доноси председник или Управа Градске општине Гроцка.
Члан 29.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2020. године, сва средства која
нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години,a која
су овим корисницима пренета у складу са овом одлуком.
Члaн 30.
Средства текуће резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису донете или за сврхе за које
се у току године покаже да планиране апропријације нису
биле довољне.
Средства сталне резерве користиће се за финансирање
расхода у отклањању последица ванредних околности као
што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, град
и друге елементарне непогоде који могу да угрозе живот и
здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Члан 25.
Одељење за финансије обавезно је да редовно прати
извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у
року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног
периода информише председника Општине.
У року од 15 дана по подношењу Извештаја, председник
општине усваја и доставља Извештај Скупштини општине.

Члан 31.
Плаћања са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу
Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови
корисници нису добили сагласност на финансијски план на
начин прописан Законом и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 26.
У случају да се буџету општине из другог буџета (града
или Републике) определе наменска трансферна средства
чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење за финансије отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода по том основу.

Члан 32.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом
одлуком, дође до измене у прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски
систем, председник општине ће извршити одговарајуће измене ове одлуке на предлог Одељења за финансије.

Члaн 27.
Јавна предузећа која су у статуса осталих корисника
јавних средстава у обавези су да донеси посебан програм
коришћења средстава из буџета, на које је Скупшина градске општине дала сагласност, у складу са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 ) и на
основу Смерница за израду годишњих програма пословања
за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других
облика организовања који обављају делатност од општег
интереса које су усвојене Закључком Владе РС 05 број 110103333/2019 од 17. октобра 2019. године за трошкове текућег пословања као и капиталних улагања за календарску
2020. годину („Службени гласник РС”, број 74/19).

Члaн 33.
Директи и индиректни корисници буџетских средстава
у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 34.
Слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора Градске општине Гроцка, која преостану по извршењу
обавеза буџета Градске општине Гроцка, осим прихода за
које је у посебном закону, односно пропису Градске општине Гроцка утврђена намена која ограничава употребу тих
средстава, могу се инвестирати на домаћем финансијском
тржишту новца.
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Слободна новчана средства консолидованог рачуна
трезора Градске општине Гроцка могу се користити за превремено враћање кредита у циљу смањења обавеза Градске
општине Гроцка, депоновати средства код Народне банке
Србије или код пословних банака које имају одговарајући
бонитет.
Члан 35.
Јавнa предузећa и други облици организовања чији је
оснивач Градска општина Гроцка дужнa су да најкасније до
30. новембра текуће буџетске године део од најмање 5% добити остварене по завршном рачуну за 2019. годину уплате
у буџет Градске општине Гроцка.
Изузетно, обавезе по основу уплате добити нема јавно предузеће, које уз сагласност Општинског већа, донесе
одлуку да из добити повећа капитал, односно средства употреби за финансирање инвестиције.
Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са
ст. 1. и 2. овог члана.
Члaн 36.
Јавне набавке врше сe у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама.
Набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о
јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом којим се уређује буџет Републике Србије за
2020. годину.
Члан 37.
За финансирање дефицита текуће ликвидности који
може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник градске општине
може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона
о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09,
78/11 и 68/15).
Члан 38.
Текући дефицит у 2020. години, покриће се пренетим
средствима из 2019. године.
Члан 39.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2020. године, средства која
нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Гроцка за 2020. годину.
IV. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Члан 40.
Поступак припреме и доношења буџета локалне власти
уређен је Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13,142/14 и 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19).
На основу члана 40. Закона о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финансије израђује Упутство
за припрему нацрта буџета локалне власти (у даљем тексту
„Упутство”) и доставља га директним и индиректним корисницима буџета.
У складу са наведеним чланом закона, Одељење за финансије Градске општине Гроцка израдило је Упутство и доставило га свим корисницима буџетских средстава.
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Члан 41.
Упутством Министарства финансија дате су основне
смернице за припрему одлуке о буџету локалне власти за
2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину. Градска
општина Гроцка је приликом израде ове одлуке поштовала
и Смернице за израду упутства за припрему буџета градских општина града Београда за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину број I-03 бр. 4-129/2019 од 31. јула
2019. године које је Град Београд проследио ГО Гроцка.
Члан 42.
Упутством за припрему буџета локалне власти за 2020.
годину и пројекција за 2021. и 2022. годину, достављеном
од стране Министарства финансија Републике Србије, најављено је укидање Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14), чије је фазно укидање почело у овој години. У међувремену, је од стране Народне
скупштине Републике Србије, и то 6. децембра 2019. године
усвојен Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника
јавних средстава („Службени гласник РС”, број 86/19) и његова примена је планирана од 1. јануара 2020. године. Стога, у овој Одлуци нису обезбеђена средства за даљу исплату
средстава по овом закону.
Члан 43.
Упутством је предвиђено да се у 2020. години могу планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да
се маса средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2019. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број
84/19). Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2020. годину и не извршава укупна средства
за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може увести законом утврђене санкције.
Градска општина је планирала масу средстава за исплату плата у складу са смерницама датим у Упуству узимајући у обзир повећање плата запослених у органима локалне
власти за 8% и центра за културу 10% почев од плате за новембар 2019. године а на основу закључка Владе Републике
Србије 05 број: 121-10654/2019 од 24. октобра 2019. године.
Члан 44.
Као и у претходним годинама, и у буџетској 2020. години не треба планирати обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и
индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти,
осим јубиларних награда за запослене који то право стекну
у 2020. години.
Такође, у 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских
средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне,
односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Остале
економске класификације у оквиру групе 41 – Расходи за запослене, планирати крајње рестриктивно.
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Члан 45.
Према члану 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени
гласник РС”, број 68/15) (у даљем тексту: Закон о максималном броју) за сваку календарску годину, актом Владе се
утврђује максималан број запослених на неодређено време,
на предлог Генералног секретаријата Владе, уз прибављено
мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија.
Скупштина града Београда у складу са чланом 6. Закона,
својим актом утврђује максималан број запослених за све
организационе облике, односно за органе Града Београда,
органе градских општина, јавне службе, јавна предузећа,
правна лица основана од стране тих предузећа, привредна
друштва и друге организације које имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар који води министарство надлежно за послове финансија, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета
Града Београда (члан 2. ст. 4. и 5.) и буџета градске општине.
Члан 46.
Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору
о делу, уговору о привременим и повременим пословима,
закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основама
не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено
време код организационог облика (члан 10. став 1). Организациони облик који има мање од 100 запослених може да
има највише до 10 запослених или ангажованих лица у смислу става 1. овог члана (став 2.), с тим да уколико тај број
превазилази 10% запослених на неодређено време, јединица локалне власти се мора обратити Комисији Владе за новозапошљавање ради добијања сагласности.
Члан 47.
У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање редовног рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких
активности потребно је, у опису апропријације економске
класификације 481 – Дотације невладиним организацијама,
посебно исказати средства за наведену намену.
За редован рад политичких странака у 2020. години,
планирана су средства у складу са Законом о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, бр.
43/11 и 123/14), у износу од 0,105% пореских прихода у текућој буџетској години. Такође су обезбеђена и средства за
финансирање трошкова изборне кампање, према члану 20.
истог закона, у висини од 0,07% пореских прихода у текућој
буџетској години, а с обзиром на то да је 2020. година, година редовних локалних избора.
Средства за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења, савези или друге невладине
организације, могу се преносити кориснику само након
спроводеног конкурса, на основу акта донетог од стране надлежног органа градске општине и закљученог уговора надлежног органа и удружења.
Члан 48.
Приликом планирања средстава на економским класификацијама 483 и 485, успостављена је сарадња са општинским правобранилаштвом, ради утврђивања износа који се
морају обезбедити ради решавања судских спорова у 2020.
години. Услед недовољно планираног износа средстава на
овим позицијама, иста се повећавају смањењем осталих
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економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај
начин спречило стварање доцњи.
Члан 49.
По препоруци Министарства финансија набавке административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих
основних средстава за редован рад потребно је планирати
уз максималне уштеде, тако да се само врше набавке средстава неопходних за рад.
Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног
одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре
од интереса за локалну власт, укључујући и услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу
нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.
Капиталним пројектима се увећава имовина локалне
власти путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у опрему, машине
и другу нефинансијску имовину.
Капитални пројекат мора представљати функционалну целину са дугорочном (преко годину дана) употребном
вредношћу по завршетку његове реализације.
Приликом планирања капиталних пројеката, ове године
се полази од усвојеног Плана јавних инвестиција број 02011/2019 од 20. септембра 2019. године.
Предност у планирању нових капиталних пројеката на
извођењу радова дата је онима који су спремни за реализацију (који имају пројектно-техничку документацију, грађевинску дозволу, као и документацију неопходну за спровођење поступка јавне набавке).
Члан 50.
Чланом 61. Одлуке о промени Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 60/19) и чл. 22. и 23.
Одлуке о промени статута градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, број 80/19) Градско правобранилаштво Града Београда преузеће од Правобранилаштава
градских општина незавршене предмете, архиву и одређени број запослених који на дан ступања на снагу ове одлуке
обављају послове које у складу са овом одлуком преузима
Градско правобранилаштво Града Београда најкасније до 1.
јануара 2020. године.
На основу горе наведеног у Одлуци о буџету Градске општине Гроцка за 2020. годину неће се планирати издаци везани за рад Правобранилаштва Градске општине Гроцка као
директног корисника буџетских средстава.
Члан 51.
Чланом 62. Одлуке о промени Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 60/19) и чланом 24.
Одлуке о промени статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, број 80/19) предвиђено је да
ће Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење” Београд
преузети обављање комуналне делатности обезбеђивања
јавног осветљења на подручју градске општине Гроцка од
јавног предузећа које ту делатност обавља, најкасније до 1.
јануара 2020. године.
На основу изнетог у оквиру Одлуке о буџету градске општине планиран је само износ за измирење дела дуга према
закљученим споразумима 2775 од 3. децембра 2013. године
и 950 од 21. маја 2014. године са Електопривредом Србије и
по Споразуму 2215 од 20. децембра 2017. године са Електродистрибуцијом у оквиру Програма 2, Програмске активности 1102-0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем.
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Члан 52.
Буџет Општине Гроцка припрема на програмској основи. На овај начин се дефинишу циљеви, односно програми,
програмске активности и пројекти, очекивани резултати и
потребна средства за остваривање наведених циљева. Програмско буџетирање је инструмент који представља већу одговорност корисника буџета као и транспарентност потрошње јавних средстава.
Члан 53.
У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз
увођење приниципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. До 2020. године предвиђено је да се заокружи
процес постепеног увођења родно одговорног буџетирања
за све буџетске кориснике, сходно члану 16. став 1. Закона
о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 103/15), путем плана његовог постепеног увођења који треба да донесе надлежни орган за
буџет јединице локалне самоуправе. Имајући у виду наведену законску одредбу потребно је да надлежни орган локалне
власти на годишњем нивоу донесе план за увођење родно
одговорно буџетирања којим ће одредити једног или више
корисника буџетских средстава и један или више програма
опредељеног буџетског корисника за који ће се дефинисати
(на нивоу програма и/или програмске активности) најмање
један родно одговоран циљ и одговарајући показатељи/индикатори који адекватно мере допринос циља унапређењу
равноправности између жена и мушкараца.
Члан 54.
Израда грађанског буџета, као инструмента за повећање транспарентног исказивања на који начин и у које сврхе
се користе јавна средства, представља својеврстан водич за
грађане којима треба да се приближе надлежности и начин
финансирања послова који се обављају у њиховим општинама и градовима. У циљу информисања и појашњења грађанима о начину трошења и за које сврхе се троше буџетска
средства, локална власт треба да на једноставан и разумљив
начин прикаже свој буџет грађанима са информацијама о
буџетским приходима и примањима, расходима и издацима, изворима финансирања, буџетским корисницима и сл, и
објави га на својој интернет страници.
Члан 55.
Такође, у складу са Упуством за праћење и извештавање о учинку програма, буџетски корисници су у обавези
да израђују годишњи извештај о учинку програма (за последњу завршену фискалну годину, који је и саставни део
завршног рачуна), односно извештај о учинку програма за
првих шест месеци текуће фискалне године (полугодишњи
извештај) и достављају надлежном органу у роковима предвиђеним буџетским календаром.
Образложење општег дела буџета
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Члан 56.
Укупна средства буџета општине за 2020. годину утврђена су у износу од 936.844.441 динар а обухватају средства на
рачуну извршења буџета и на подрачунима у оквиру Консолидованог рачуна трезора Градске општине Гроцка.
Планирани приходи буџета састоје се од износа прихода
утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова
града и градских општина за 2020. годину: текућих прихода
854.814.441 динар, трансфера других нивоа власти у износу од
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9.600.000 динара и прихода од донација у износу од 2.400.000
динара, сопствених прихода у износу од 30.000 динара, процењеног вишка прихода у износу од 70.000.000 динара.
Процена јавних прихода урађена је у сарадњи са Секретаријатом за финансије Града Београда на бази остварења
прихода у 2019. години и предвиђеним изменама у висини
наплате појединих прихода у 2020. години.
Предвиђени приходи наменски су опредељени за класичну потрошњу.
1. Приходи за класичну буџетску потрошњу
Члан 57.
Приходи за ове намене предложени су у износу од
854.814.441 динар како је и предвиђено Одлуком о обиму
средстава.
У оквиру овог износа предвиђени су приходи из следећих врста прихода:
– Порез на зараде
427.424.441 динар
– Порез на имовину
213.790.000 динара
– Локалне комуналне таксе
78.000.000 динара
– Приходи од апсолутна права
43.000.000 динара
– Приходи од самосталних делатности 65.000.000 динара
– Приходи пољопривреде
0
– Порез на наслеђе
8.000.000 динара
– Приходи од камата
200.000 динарa
– Приходи које остварују органи
100.000 динарa
– Приходи од локалних
административних такси
3.500.000 динара
– Приходи од новчаних казни
2.700.000 динара
– Приходи по прекршајним налозима
100.000 динара
– Мешовити и неодређени приходи
2.000.000 динара
– Меморандумске ставке
2.000.000 динара
– Прихода од закупа непокретности
5.500.000 динара
– Накнаде за коришћење градског
земљишта
5.000.000 динара
– Накнада за уређење градског
земљишта
500.000 динара
УКУПНО
854.814.441 динар
Код напред наведених прихода за класичну буџетску потрошњу, највише средстава очекује се да се оствари од пореза на зараде и то у износу од 427.424.441 динар (45,62%
укупног буџета општине) и од пореза на имовину очекује
се прилив од 213.790.000 динара што износи 22,82% укупног буџета ГО Гроцка. Ова два прихода су уједно и носиоци
буџета ГО Гроцка за 2020. годину.
2. Приходи ван Одлуке о обиму средстава
Члан 58.
Осим прихода предвиђених Одлуком о обиму средстава у предлогу ове одлуке о буџету општине за 2020. годину,
предвиђени су и приходи који нису билансирани наведеном
Одлуком. Ти приходи потичу из неутрошених средстава
трансфера из претходне године, средстава вишка прихода
из претходне године, приходи од трансфера других нивоа
власти, прихода из донација и сопствених прихода, и то:
– Неутрошених средстава трансфера из претходне
године
3.000.000 динара
– Средстава вишка прихода
из претходне године
67.000.000 динара
– Приходи од трансфера других
нивоа власти у износу
од 9.600.000 динара
– Прихода од донација организација
и појединаца у износу
од 2.400.000 динара
– Сопствених прихода
30.000 динара
УКУПНО
82.030.000 динара
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У приходима од трансфера од 9.600.000 динара, планирана су средства од трансфера Града Београда или Републике Србије у укупном износу: од 1.500.000 динара а која се
односе на боловања, износ од 4.800.000 динара односи се на
текућа трансферна средства за реализацију више пројеката
од стране Центра за културу Гроцка, а за која ће конкурисати у наредном периоду, 3.000.000 динара које се односе
на средства која Секретаријат за саобраћај пренесе ради
унапређења безбедности саобраћаја на територији градске
општине Гроцка и износ од 300.000 динара који се односе
на покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен
ради закључења брака.
У приходе од неутрошених средстава трансфера из
претходне године спада износ од 3.000.000 динара се односе на средства која Секретаријат за саобраћај преноси ради
Унапређење безбедности саобраћаја на територији градске
општине Гроцка у износу од 3.000.000 динара по Уговору
број 401-498 од 24. децембра 2018. године.
Процењени вишак прихода из претходне године у износу
од 67.000.000 динара распоређен је на: Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање, у оквиру функције 620 – Развој
заједнице и Програм 7 – Путна инфраструктура, у оквиру
функције 620-Развој заједнице, а који ће се пребацити путем
Субвенција ЈП за развој Градске општине Гроцка.
У приходима од донација планирана су средства која
треба да се остваре од наплате учешћа грађана у изградњи
комуналне инфраструктуре, рефундације разних трошкова
у износу од 2.400.000 динара.
Сопствени приходи у износу од 30.000 динара односе се
на Центар за културу.
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– Глава 3.0. – Управа ГО Гроцка;
– Глава 3.1. – Месне заједнице;
– Глава 3.2. – Канцеларија за младе;
– Глава 3.3. – Комесаријат за избеглице;
– Глава 3.4. – Центар за култуту Градске општине Гроцка.
Члан 60.
У оквиру Раздела 1 – Скупштина градске општине – исказани су расходи везани за Скупштину градске општине као што су плате председника Скупштине и заменика
председника Скупштине, трошкови одржавања Скупштине
општине, финансирање комисија које је формирала Скупштина, трошкови путовања, расходи везани за уговоре и
финансирање политичких партија које имају одборнике у
Скупштини.
За раздео 1 су опредељена средства у износу од 17.499.200
динара што чини 1,87% буџета за 2020. годину.
У оквиру Раздела 2 – Веће градске општине Гроцка – исказани су текући трошкови извршне власти Општине као
што су плате чланова већа, путовања, услуге по уговорима
и специјализоване услуге, дотације невладиним организацијама, извршења судских решења, текући трансфери осталим
нивоима власти.
За раздео 2 су опредељена средства у износу од
96.160.000 динара што чини 10,26% буџета за 2020. године
За раздео 3 распоређена су укупна средства по апропријацијама у износу од 823.185.241 динар, што чини 87,87%
буџета за 2020. годину.
Функционише кроз:
Глава 3.0. – Управа Градске општине Гроцка – у оквиру
ове главе исказани су трошкови везани за финансирање органа Управе у оквиру које су опредељена средства у износу
од 802.031.116 динара,
Глава 3.1. – Месне заједнице у оквиру које су опредељена
средства у износу од 5.240.000 динара,
Глава 3.2. – Канцеларије за младе у оквиру које су опредељена средства у износу од 2.000.000 динара,
Глава 3.3. – Комесаријата за избеглице у оквиру које су
опредељена средства у износу од 50.000 динара, и
Глава 3.4. – Центра за културу Градске општине Гроцка као индиректног корисника Управе градске општине у
оквиру које су опредељена средства у износу од 13.864.125
динара.
Овај раздео подељен је у пет глава како би се јасно сагледали расходи појединих корисника и висина намене за те
расходе. Такође, у оквиру овог раздела планирана су средства за субвенције јавним предузећима, расходи везани за
учешће Општине у програмима за запошљавање, средства
намењена унапређењу услова за пољопривредну делатност.
Финансирање основног образовања у надлежности Општине, издвајања за социјалну и дечју заштиту и финансирање
одређених активности у области културе и спорта, средстава за случај ванредних ситуација као и средства резерве
градске општине.

Расходи и издаци буџета
Члан 59.
Расходи и издаци буџета Општине за 2020. годину планирани су у износу од 936.844.441 динара. Расходи буџета
приказани су у општем делу буџета по економским класификацијама за све кориснике буџета, а у посебном делу
буџета расходи и издаци исказани су по корисницима и
разделима, програмској класификацији-програмима, програмским активностима и пројектима, функционалној и
економској класификацији. У укупним буџетским расходима највеће учешће имају субвенције 37,04%, расходи за
услуге 24,69% и расходи за запослене 24,15%.
Расходи буџета по разделима
Расходи буџета општине исказани су у четири раздела
поштујући поделу на законодану, извршну и судску власт
власт.
Овом Одлуком распоред средстава ће се вршити у оквиру следећих корисника:
– Раздео 1 – Скупштина Градске општине Гроцка;
– Раздео 2 – Веће ГО Гроцка;
– Раздео 3 – Управа ГО Гроцка;

Члан 61.
Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији утврђени су у следећим износима:
Функција

Опис

1

2

средства из
извора 01

средства из извора 04,07,08

средства из
извора 13

средства из
извора 15

3

4

5

6

Укупно
7

Стуктура
8

000

Социјална заштита некласификована на другом месту

16,350,000

16,350,000

1.75%

020

Старост

12,000,000

12,000,000

1.28%

050

Незапосленост

300,000

300,000

0.03%

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

50,000

50,000

0.01%
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Социјална заштита некласификована на другом месту

3

4
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5

6

7

8

4,000,000

4,000,000

0.43%

100

Опште јавне услуге

442,730,316

444,530,316

47.45%

111

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

107,609,200

107,609,200

11.49%

130

Опште услуге

318,331,116

320,131,116

37.24%

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту

16,790,000

1.79%

7,400,000

0.79%

1,800,000

16,790,000

200

Одбрана

5,000,000

220

Цивилна одбрана

5,000,000

300

Јавни ред и безбедност

330

Судови

360

Јавни ред и мир некласификован на другом месту

500

Заштита животне средине

540

Заштита разноврсности флоре и фауне и заштита крајолика

600

7,400,000

0.79%

6,000,000

0.64%

6,000,000

0.64%

24,000,000

24,000,000

2.56%

24,000,000

24,000,000

2.56%

Послови становања и заједнице

264,000,000

331,000,000

35.33%

620

Развој заједнице

234,000,000

301,000,000

32.13%

630

водоснабдевање

30,000,000

30,000,000

3.20%

800

Рекреација , спорт, култура и вера

29,034,125

33,864,125

3.61%

810

Услуге рекреације и спорта

11,500,000

11,500,000

1.23%

820

Услуге културе

17,534,125

900

Образовање

73,700,000

911

Предшколско образовање

912

Основно образовање
Укупно

2,400,000

0.00%
3,000,000

3,000,000

67,000,000

4,830,000

22,364,125

2.39%

73,700,000

7.87%

500,000

500,000

0.05%

73,200,000

73,200,000

7.81%

936,844,441

100.00%

854,814,441

Расходи и издаци буџета по програмској класификацији
Члан 62.
У складу са одредбама Закона о буџетском систему расходи и издаци буџета општине исказани су по програмској
класификацији односно по програмима, програмским активностима и пројектима који су предвиђени да се финансирају из буџета градске општине.
У оквиру расхода и издатака буџета, у посебном делу буџета, планирано је 13 програма у оквиру којих је исказано
28 програмска активност и предвиђено 15 пројекта.
У оквиру Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање – исказане су две програмске активности – 0001– Просторно и урбанистичко планирање и 0003–
Управљање грађевинским земљиштем у укупном износу од
100.000.000 динара.
У оквиру ПА 0001 – Просторно и урбанистичко планирање планирано је 40.000.000 динара за финансирање пројекатно техничке документације.
У оквиру ПА 0003 – Управљање грађевинским земљиштем планирано је 60.000.000 динара за финансирање изградње и одржавања зграда од јавног интереса, одржавања
мобилијара и аутобуских стајалишта.
У оквиру програма 2 – Комунална делатност – исказано је 5 програмских активности у укупном износу од
92.000.000 динара. Наведена средства наменски су опредељена кроз субвенције јавним комуналним предузећима ЈП
„Водовод и канализација” у оквиру ПА 1102-0008, у износу
од 30.000.000 динара и у оквиру ПА 1102-0006, ЈП „Пијаце
и зеленило” у износу од 16.000.000 динара, ПА 1102-0002 –
Одржавање јавних зелених површина у износу 12.000.000
динара, ПА 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене у износу од 19.000.000 динара и ПА 11020002 трошкова јавне расвете у износу од 15.000.000 динара.
У оквиру програма 3 – Локални економски развој –
предвиђена су средства у износу од 300.000 динара, а опредељена су као учешће Општине у реализацији програма
запошљавања на територији општине Гроцка и подстицај
самозапошљавању.

12,030,000

67,000,000

3,000,000

У оквиру Програма 5 – Развој пољопривреде – предвиђена су средства на ПА 0101-0001 – Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници и то за донирање финансирања пољопривреде у износу од 8.000.000
динара.
У оквиру Програма 6 – Заштита животне средине и програмске активности 0401-0004 – Управљање отпадним водама – предвиђена су средства у износу од 5.000.000 динара за
чишћење канала.
У оквиру програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – предвиђена је програмска активност 0701-0002 и Пројекат 0701-1006 у укупном износу
156.000.000 динара.
У оквиру програмске активности 0002 – Управљање и
одржавање саобраћајем – предвиђена су средства у износу
од 150.000.000 динара намењена одржавање саобраћајне инфраструктуре на територији градске општине Гроцка.
У оквиру Пројекта 0701-1006 – Повећање безбедности
деце у саобраћају, намењена су унапређењу безбедности
саобраћаја и то половина за реализацију програма у 2020.
години, а половина је планирана као трансфер који ће се реализовати до краја буџетске 2020.
У оквиру Програма 8 – Предшколско образовање и
васпитање у оквиру програмске активности 2001-0001 –
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања планирана су средства у износу од 500.000 динара намењених унапређењу квалитета предшколсог образовања и васпитања на територији градске општине Гроцка.
У оквиру програма 9 – Основно образовање – предвиђена су средства за финансирање основног образовања у
надлежности градске општине. Средства су обезбеђена у
износу од 73.200.000 динара, а опредељена су путем четири
пројекта: Пројекат 2002-1007 – Текуће одржавање основних
школа у износу од 19.500.000 динара, Пројекат 2002-1008 за
финансирање превоза ученика у износу од 50.000.000 динара, Пројекат 2002-1009 средства намењена за награде успешним ученицима у износу од 2.000.000 динара и Пројекат
2002-1010 – Остали програми у износу од 1.700.000 динара.
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У оквиру Програма 11 – Социјална и дечја заштита –
предвиђена су средства за финансирање једнократних социјалних помоћи у оквиру програмске активности 0901-0001 у
износу од 2.500.000 динара, финансирање активности Повереништва за избеглице ГО Гроцка у оквиру ПА 0901-0002
и Пројекта 0901-1014 – Социјално збрињавање избеглих и
расељених лица у износу од 50.000 динара, у оквиру програмске активности 0901-0003 за финансирање социо-хуманитарних организација опредељен је износ од 1.000.000
динара а за активности Црвеног крста Градксе општине
Гроцка у оквиру програмске активности 0901-0005 планиран је износ од 500.000 динара. У оквиру ПА 0901-0008 –
Подршка особама са инвалидитетом планиран је износ од
12.000.000 динара за реализацију програма Једнодневни излети за пензионере. Укупан износ за све програмске активности и пројекте овог Програма је 16.050.000динара.
У оквиру програма 13 – Развој културе – предвиђена је
програмска активност и то ПА 0001 а која се односи на финансирање локалних установа културе, а за те намене предвиђена су средства од 13.864.125 динара и пројекат 1201-1011 –
Грочанске свечаности – за који је издвојено 8.500.000 динара.
У оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине –
предвиђена су средства у висини од 13.500.000 динара. Ова
средства разврстана су у три програмске активности и то
ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима у износу од 10.500.000 динара , ПА
0002 – Подршка предшколском и школском спорту за чије
намене је издвојено 1.000.000 динара и ПА 0005 – Спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе) за коју је
предвиђен износ од 400.000 динара. У оквиру овог програма, планиран је и Пројекат 1301-1001 – Друштвене активности младих у износу од 1.600.000 динара.
У оквиру програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе
– дефинисано је пет програмских активности и пет пројекта.
У оквиру ПА 0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина – издвојено је 293.061.116 динара.
У оквиру овог програма предвиђена су и средства за финансирање:
ПРОГРАМ / ПA / Пројекат
1

Шифра
2

Циљ
3
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Пројекта 0602-1002 – Капитално улагање у отворене
спортске објекте у износу од 3.000.000 динара;
Пројекат 0602-1003 – Капитално улагање у пословне
зграде планиран је у износу од 5.000.000 динара,
Пројекат 0602-1004 – Набавка опреме за Општинску
управу у висини од 10.470.000 динара и
Пројекат 0602-1005 – Манифестације градске општине
Гроцка у оквиру којег су опредељена средства за реализацију
више манифестација у укупном износу од 6.600.000 динара.
У оквиру ПА 0002 – месне заједнице – предвиђени су
трошкови месних заједница у износу од 2.240.000 динара.
Ова обезбеђена средства односе се на материјалне трошкове месних заједница, набавку материјала и текуће поправке
и одржавање појединих месних заједница.
У оквиру ове програмске активности планиран је и Пројекат 0602-1004 – Капитално инвестирање у објекте месних
заједнице у износу од 3.000.000 динара.
У оквиру ПА 0009 – Текућа буџетска резерва – предвиђена су средства у износу од 5.000.000 динара која се користе
за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
У оквиру ПА 0010 – Стална буџетска резерва у износу од
500.000 динара која служи за финансирање расхода на име
учешћа локалне власти у отклањању последица ванр. околности као што су земљотрес, суша, поплава, клизишта, снежни наноси.
У оквиру ПА 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама обезбеђено је 7.400.000 динара за деловање у случају
настанка елементарних и других непогода као и у циљу превентивног система заштите.
У оквиру програма 16 – Политички систем локалне самоуправе предвиђена су средства у оквиру програмске
активности 2101–0001 за редовно пословање Скупштине
општине у износу од 11.449.200 динара и програмске активности 2101–0002 за редовно функционисање рада Општинског већа ГО Гроцка у износу од 96.160.000 динара. У оквиру
овог програма планиран је и Пројекат 2101–1001 – Локални
избори у износу од 6.050.000 динара.
Индикатор

Вредност у
базној години (2018)

Циљана
вредност
2020

Циљана
вредност
2021

Циљана
вредност
2022

4

5

6

7

8

1 -Становање,урбанизам и
просторно планирање

1101

Просторни развој у складу са
плановима

1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом
2.Проценат грађевинског земљишта
потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром

0%

100%

100%

100%

Просторно и урбанистичко
планирање

0001

1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

1.Усвојен просторни план града/општине
2.Проценат површине покривен плановима детаљне регулације

не 0 %

да 100%

да 100%

да 100%

Управљање грађевинским
земљиштем

0003

1.Стављање у функцију грађевин- 1.Број локација комунално опремљеног
ског земљишта
земљишта

28

100

100

100

2 – Комунална делатност

1102

1.Повећање покривености насеља 1.Укупна количина потрошене електричне
енергије (годишње) 2. Цена воде по м³
и територије рационалним
јавним осветљењем
2.Рационално снабдевање водом
за пиће

18373,82
135,14

18373,82
135,14

18373,82
135,14

18373,82
135,14

Управљање/одржавање
јавним осветљењем

0001

1.Адекватно управљање јавним
осветљењем

800

500

500

400

Одржавање јавних зелених
површина

0002

1. Адекватан квалитет пружених 1. Број извршених инспекцијских
контрола
услуга уређења и одржавања
јавних зелених површина

5

10

10

10

Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

0003

1.Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних
површина

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

0,04

50

60

70

Одржавање гробаља и
погребне услуге

0006

Адекватан квалитет пружених
услуга одржавања гробаља и
погребних услуга

Број интервенције у односу на укупан
број поднетих иницијатива грађана за
чишћење и одржавање гробаља

19

19

19

19

1.Укупан број интервенција по поднетим
иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде
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1
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3

4
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5

6

7

8

1

0

0

0

1. Број севидентираних незапослених
лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по
полу и старости)

Укупно –
2795 Жене
1577

Укупно –
2500 Жене
1300

Укупно –
2400 Жене
1200

Укупно –
2300 Жене
1100

1. Број новозапослених жена уз помоћ успостављања механизма за фин. Подршку
запошљавању

11

15

20

20

1,14

1,5

1,7

1,7

12

20

20

25

0,06%

0,1%

0,2%

0,2%

Број интервенција на канализационој
мрежи

26

0

0

0

Број насеља до којих не постоји приступ
асфалтним путем

5

0

0

0

62,17

63

64

65

607

700

700

800

1. Унапређење квалитета пред1.Број објеката у којима су извршена
школсог образовања и васпитања улагања на годишњем нивоу у односу на
укупан број објеката ПУ

0

6

6

6

2002

1.Унапређење доступности
основног образовања деци из
осетљивих група

1. Обухват деце основним образовањем
(разложено према полу)2.Број објеката
који су прилагодили простор за децу са
инвалидитетом у односу на укупан број
објеката основних школа

17

18

19

20

Пројекат: Текуће одржавање
школа

20021007

Одржавање школске инфраструктуре у циљу побољшавања
услова рада ученика и особља

Број решених захтева школа

170

172

174

175

Пројекат: Превоз ученика

20021008

Побољшање услова школовања

Број реализованих услуга превоза деце

10

12

12

12

Пројекат: Награде успешним ученицима

20021009

Подстицај за постизање бољих
резултата учења

Број награђених ученика

58+950

60+940

65+940

65+940

Пројекат: Остали програми

20021010

Јачање свести о бољим условима Број поднетих захтева
школовања деце

61

60

60

60

11 – Социјална и дечја
заштита

0901

1. Повећање доступности права
и механизама соц заштите за
жене у локалној заједници

1.Удео жена корисница социј. помоћи у
укупном броју корисника соц помићи

29,13%

30%

30%

35%

Једнократне помоћи и други
облици помоћи

0001

1. Унапређење заштите сиромашних

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

0,74%

0,7%

0,6%

0,5%

Породични и домски
смештај, прихватилишта и
друге врсте смештаја

0002

1. Обезбеђење услуга смештаја

1. Број корисника услуга смештаја прихватилишта

0

0

0

0

Пројекат: Социјално
збрињавање избеглих и
расељених лица

09011014

1. Побољшање социо-економског Број пакета грађевинског материјала
положаја избеглих и расељених
лица на теритроији ГО Гроцка

0

10

10

10

Дневне услуге у заједници

0003

1. Подстицање развоја разновр- 1. Број удружења/хуматирних органисних социјалних и других услуга зација које добијају средства из буџета
општине
у заједници

16

16

17

18

Подршка реализацији програма Црвеног крста

0005

1. Социјално деловање-олакша- 1. Број корисника народне кухиње ( или
вање људске патње пружањем не- број подељених оброка)
опходне ургентне помоћи лицима 2. Број волонтера Црвеног крста
у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем
различитих облика помоћи

80.768 194

81000 200

82000 210

83000 250

Подршка особама са инвалидитетом

0008

Обезбеђивање услуга социјалне
заштите за старије и одрасле са
инвалидитетом

1. Број услуга

18

18

19

20

13 – Развој културе и информисања

1201

1. Подстицање развоја културе

1.Број реализованих програма на 1000
становника који доприносе остваривању
општег интереса у култури 2. Укупан број
чланова удружења грађана из области
културе

3 31.813

3,5 32.000

3,5 32.500

3,5 33.000

Функционисање локалних
установа културе

0001

Обезбеђење редовног функционисања установа културе

1. Број запослених у установама културе у
односу на укупан број запослених у ЈЛС

1,68%

1,68%

2,52%

3,36%

Унапређење система очувања и представљања културно-историсјког наслеђа

0003

Унапређење презентације културног наслеђа

Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу
на број планираних програма

98%

100%

100%

100%

Управљање и снабдевање
водом за пиће

0008

1.Адекватан квалитет пружених
услуга водоснабдевање

1.Број кварова по км водоводне мреже

3– Локални економски
развој

1501

1.Повећање запослености на
територији Општине

Мере активне политике
запошљавања

0002

Повећање броја запослених
кроз мере активне политике
запошљавања

5 – Пољопривреда и рурални развој

0101

1. Раст производње и стабилност Удео регистрованих пољопривредних
дохотка произвођача
газдинстава у укупном броју пољопр
газдинастава

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници

0001

Стварање услова за развој и уна- Број едукација намењених пољопривредпређење пољоп. производње
ним произвођачима на територије градске
општине

6-Заштита животне средине

0401

1.Унапређење управљања отпад- 1.Број становника прикључен на јавну
ним водама
канализацију у односу на укупан број
становника

Управљање отпадним
водама

0004

Адекватан квалитет пружених
услуга одвођења отпадних вода

7 -Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура

0701

1.Развијеност инфраструктуре
у контексту доприноса социо
економском развоју

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

0002

1. Одржавање квалитета улица
1. Број км санираних и/или реконструикроз реконструкцију и редовно саних улица
одржавање асфалтног покривача

Унапређење безбедности
саобраћаја

07011006

Повећање безбедности деце у
саобраћају

8– Предшколско образовање
и васпитање

2001

1.Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем и
обрзовањем

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

20010001

9 – Основно образовање и
васпитање

1. Број деце која су прошла едукацију

Број 132 – 50
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

23. децембар 2019.

4

5

6

7

8

Пројекат: Грочанске свечаности

12011011

Јачање свести о потреби развоја
манифестационог туризма

Број насталих уметничких слика у оквиру
манифестације

17

20

25

25

14 – Развој спорта и омладине

1301

1. Обезбеђење услова за бављење 1.Број спортских организација преко
спортом свих грађана и грађанки којих се остварује јавни интерес у области
општине
спорта 2. Број жена чланова спортских
организација и удружења

30

31

32

32

Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима

0001

Унапређење рекреативног спорта 1. Број програма којима се реализују
активности из рекреативног спорта

15

16

16

17

Подршка предшколском,
школском спорту

0002

Уапређење предшколског и
школског спорта

1. број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту
2. Број програма којима се реализује
активности школског спорта

9 12

10 15

11 15

11 17

Спровођење омладинске
политике

0005

Подршка активном укључивању младих у различите друш.
активности

1. Број младих корисника услуга мера
омладинске политике

23.053

24.000

24.000

24.500

Пројекат: Друштвене активности младих

13011001

Унапређење свести о потреби
подршке и већег ангажовања
младих у свим процесима друштвених активности ГО

Број спроведених активности од стране
КЗМ

10

15

20

20

15 – Опште услуге локалне
самоуправе

0602

1. Одрживо управно и финансијско функционисање градске
општине у складу са надлежностима и пословима Општине

1. Однос броја запослених у градској општини и законом утврђеног максималног
бр запослених

95,80%

100%

100%

100%

Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина

0001

Функционисање управе

1. Проценат попуњености радних места
која подразумевају вођење управног
поступка

100%

100%

100%

100%

Пројекат: Капитално
улагање у отворене спортске
објекте

06021002

Обезбеђење инфраструктурних
услова за бављење спортом

Број објеката спортске инфраструктуре

Пројекат: Капитално улагање у пословне зраде

06021003

Унапређење квалитета рада кроз Број пословних зграда
улагања у пословне зграда

28

28

28

28

Пројекат : Набавка опреме

06021004

Унапређење праћења стања
имовине градске општине

Број набављених основних средстава

217

200

230

230

Пројекат: Манифестације
градске општине Гроцка

06021005

Задовољење потреба за културним манифестацијама

Број спроведених манифестација на
територији градске општине

Функционисање месних
заједница

0002

Обезбеђено задовољење потреба Број иницијатива/предлога месних заједи интереса локалног становниница према општини у вези са питањима
штва деловањем месних заједница од интереса за локално становништво

0

2

2

3

Пројекат: Капитално инвестирање у објекте месних
заједница

06021012

Одржавање објеката у циљу
број објеката месних заједница
побољшања услова живота људи
у месним заједницама

18

18

18

18

Општинско правобранилаштво

0004

1. Заштита имовинских права и
интереса Општине

/

/

/

/

Текућа буџетска резерва

0009
113

113

113

114

1.Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу

Стална буџетска резерва

0010

Управљање у ванредним
ситуацијма

0014

Изградња ефикасног превентив- Број идентификованих објеката критичне
ног система заштите и спасавања инфрастуктуре
на избегавању последица елементарних и других непогода

16– Политички систем
локалне самоуправе

2101

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког
система локалне самоуправе

Функционисање Скупштине

0001

Функционисање локалне скупштине

Број седница скупштине

8

10

10

10

Пројекат: Локални избори

21011001

Функционисање извршних
органа

0002

Функционисање извршних
органа

Број седница извршних органа

18

20

20

20

Завршне одредбе
Члан 63.
Одлука о буџету ГО Гроцка за 2020. годину, доставља се Секретаријату за финансије Града Београда и Министарству
финансија преко Управе за трезор.
Члан 64.
Саставни део ове одлуке чине: Табеле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Прилога 1 према упутствима Министарства финансија и Града
Београда. Такође, саставни део ове одлуке чине и попуњени обрасци за програме, програмске активности и пројекте предложени од стране СКГО, потписани од стране одговорних лица.
Члан 65.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се од 1.
јануара 2020. године.
Скупштина Градске Општине Гроцка
Број 401-397, 23. децембра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.

23. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној
23. децембра 2019. године, на основу члана 4. став 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и
члана 41. тачка 7. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и
80/19), донела је

ОД Л У КА
О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Члан 1.
У Одлуци о измени оснивачког акта ЈП „Дирекција за
изградњу општине Гроцка” („Службени лист Града Београда”, број 118/16) мења се члан 2. став 2.
– тако што се брише алинеја 3. која се односи на:
– обезбеђивање јавног осветљења што подразумева одржавање, адапрацију и унапређење објеката и инсталација јавног
осветљења којима се осветљавају саобраћајнице и друге површине јавне намене;
Члан 2.
Остале одредбе У Одлуци о измени оснивачког акта ЈП
„Дирекција за изградњу општине Гроцка” („Службени лист
Града Београда”, број 118/16) остају непромењене.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 020-24, 23. децембра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној
23. децембра 2019. године, на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 –
одлука УС и 54/11) и члана 46. Статута Градске општине Гроцка
(„Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/1, 36/13,
80/14 и 80/19) и члана 66. Пословника Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14
и 93/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У СТАЛНОМ САСТАВУ
I. Изборну комисију Градске општине Гроцка у сталном
саставу чине председник и чланови, који имају заменике.
II. Изборна комсија Градске општине Гроцка у сталном
саставу има секретара, који има заменика.
III. Именују се у Изборну комисију Градске општине
Гроцка у сталном саставу, и то:
Председник:
Мирјана Буквић, дипл. правник – на предлог СНС;
Заменик председника:
Ивана Тошић Колаковић, дипл. правник, – на предлог СНС;
Секретар:
Татјана Вученовић, дипл. правник,
Заменика секретара:
Борис Прибичевић, дипл. правник;
1. Члан:
Стефан Милојевић – на предлог СНС;
Заменик члана:
Кристина Радосављевић – на предлог СНС.
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2. Члан:
Тијана Јанковић – на предлог СНС;
Заменик члана:
Данијела Шарац – на предлог СНС;
3. Члан:
Биљана Губеринић – на предлог СНС;
Заменик члана:
Ивана Василев – на предлог СНС;
4. Члан:
Милош Костић, на предлог СНС;
Заменик члана:
Бобан Прошић, на предлог СНС;
5. Члан:
Мирјана Митрић – на предлог СПС;
Заменик члана:
Гордана Божовић – на предлог СПС
6. Члан:
Симо Илић – на предлог Наш човек – Блажо Стојановић.
Заменик члана:
Јован Максимовић – на предлог Наш човек – Блажо
Стојановић.
7. Члан
Раденко Швиковић – на предлог СРС;
Заменик члана:
Дарко Цветковић – на предлог СРС;
8. Члан:
Весна Павловић – на предлог ДСС;
Заменик члана:
Миодраг Ракић – на предлог ДСС.
IV. Овим решењем стављају се ван снаге решења Скупштине ГО Гроцка број 112-54 од 3. јула 2016. године, 112-1 од
29. децембра 2016. године и 112-22 од 27. марта 2017. године.
V. Стручне и административне послове за Изборну комисију Градске општине Гроцка у сталном саставу врши
Одељење за општу управу.
VI. Седиште Изборне комисије Градске општине Гроцка
у сталном саставу је у Гроцкој, Булевар Ослобођења 39.
VII. Против овог решења допуштена је жалба Управном
суду у року од 24 часа од доношења решења.
VIII. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-159, 23. децембра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 23. децембра 2019. године, на основу члана 52. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) чл. 41а и 45. Статута
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”,
бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и 80/19) и члана 43. Пословника Скупштине Градске општине Гроцка („Службени
лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА
I. Именује се Комисија за планове Градске општине
Гроцка у следећем саставу:
Председник комисије:
– Биљана Губеринић, дипл. инж. грађ.;
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Чланови:
– Надица Алексић, дипл. инж. геодезије;
– Ивана Василев, дипл. правник;
– Ивана Џуфић, дипл. правник;
– Стефан Милојевић, дипл. инж. ентеријера;
– Александар Илић, струковни инж. грађ.;
– Бранислав Поповић, дипл. инж. арх., представник Града Београда;
– Небојша Мињевић, дипл. инж. арх., представник Града
Београда;
– Предраг Чолић, дипл. инж. арх., представник Града
Београда.
II. Председник и чланови Комисије за планове Градске
општине Гроцка бирају се на период од четири године.
III. Задатак Комисије за планове је обављање стручних
послова у поступку израде и спровођења Плана детаљне регулације за подручје градске општине Гроцка, давање стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе, као и
обављање других послова у складу са Законом о планирању
и изградњи.
IV. Решење објавити се у „Службеном листу Града Бегорада”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-158, 23. децембра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 23. децембра 2019. године, на основу члана 23. Одлуке о
промени Статута Градске општине Гроцка („Службени лист
Града Београда”, број 80/19) и члана 41. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08,
17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и 80/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИЦЕ ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
I. Престаје функција заменици општинског правобраниоца градске општине Гроцка и то Еми Прибичевић, дипл. правнику из Врчина, закључно са 31. децембром 2019. године.
II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-157, 23. децембра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној
23. децембра 2019. године на основу члана 21. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 41. тачка 11. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 ,80/14 и
80/19) и члана 66. Пословника Скупштине Градске општине
Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08,80/14 и
93/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА
I. Разрешава се председник Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка и то Ивана Миловановић, због
поднете оставке.
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II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-163, 23. децембра 2019.године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 23. децембра 2019. године на основу члана 16. став 2, члана 17. став 3 и члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 41. тачка 11. Статута
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”,
бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и 80/19) и члана 66. Пословника Скупштине Градске општине Гроцка („Службени
лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ГРОЦКА
I. Именује се Председник и чланови Надзорног одбора
ЈП „Водовод и канализација” Гроцка у следећем саставу:
за председника:
1. Драган Гојковић, професор физичке културе.
Чланови:
2. Радица Живковић, дипл. ецц;
3. Драгица Митрић, из реда запослених.
II. Председник и чланови Надзорног одбора именују се
на период од четири године.
III. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-164, 23. децембра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 23. децембра 2019. године на основу члана 21. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16),
члана 41. тачка 11. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13
,80/14 и 80/19) и члана 66. Пословника Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр.
42/08,80/14 и 93/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА”
I. Разрешава се дужности члан Надзорног одбора ЈП
„Пијаце и зеленило Гроцка” и то Драган Гојковић, због поднете оставке.
II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-160, 23. децембра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.
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Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 23. децембра 2019. године на основу члана 16. став 2., члана
17. став 3 и члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 41. тачка 11. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и 80/19) и члана 66. Пословника
Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА”
I. Именује се члан Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” и то Дејан Миланковић, дипл. менаџер.
II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-161, 23. децембра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ЧУКАРИЦА
Одлука о буџету Градске општине Чукарица за 2020. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Чукарица – – – – – – – – – –
Решење о именовању члана и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Чукарица – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица – –
Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
18
18
18
18

ГРОЦКА
Одлука о буџету Градске општине Гроцка за 2020. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени оснивачког акта ЈП за развој градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу– – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању Комисије за планове Градске општине Гроцка– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку функције заменице општинског правобраниоца градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка– – – – – – –
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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52
53
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
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