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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗЕМУН
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. децембра 2020. године, на основу члана 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07,
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20) и чл. 7. и 9. Пословника Скупштине Градске
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 28/09,
5/10 и 46/20), донела је

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-855/2020-II/22, 29. децембра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Потврђују се мандати одборницима Скупштине Градске општине Земун, изабраним на изборима одржаним 21.
јуна 2020. године, и то:
– Данијели Ранковић, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу;
– Роберту Стојанову, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-854/2020-II/22, 29. децембра 2020. године

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. децембра 2020. године на основу члана 43. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19 и 149/20), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 16. став 1. тачка
2. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2021. ГОДИНУ

Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. децембра 2020. године, на основу члана 16. став 1.
тачка 1. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Члан 1.
У Статуту Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен текст), у члану 41. став
6. мења се и гласи:
„Скупштина градске општине, на предлог председника
градске општине, бира 11 чланова Већа градске општине.“

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и
издаци буџета Градске општине Земун (у даљем тексту: општина) за 2021. годину, његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава.
Буџет Градске општине Земун за 2021. годину (у даљем
тексту: Буџет) састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине (класа 7+8)

690.963.198,00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)

690.963.198,00

– буџетска средства

689.863.198,00

– сопствени приход

500.000,00

– донације и трансфери

600.000,00

1.1.1. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4+5)

772.090.498,00
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.2. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)

753.469.987,20

Рачун финансирања исказује се у следећим износима:

– текући буџетски расходи

752.869.987,20

ОПИС

– донације и трансфери

18.620.510,80

Пренета средства из ранијих година

18.120.510,80

– издаци из сопствених прихода

81.127.300,00

Примања од продаје финансијске имовине

1.3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 5)
– текући буџетски издаци

ИЗНОС

Нето финансирање

600.000,00

81.127.300,00

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга

500.000,00

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

81.127.300,00

УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

81.127.300,00

Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита
у износу 81.127.300,00 динара из члана 1. ове одлуке, планирано је да се обезбеде из нераспоређеног вишка прихода из
ранијих година у износу 81.127.300,00 динара.

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних година

81.127.300,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

81.127.300,00

Члан 3.
Планирани капитални издаци за 2021. годину, у укупном износу 18.620.510,80 динара, исказују се у следећем прегледу:
Преглед капиталних пројеката у 2021. години

Р. бр.

Назив капиталног пројекта

1

Шифра програма

2

Шифра програмске
Конто 3. ниво Конто 4. ниво Извор
активности/Пројекта

2021– план

3

4

5

6

7

8

1

Зграде и грађевински објекти – Дом културе Батајница

0602

5001

511

5113

01

7.000.000,00

2

Машине и опрема – административна опрема, рачунарска опрема

0602

5002

512

5122

01

1.700.000,00

3

Набавка нематеријалне имовине

0602

5002

515

5151

13

600.000,00

4

Зграде и грађевински објекти – Пројектно планирање

0602

5003

511

5114

13

2.000.000,00

5

Остале некретнине и опрема

0602

5003

511

5131

01

6.120.000,00

6

Машине и опрема – административна опрема, рачунарска опрема

0901

4003

512

5122

15

70.510,80

7

Машине и опрема – административна опрема, рачунарска опрема

1502

0001

512

5122

01,04

530.000,00

8

Машине и опрема – административна опрема, рачунарска опрема

1201

4004

512

5122

01

600.000,00

укупно: 18.620.510,80

Члан 4.
Укупна приходи и примања буџета планирају се у следећим износима, и то:
Опис
1
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Члан 5.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Економска
Буџет
класифи2021. године
кација
2

3

7

690.963.198,00

Опис
1

Економска
класификација

Буџет
2021. године

2

3

4

753.469.987,20

A-TЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

690.963.198,00

I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1. Порези

71

683.363.198,00

1. Расходи за запослене

41

325.545.700,00

1.1. Порез на зараде

711

377.900.269,00

1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима

411

263.537.485,00

1.2. Социјални доприноси на терет послодавца

412

44.383.215,00

1.3. Накнаде у натури

413

8.410.000,00

1.4. Социјална давања запосленима

414

3.700.000,00

1.2. Порез на приходе од самосталних делатности

711

12.500.000,00

1.3. Порез на имовину

713

252.462.929,00

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

713

15.500.000,00

1.5.Порез на добра и услуге – ЛКТ

714

9.000.000,00

1.6. Накнада за коришћење јавних површина

714

16.000.000,00

2. Донације и трансфери

73

600.000,00

2.1. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града
– за Одсека за за лична стања грађана, вођење матичних
књига и изборна права

733

600.000,00

3. Други приходи

74

5.500.000,00

3.1. Приходи од продаје добара и услуга од стране
тржишних организација у корист нивоа општина

742

500.000,00

3.2. Општинске административне таксе

742

1.500.000,00

1.5. Накнаде трошкова за запослене

415

2.485.000,00

1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи

416

3.030.000,00

2. Коришћење роба и услуга

42

318.952.933,50

2.1. Стални трошкови

421

48.160.961,06

2.2. Трошкови путовања

422

200.000,00

2.3. Услуге по уговору

423

85.590.135,74

2.4. Специјализоване услуге

424

27.960.000,00

2.5. Текуће поправке и одржавање

425

143.743.000,00

2.6. Материјал

426

13.298.836,70

3. Пратећи трошкови задуживања

44

50.000,00

444

50.000,00

46

8.300.000,00

3.3. Приходи које својом делатношћу остваре органи

742

1.000.000,00

3.1. Пратећи трошкови задуживања

3.4. Приходи од мандатних казни-прекршајни налози

743

1.000.000,00

4.Трансфери осталим нивоима власти

3.5. Остали приходи у корист нивоа општине

745

1.500.000,00

4.1. Трансфери осталим нивоима власти

463

4.000.000,00

465

4.300.000,00
37.800.000,00

4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

77

1.500.000,00

4.2. Остале дотације и трансфери

4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771

1.500.000,00

5. Социјална заштита из буџета

47

3

81.127.300,00

5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

37.800.000,00

6. Остали расходи

48

53.121.353,70

6.1. Дотације невладиним организацијама

481

51.771.353,70

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

7+3

772.090.498,00
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1

2

6.2. Порези, обавезне таксе и казне

3

482

1.350.000,00

7.Средства резерве

49

9.700.000,00

7.1. Стална резерва

499

200.000,00

7.2. Текућа резерва

499

9.500.000,00

II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

18.620.510,80

1. Основна средства

51

18.620.510,80

1.1. Зграде и грађевински објекти

511

9.000.000,00

1.2. Машине и опрема

512

2.900.510,80

1.3. Остале некретнине и опрема

513

6.120.000,00

1.4. Нематеријална имовина

515

600.000,00

УКУПНО

4+5

772.090.498,00

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

Функционална класификација

1

2

Укупна јавна
средства

Структура %

3

4

Члан 7.
Укупна средстава за јавну потрошњу утврђена у члану 4.
ове одлуке повећавају се за износ средстава која се пренесу
из буџета Града општини за финасирање надлежности.
Обим средстава за јавну потрошњу утврђен у члану 4.
ове одлуке повећава се за износ средстава које општина
оствари по основу донација и трансфера.
Члан 8 .
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу
9.500.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 1,23% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
У сталну буџетску резерву издвајајау се средства у износу 200.000,00 динара.
Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,03% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
II. ПОСЕБАН ДЕО

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

47.123.349,65

6,10

111

Извршни и законодавни органи

45.773.000,00

5,93

112

Финансијски и фискални послови

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом
месту

473
560

9.700.000,00

1,25

420.839.933,35

54,51

11.456.000,00

1,48

300.000,00

0,04

Туризам

22.828.215,00

2,96

Заштита животне средине некласификована на
другом месту

10.000.000,00

1,30
0,79

610

Стамбени развој

6.120.000,00

620

Развој заједнице

67.120.000,00

8,69

810

Услуге рекреације и спорта

36.900.000,00

4,78

820

Услуге културе

36.030.000,00

4,67

950

Образовање некласификовано на другом нивоу

960

Помоћне услуге образовању
Укупно
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3.000.000,00

0,39

54.900.000,00

7,11

772.090.498,00

100,00

Члан 9.
Укупна средства буџета утврђена су у износу 772.090.498,00
динара, а обухватају средства на подрачуну извршења буџета
и средства на подрачунима за посебне намене, на подрачунима
индиректног корисника буџета, који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора Градске општине Земун.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су
приходима и примањима из следећих извора:
– општи приходи и примања буџета у износу
689.863.198,00 динара – извор финансирања 01;
– сопствени приходи буџетских корисника у износу
500.000,00 динара – извор финансирања 04;
– трансфери од других нивоа власти у износу 600.000,00
динара – извор финансирања 07;
– процењен нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 60.000.000,00 динара – извор финансирања 13;
– неутрошена средства донација из ранијих година у износу 21.127.300,00 динара – извор финансирања 15.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

29. децембар 2020.

29. децембар 2020.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Члан 10.
Носилац раздела из члана 9. ове одлуке је директни буџетски корисник средстава буџета Градске општине Земун.
III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
Образложење буџета садржи образложење општег дела
буџета и програмске информације.
III – 1 Образложење општег дела буџета
Члан 12.
Општи део буџета обухвата:
– рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине, буџетски дефицит, приказани у члану 1 ове
одлуке;
– укупни фискални дефицит, приказан у члану 1. ове
одлуке;
– рачун финансирања и извори за финансирање дефицита, приказани у чл. 1. ове одлуке;
– преглед планираних капиталних издатака буџетских
корисника за текућу буџетску годину, приказани у члану 3.
ове одлуке;
– сталну и текућу буџетску резерву, приказане у члану 8.
ове одлуке.
III – 2 Програмске информације
Члан 13.
Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских
средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном
периоду спровођењем програма, програмских активности и
пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања
наведених циљева.
Члан 14.
Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 9.
став 3. ове одлуке, врши се по програмима, програмским
активностима и пројектима, и то:
Раздео 1 – СКУПШТИНА
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
– Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање
Скупштине распоређене су апропријације у укупном износу 13.304.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких субјеката.
– Пројекат 2101-4001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од
850.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину.
– Пројекат 2101-4002: Међународна и међуопштинска
сарадња, распоређене су апропријације у износу 200.000,00
динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима.
Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
– 2101 – Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
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– Програмска активност 2101-0002: Функционисање
извршних органа распоређене су апропријације у укупном
износу од 31.519.000,00 динара за трошкове редовног рада
председника и Већа.
Раздео 3 –УПРАВА
Глава 3.1 –Управа
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина распоређене су
апропријације у укупном износу 370.223.993,00 динара за
трошкове редовног рада Управе.
– Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски послови распоређене су апропријације у укупном износу
29.051.000,00 динара за финансирање редовног рада комуналне инспекције.
– Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
9.500.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.
– Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
200.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.
– Пројекат 0602-4001: Обележавање верских празника –
Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у
износу од 1.955.000,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника.
– Пројекат 0602-4002: Награда „Полицајац и ватрогасац
месеца” распоређене су апропријације у износу 300.000,00
динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца.
– Пројекат 0602-4003: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права
распоређене су апропријације у износу 700.000,00 динара за
трошкове рада матичара.
– Пројекат 0602-4004 : Ванредне ситуације распоређене
су апропријације у износу 1.000.000,00 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама.
– Пројекат 0602-4005: Одржавање сеоских, пољских и
других некатегорисаних путева и путних прелаза на железници распоређене су апропријације у износу 59.000.000,00
динара за текуће поправке.
– Пројекат 0602-4006: Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја распоређене су апропријације у износу
200.000,00 динара за трошкове организације манифестација
за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје.
– Пројекат 0602-4007: Моја земунска картица распоређене су апропријације у износу 3.210.000,00 динара за активности и потребе грађана Земуна а у циљу унапређења
друштвене укључености, информисања, здравственог, психолошког и економског оснаживања..
– Пројекат 0602-4008: Заштита животне средине распоређене су апропријације у износу 10.000.000,00 динара за
предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом Града, другим прописима града и Статутом ГО Земун.
– Пројекат 0602-5001: Уређење објеката на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су апропријације у
износу 7.000.000,00 динара за извођење радова на објектима
на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката.
– Пројекат 0602-5002: Набавка и одржавање опреме и
набавка нематеријалне имовине распоређене су апропријације у износу 2.300.000,00 динара за куповину и одржавање
опреме потребне за функционисање органа.
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– Пројекат 0602-5003: Развој заједнице распоређене су
апропријације у износу 8.120.000,00 динара за побољшање
услова живота и рада у градској општини Земун, унапређењем и развојем капацитета од непосредног интереса за грађане градске општине Земун у складу са законом, Статутом
града, другим прописима града и Статутом ГО Земун.
– 0901 Програм 11: Социјална и дечја заштита
– Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи распоређене су апропријације у
укупном износу од 18.825.000,00 динара за помоћ посебно
осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале
помоћи социјално угроженом становништву.
– Пројекат 0901-4001: Пројекти по конкурсу у области
социјалне заштите распоређена је апропријација у износу
21.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката
удружења из области социјалне заштите.
– Пројекат 0901– 4002: Новогодишња честитка прворођеној девојчици и прворођеном дечаку распоређена је
апропријација у износу 250.000,00 динара за финансирање
и подршку породици са децом и подстицање рађања.
– Пројекат 0901-4003: Оснаживање ромских породица
у Земуну у сврхе повећања запослености распоређена је
апропријација у износу 2.748.350,00 динара за финансирање
и подршку квалитета услова живота кроз повећање запослености ромских породица.
– Пројекат 0901-4004: Фонд „Мале Милице Ракић из Батајнице” распоређена је апропријација у износу 4.300.000,00
динара за финансирање и подстицање развоја различитих
облика самопомоћи и солидарности у заједници.
– 1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно
планирање
– Програмска активност 1101-0005: Остваривање јавног
интереса у одржавању зграда распоређена је апропријација у износу од 6.120.000,00 динара за трошкове одржавања
стамбених заједница на територији општине Земун.
– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
– Пројекат 1201-4001: Сталне манифестације распоређена је апропријација у укупном износу од 3.000.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за општину Земун.
– Пројекат 1201-4002: Пројекти по конкурсу у области
културе распоређена је апропријација у износу 11.000.000,00
динара за финансирање програма и пројеката из области
културе.
– Пројекат 1201-4003: Информисање распоређене су
апропријације у износу 5.200.000,00 динара за финансирање
јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад
грађана.
– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине
– Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезимараспоређене су апропријације у укупном износу 5.000.000,00
динара за финансирање развоја предшколског и школског
спорта.
– Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту распоређене су апропријације у
укупном износу 1.500.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта.
– Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике распоређене су апропријације у укупном
износу 2.150.000,00 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну.
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– Пројекат 1301-4001: Учешће у изградњи, опремању и
одржавању спортских објеката распоређена је апропријација у износу 30.400.000,00 динара за изградњу, опремање
и одржавање спортских објеката у циљу побољшања услова
за бављење спортом.
– 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање
– Пројекат 2002-4001: Одржавање (осим капиталног)
основних школа распоређене су апропријације у износу
15.800.000,00 динара за текуће поправке у основним школама.
– Пројекат 2002-4002: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености
већој од 2 km и ученика ОШ на удаљености већој од 4 km
од седишта школе распоређена је апропријација у износу
17.000.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и
њихових пратилаца.
– Пројекат 2002-4003: Превоз ученика на републичка и
међународна такмичења распоређене су апропријације у
износу 500.000,00 динара за трошкове превоза ученика.
– Пројекат 2002-4004: Заштита и безбедност деце распоређене су апропријације у износу 6.300.000,00 динара за текуће поправке и одржавање видео надзора у основним и средњим школама на територији Општине и веза са МУП-ом, као
и за безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у сарадњи са
Саветом градске општине Земун за безбедност саобраћаја
на путевима.
– Пројекат 2002-4005: Светосавско звонце распоређене
су апропријације у износу 1.000.000,00 динара за набавку
часописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ које се користи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ.
– Пројекат 2002-4006: Одржавање (осим капиталног)
дечјих вртића распоређене су апропријације у износу
15.300.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „Др
Сима Милошевић”.
– Пројекат 2002-4007: Награђивање ученика, наставника и професора распоређене су апропријације у износу
2.000.000,00 динара за награде ученицима који су освојили
награде на републичким и међународним такмичењима и
носиоцима диплома „Вук Караџић” и награђивање наставника и професора чији су ученици на републичким и међународним такмичењима освојили награде.
Глава 3.2 – Месне заједнице
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница распоређене су апропријације у укупном износу 9.306.000,00 динара за трошкове редовног рада месних
заједница.
Глава 3.3 – Туристичко-културни центар Градске општине Земун
– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
– Пројекат 1201-4004: Сталне манифестације од значаја
за ГО Земун распоређене су апропријације у укупном износу 22.030.000,00 динара за трошкове одржавања сталних
манифестација од значаја за општину Земун.
– 1502 Програм 4: Развој туризма
– Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем
туризма распоређене су апропријације у укупном износу
20.918.215,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде.
– Пројекат 1502-4001: Туристичко културне манифестације распоређене су апропријације у укупно износу
1.910.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће на сајмовима и организовање програма
у летњем периоду.
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Члан 15.
Циљеви који се желе постићи коришћењем средства буџета опредељених за спровођење програма, програмских активности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, су:
1

2

ПРОГРАМ/Програмска
активност и пројекат
Шифра

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Вредност у
базној 2019.
години

Очекивана
вредност
у 2020.
години

Циљана
вредност
у 2021.
години

Циљана
вредност
2022.
години

Циљана
вредност
2023.
години

Извор 01

Остали
извори

Сви извори

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Назив

1

2

1101

Програм 1:
СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
1. Унапређење
стамбеног положаја
грађана

0005

Број склопљених
уговор о бесповратном суфинансирању
активности на инвестиционом одржавању и унапређењу
својства зграде

1. Усвојен Програм
рада Туристичко-културног центра
ГО Земун

2. Повећање
1. Број сајмова
препознатљивости
туристичко-културне
понуде општине

0

0

20

20

1

1

1

2

2

1

2

2

2,71%

2,71%

0

6.120.000

22.328.215

500.000

22.828.215

20.418.215

500.000

20.918.215

2,71%

2

2

4

5

1. Обухват деце
основним образовањем ( расположиво
према полу)

13,919

13.994

13.994

13.994

5,01

1,10

2,05

2,05

51.900.000 6.000.000

57.900.000

15.800.000

15.800.000

13.994

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

1.910.000

6

Програм 9:
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
И ВАСПИТАЊЕ

Управа

6.120.000

25

1

2,10%

6.120.000

0,79%

1

0,56%

0

1.910.000

1. Потпуни обухват
основним образовањем и васпитањем
4001

0,79%

Пројекат: Туристичко културне
манифестације
Туристичко –
1. Унапређење и про- 1. Број сајмова/маникултурни центар моција туристичко
фестација
Земун ГО Земун – културне понуде
града/ општине
кроз организацију
и реализацију туристичо – културних
манифестација

2002

0,79%

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

4001

0

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

0001

0

Програмска
активност :
Остваривање
јавног интереса
у одржавању
зграда
1. Очување и унапређење стамбеног
фонда

1502

Величина јавног
стамбеног фонда

12

6.120.000

2,05

0

Број 156 – 18
1

2

4002

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

4003

3

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

4

1. Број линија
2. Број корисника

1. Подстицај деце за
унапређење знања
и нивоа постигнућа
ученика

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

1. Повећање безбедности деце за
време остваривања
образовно васпитног
рада

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

1. Број школа у
2. Едукација и унапређење безбедности којима је спроведена
едукација
деце у саобраћају

9

6

4

5

5

5

800

700

800

800

800

100%

100%

100%

100%

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

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

20

20

20

20

20

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1. Побољшање
услова боравка деце
у предшколским
установама

1. Проценат буџета
за текуће поправке

3,50

4,40

1,98

1,98

1. Подстицај деце
за постизање што
бољих резултата

2. Подстицај наставника и професора
за постизање што
бољих резултата

Програм 11:
СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

10

11

12

17.000.000

0

17.000.000

500.000

0

500.000

300.000 6.000.000

6.300.000

100%

1.000.000

0

1.000.000

15.300.000

0

15.300.000

2.000.000

0

2.000.000

27.326.050 19.797.300

47.123.350

16

1,98

Пројекат: Награђивање ученика,
наставника и
професора
Управа

0901

8

Пројекат: Одржавање ( осим
капиталног )
дечјих вртића
Управа

4007

7

Пројекат: Светосавско звонце
Управа

4006

6

Пројекат:
Заштита и безбедност деце
Управа

4005

5

29. децембар 2020.

Пројекат:
Превоз ученика
на републичка
и међународна
такмичења
Управа

4004

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Број награђених
ученика – носилаца дипломе „Вук
Караџић”

220

250

250

250

250

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

200

280

280

280

280

1. Број награђених
наставника и професора чији су ученици
на републичким и
међународним такмичењима освојили
награде

50

120

120

120

120

29. децембар 2020.
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

1. Повећање доступ- 1.Унапређење
ности права и услуга положаја грађана
социјалне заштите
који припадају
угроженим групама
обезбеђивањем
мера материјалне
подршке
0001

9
2200

Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА

10

11

12

625.000 18.200.000

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

1,000%

0,025%

0,04%

0,04%

0,04%

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

0,06%

0,025%

0,06%

0,06%

0,06%

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

0,06%

0,02%

0,031%

0,031%

0,031%

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

0,050%

0,02%

0,100%

0,100%

0,100%

1. Побољшање
социјално економских услова живота
грађана

Број јавних конкурса
у односу на претходни период

1

3

2

2

1. Подстицање
1. Број уручених
честитки
рађања уручењем
новогодишње новчане честитке мајци
прворођене девојчице и прворођеног
дечака

2

2

2

2

1. Подстицање
рађања уручењем
новогодишње новчане честитке мајци
прворођене девојчице и прворођеног
дечака

1. Број радионица
са социјалним
радником

1

19

4

2. Број Рома – учесника радионица

30

30

30

1. Помоћ посебно
1. Број корисника
осетљивим групама у
заједници

2.000

2.000

2.000,00

2.000,00

18.825.000

21.000.000

0

21.000.000

250.000

0

250.000

1.151.050 1.597.300

2.748.350

4.300.000

0

4.300.000

39.230.000 2.000.000

41.230.000

2

2

Пројекат : Фонд
„Мале Милице
Ракић из Батајнице”
Управа

1201

8
2200

Пројекат :
Оснаживање
ромских породица у Земуну у
сврхе повећања
запослености
Управа

4004

7
2200

Пројекат : Новогодишња честитка прворођеној
девојчици и
прворођеном
дечаку
Управа

4003

6
200

Пројекат :
Пројекти по
конкурсу у области социјалне
заштите
Управа

4002

5
200

Програмска
активност :
Јекнократне
помоћи и други
облици помоћи
Управа

4001

Број 156 – 19

2.000,00

Број 156 – 20
1

2
Управа

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

7

8

9

0.011

0.011

0.011

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

12.600,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

3. Укупан број чланова удружења грађана
из области културе

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1. Број примерака
локалних штампаних
медија кји доприносе
остваривању општег
интереса у области
јавног информисања

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

1. Промоција културног идентитета
Земуна

1. Број одржаних
сталних манифестација од значаја за
општину Земун

2

2

2

2

2

2. Број натписа у
медијима

20

30

30

30

30

Пројекат :
Пројекти по
конкурсу у области културе
Управа

4003

6
0.011

Проjeкат: Сталне
манифестације

Управа

4002

5
0.011

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

2. Остваривање
јавног интереса из
области информисања

4001

4

1. Подстицање разво- 1. Број објављених
ју културе
конкурса ГО Земун

2

1

1

3. Број конференција
за штампу и других
информативних
скупова

11

12

3.000.000

0

3.000.000

11.000.000

0

11.000.000

3.200.000 2.000.000

5.200.000

1

4

4

4

4

4

120

400

430

430

450

Проjeкат: Сталне
манифестације
од значаја за ГО
Земун
Управа – Тури- 1. Промоција кулстичко културни турног идентитета
Земуна
центар Земун

1. Број одржаних
сталних манифестација од значаја за
општину Земун

6

6

6

6

6

2. Број натписа у
медијима

20

20

20

20

20

Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА
И ОМЛАДИНЕ
Управа

10

1.000.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1. Унапређење јавног 1. Постојање
информисања од
интернет стране
локалног значаја
општине, број посета
интернет стране и
редовно обезбеђивање информација на
интернет страни
2. Број издатих
билтена општине
(штампани и електронски)

1301

1

Пројекат : Информисање
Управа

4004

29. децембар 2020.

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

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

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

20

20

20

25

30

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

25

25

20

25

30

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

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

22.030.000

22.030.000

33.650.000 5.400.000

39.050.000

29. децембар 2020.
1

2

0001

Програмска
активност : Подршка локалним
спортским организацијама преко
којих се остварује
јавни интерес у
области спорта
Управа

0002

3

4

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

8

9

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

1

1

1

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

1

1

1

1. Унапређење пред- 1. Број програма
школског и школског којима се реализују
спорта
активности школског спорта

1

1

1

1

1

2.Проценат деце
која су укључена у
школска такмичења
у односу на укупан
број деце

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

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

4031

4000

4000

4000

4000

1. Подршка активном
укључивању младих у
различите друштвене
активности

1. Број младих
корисника услуга
мера омладинске
политике

1.650

1.700

1.000

1.200

1.400

800

900

600

700

900

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

23

23

23

23

11

12
5.000.000

1.500.000

0

1.500.000

2.150.000

0

2.150.000

30.000.000

400.000

30.400.000

463.535.933 48.530.000 512.065.933

1. Број донетих аката
органа и служби
града/општине

500

500

500

500

500

Програмска
активност:
Функционисање
локалне самоуправе и градских
општина
Управа ГО
Земун

10

23

Програм 15:
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
1. Одрживо управно
и финансијско функционисање града/
општине у складу
са надлежностима и
пословима локалне
самоуправе

0001

7

0 5.000.000

2. Број младих жена
корисника услуга

0602

6

Програмска
активност :
Спровођење
омладинске
политике
Управа

4001

5

Број 156 – 21

Програмска
активност
: Подршка
предшколском
и школском
спорту
Управа

0005

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

325.893.933 44.330.000 370.223.933

1. Функционисање
управе

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

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Број 156 – 22
1
0002

2

3

4

5

6

7

8

29. децембар 2020.
9

Програмска
активност:
Функционисање месних
заједница
Управа-Месне
заједнице

0006

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

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

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

0,97

1,21

1,21

1,21

1,21

2.Степен остварења
финансијских планова месних заједница

100

100

100

100

100

3.Степен остварења
планова рада/ програма месних заједница

100

100

100

100

100

Програмска
активност:
Инспекцијски
послови
Управа

0009

Програмска
активност:
Текућа буџетска
резерва

0010

Програмска
активност:
Стална буџетска
резерва

4001

Пројекат: Обележавање верских
празника Бадњи
дан и Богојављење

1. Квалитетно оба1. Број решених
вљање инспекцијских предмета грађана у
послова
односу на број примљених предмета

4800/5000

4800/5000

4600/4980

4700/5010

10

11

12

9.306.000

0

9.306.000

29.051.000

0

29.051.000

9.500.000

0

9.500.000

200.000

0

200.000

1.955.000

0

1.955.000

300.000

0

300.000

100.000

600.000

700.000

4750/5050

Управа

Управа

Управа

4002

1. Број позваних
грађана на свечани
обред налагања
бадњака

380

400

5

400

420

2. Број пријављених
пливача за Богојављенски крст

120

240

2

200

250

3. Број пријављених
пливачица за Богојављенски крст

5

4

1

5

6

Пројекат: Награда „Полицајац
и ватрогасац
месеца”
Управа

4003

1. Неговање традиционалних вредности
и очување духовне
културе наслеђа

1. Награђивање
најбољих радника у
државним органима

1. Додела награде
најбољем полицајцу

12

12

12

12

12

2. Додела награде
најбољем ватрогасцу

12

12

12

12

12

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

1. Задовољавање
потреба грађана
из области личних
стања грађана

2. Вођење управног
поступка у области
личних стања
грађана

1. Број издатих
извода из МКР

40.000

50.000

50.000

40.000

40.000

2. Број издатих
извода из МКВ

10.000

11.000

12.000

12.000

12.000

3. Број издатих
извода из МКУ

10.000

12.000

15.000

12.000

12.000

4. Број издатих
уверења о држављанству

25.000

30.000

25.000

25.000

25.000

1. Број уписа у
матичне књиге

8.000

9.000

10.000

9.000

9.000

2. Број обављених
венчања

1.000

1.100

1.000

1.000

1.000

3. Број управних
предмета

1.000

1.300

1.500

1.300

1.300
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4004

Пројекат: Ванредне ситуације
Управа

4005

9

10

11

12

0 1.000.000
1. Последице ван1. Проценат буџета
за отклањање поредних ситуација
сведених на најмању следица
меру

0,20

0,13

0,13

0,13

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

20,00

10

10

10

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

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

50

50

50

50

50

2. Број пријављених
учесника за најлепшу цветну алеју

50

50

50

50

50

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

1.Заштита животне
средине

1. Проценат буџета
за улагање у заштиту
животне средине

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

30

30

30

30

30

0,95

0,05

1,30

1,30

1. Очување вредности објеката

1. Проценат буџета
за изградњу и одржавање објеката

10,34

1,39

0,91

0,91

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

2,99

0,96

0,30

0,30

1.Побољшање услова 1. Проценат буџета
живота и рада у ГО за улагање у развој
заједнице
Земун

6,80

9,80

1,05

1,05

59.000.000

0

59.000.000

200.000

0

200.000

3.210.000

0

3.210.000

10.000.000

0

10.000.000

7.000.000

0

7.000.000

1.700.000

600.000

2.300.000

6.120.000 2.000.000

8.120.000

10

1. Број пријављених
учесника за најлепши Божићни излог

1.Број издатих
персонализованих
картица

1,30

0,91

0,30

1,05

Програм 16:
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

45.773.000

1.Ефикасно и ефек- 1. Број донетих аката
тивно функциониса- органа и служби
ње органа политич- града/општине
ког система локалне
самоуправе

200

260

250

250

1.000.000

0,13

Пројекат: Развој
заједнице
Управа

2101

8

Пројекат: Набавка и одржавање
опреме и набавка нематеријалне имовине
Управа

5003

7

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

5002

6

Пројекат: Заштита животне
средине
Управа

5001

5

Пројекат:
Моја земунска
картица
Управа

4008

4

Пројекат: Најлепши Божићни
излог и најлепша
цветна алеја
Управа

4007

3
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Пројекат: Одржавање сеоских,
пољских и
других некатегорисаних путева
и одржавање
путних прелаза
на железници
Управа

4006

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

260

0

45.773.000
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1

2

0001

Програмска
активност:
Функционисање
скупштине

3

Скупштина ГО
Земун

0002

1. Функционисање
локалне скупштине

1. Функционисање
извршних органа

6

7

8

9

1. Број седница
скупштине

10

10

10

10

10

2. Број усвојених
аката

70

70

70

70

70

1. Број седница
извршних органа

45

45

45

45

45

2. Број усвојених
аката

220

250

230

250

230

Пројекат: Дан
општине и
општинска слава
Крстовдан
Скупштина

1. Очување историјског наслеђа и традиционалих верских
вредности

1. Заједничка
литургија и литија са
грађанима

1

1

1

1

1

2. Учешће већег броја грађана Земуна

800

800

800

800

800

8

8

8

8

8

2. Промоција научног 1. Додела јавних
и културног ствара- признања
лаштва и привредног
и друштвеног развоја
4002

5

Програмска
активност:
Функционисање извршних
органа
Председник и
Веће ГО Земун

4001

4
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Пројекат:
Међународна и
међуопштинска
сарадња
Скупштина

1. Унапређење
сарадње са збратимљеним градовима
ради стварања бољег
пословног окружења
у општини

1. Број манифестација у којима
учествује ГО

10

10

10

10

10

2. Број учесника

150

150

150

150

150

УКУПНО ПРОГРАМИ

10

11

12

13.304.000

0

13.304.000

31.519.000

0

31.519.000

850.000

0

850.000

100.000

0

100.000

689.863.198 82.227.300 772.090.498

IV. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 16.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекцијама за 2022. и 2023.
годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члaна 36а. 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, 72/19 и 149/20) и Законом о начину одређивања максималног броја запослених
у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 81/16
– одлука УС и 95/18), број запослених код корисника буџета
Градске општине Земун не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.
Члан 17.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују
у складу са законом и другим прописима независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и
примања.
Члан 18.
За извршавање ове одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
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.

Члан 19.
Руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза
и њихову верификацију, издавање захтева за плаћање које
треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као
и давање података о извршеним плаћањима и оствареним
приходима и примањима.
Руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за закониту, наменску,
економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.
Руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења
из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно
индиректном кориснику буџетских средстава.
Члан 20.
Ова одлука се извршава реализацијом појединачних
финансијских планова, у којима корисници буџета распоређују и по ближим наменама исказују средства из буџета,
користећи шести ниво економске класификације, организациону, програмску функционалну и класификацију по
изворима финансирања.
Одељење за финансије и локални економски развој је
обавезно да наредног дана од дана ступања на снагу ове
одлуке, обавести директне кориснике о додељеним апропријацијама.
Директни корисник који је, у буџетском смислу одговоран за индиректне кориснике, обавезан је да најкасније у
року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету,
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изврши расподелу средстава индиректним корисницима у
оквиру својих одобрених апропријација и о томе их обавести, по добијеној сагласности Одељења за финансије и локални и економски развој.
Надлежни орган индиректног корисника доноси финансијски план, на који сагласност даје директни корисник,
који је у буџетском смислу, одговоран за њега.
Финансијски план директног корисника, који садржи и
финансијске планове индиректних корисника за које је одговоран у буџетском смислу, доноси старешина који руководи директним корисником, најкасније у року од 45 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Руководилац директног корисника, за свој раздео у Посебном делу ове одлуке, доноси финансијски план расхода
и издатака најкасније у року од 45 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
На финансијски план директног корисника сагласност
даје Веће Градске општине Земун, по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије и локални и економски развој Управе Градске општине Земун.
Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променама апропријација утврђених чл. 9. ове
одлуке у складу са законом.
Измене финансијског плана, у складу са ставом 8. овог
члана и у свим другим случајевима измена у распореду и
износу средстава у складу са законом, директни корисник
је обавезан да достави Одељењу за финансије и локални и
економски развој, најкасније следећег дана од извршене измене, да би се обезбедио континуитет у извршавању финансијског плана, односно буџета.
Директном кориснику неће се извршавати апропријације за расходе и издатке у његовом разделу, укључујући и
оне за индиректног корисника, док Одељењу за финансије и
локални економски развој не достави финансијски план, у
року и на начин предвиђен овом одлуком.
Директном кориснику који не поступи у складу са
одредбом става 5. овог члана, обуставиће се извршавање
апропријација одобрених овом одлуком у његовом разделу,
док Одељењу за финансије и локални економски развој не
достави измењен финансијски план.
Директном кориснику који не поступи у складу са
одредбом става 9. овог члана, обуставиће се извршавање
апропријација одобрених овом одлуком и његовом разделу,
док Одељењу за финансије и локални и економски развој не
достави измењен финансијски план.
Члан 21.
Одељење за финансије и локални економски развој доноси шестомесечне планове извршења буџета, у којима
утврђује шестомесечне квоте за потрошњу, имајући у виду
средства планирана у буџету за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника буџета,
према плану из члана 9. ове одлуке.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу да врше плаћања до висине квота одређених на начин
из става 1. овог члана.
Директном кориснику, у случају непоштовања одобрених квота, неће се изврашавати расходи и издаци, нити ће се
одобрити преузимање обавеза изнад износа одобрене квоте,
док Одељењу за финансије и локални економски развој не
достави по прописаној процедури захтев за промену квота.
Члан 22.
Директни корисник буџетских средстава уз одобрење
Одељења за финансије и локални економски развој може
да изврши преусмеравање апропријација одобрене на име
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одређеног расхода или издатка који се финансира из општих прихода буџета, у износу утврђеном у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, за расход чији се износ
умањује.
Апропријације одобрене из осталих извора финансирања могу се мењати без ограничења.
Члан 23.
Промене апропријација у смислу члана 5. ст. 5–6. Закона
о буџетском систему, одобрава председник општине, у случајевима недобијања акта на основу ког је извршен наменски трансфер или донација у корист буџета општине.
Одлуку о промени апропријација у току године, у свим
случајевима предвиђеним чланом 61. ст. 1–5. Закона о буџетском систему, као и одлуку о преносу у текућу буџетску
резерву износа апропријације који није могуће искористити доноси председник општине.
Члан 24.
У случају да се буџету Градске општине Земун из другог буџета (Републике или Града), актом определе наменска
трансферна средства, укључујући и наменска трансферна
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода,
као и у случају уговарања донације чији износи нису могли
бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење за
финансије и локални и економски развој на основу тог акта,
према члану 5. Закона о буџетском систему, повећава обим
буџета и отвара одговарајуће апропријације за извршавање
расхода по том основу.
Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и
примања чији износи нису могли бити познати у поступку
доношења буџета, подноси захтев Одељењу за финансије и
локални и економски развој за отварање, односно повећање
одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финасирања, осим из извора 01 – Општи приходи и примања буџета.
Члан 25.
Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве, на предлог Одељења за финансије и локалнии економсли развој, доноси председник општине, у складу са чл. 69. и 70. Закона о буџетском систему.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних и индиректних корисника
за одређене намене и исказују се на конту за чију намену су
средства усмерена.
Члан 26.
Расходи и издаци индиректног корисника, Месне заједнице у укупном износу 9.306.000,00 динара, распоређени су
у Посебном делу Одлуке о буџету, члан 9. Раздео 3. УПРАВА, глава 3.2 – Функционисање месних заједница, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту и извршавају се преко рачуна
директног корисника, Управе Градске општине Земун, у
складу са Одлуком о буџету и финансијским плановима месних заједница као индиректног корисника.
Месне заједнице, као индиректни корисници буџетских
средстава, који своје финансијско пословање не обављају
преко сопственог рачуна, у складу са члaном 12. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 125/03,
12/06 и 27/20), воде само помоћне књиге и евиденције.
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Члан 27.
Расходи и издаци индиректног корисника, Туристичко
-културни центар Земун у укупном износу 44.858.215,00
динара, распоређени су у Посебном делу Одлуке о буџету,
члан 9. Раздео 3. УПРАВА, глава 3.3 – Туристичко културни
центар Земун, Програм 04 – Развој туризма, програмска активност 1502-0001 – Управљање развојем туризма, пројекат
1502-4001 Туристичко културне манифестације, функционална класификација 473 – Туризам и Програм 13 – Развој
културе и информисања, пројекат 1201-4004 Сталне манифестације од значаја за ГО Земун, функционална класификација 820 – Услуге културе.
Туристичко-културни центар Земун, као индиректни
корисник буџетских средстава, послове по питању рада извршава преко рачуна индиректног корисника који се води у
управи за трезор, као подрачун консолидованог рачуна трезора градске општине Земун, у складу са Одлуком о буџету
и финансијским планом индиректног корисника.
Члан 28.
У оквиру утврђеног обима средстава у члану 4. тачка 3.
ове одлуке, садржана су и средства у износу 500.000,00 динара које индиректни корисник буџета Туристичко-културни центар Земун остварује од продаје добара и услуга на
тржишту.
Расходи и издаци који се финансирају из тачке 1. планирани у члану 9. посебног дела ове одлуке у разделу 3, глава
3.3, функционална класификација 473 и 820, на основу годишњег програма пословања Туристичко-културног центра
Земун за 2021. годину чији је саставни део план прихода и
расхода.
Члан 29.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да преузимају обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене овом одлуком.
Обавезе преузете у износу већем од износа апропријације одобрене овом одлуком које су у супротности са законом или другим прописом, не могу да се извршавају на терет буџета општине.
Изузетно, само у случају уговарања капиталних расхода који захтевају реализацију и плаћање у више година, директни и индиректни корисници буџета могу, уз сагласност
Већа Градске општине Земун а на предлог Одељења за финансије и локални и економски развој, да преузму обавезу
која укупним износом премашује апропријацију у буџету, а
највише до износа изказаних у плану капиталних издатака,
и листи рангираних приоритетних пројеката јавних инвестиција, с тим да обавеза која се односи на текућу буџетску
годину буде мања или једнака апропријацији одобреној
овом одлуком за ту намену.
Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по
уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност Одељења
за финансије и локлани економски развој.
Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним
апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2020.
године, преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација
овом одлуком.
Приликом преузимања обавеза, корисници буџета дужни су да Одељење за финансије и локалани економски развој обавесте о намери преузимања обавезе, а након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима
обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и
роковима плаћања, као и о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања.
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Пре најављивања нових обавеза на начин прописан ставом 6. овог члана, корисници буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.
Корисници средстава буџета преузете обавезе на терет
буџета извршавају у роковима утврђеним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15, 113/17
и 91/19).
Члан 30.
Уговори о набавци добара и финансијске имовине, пружању услуга и извођењу радова, које закључују директни и
индиректни корисници буџетских средстава, морају бити
додељени у складу са прописима који уређују јавне набавке.
Средства за уговоре о набавци добара и финансијске
имовине, пружању услуга и извођењу радова, које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава, који се односе на две буџетске године, обезбедиће се из
прихода и примања буџета општине за те буџетске године.
Члан 31.
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.
Члан 32.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе
само на основу уговора или другог правног акта, који мора
бити у писаној форми, осим ако законом није друкчије прописано.
Члан 33.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима
буџета.
Уколико се приходи и примања буџета у току године у
дужем периоду не остварују у планираном износу, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то:
за обавезе утврђене законским прописима на постојећем
нивоу и за минималне сталне трошкове који обезбеђују
несметано функционисање органа општине, односно корисника буџетских средстава.
Уколико корисник буџета у извршавању расхода и издатака поступи супротно одредбама ове одлуке, Веће, на предлог председника општине, доноси одлуку о обустави извршења одговарајуће апропријације утврђене овом одлуком
том буџетском кориснику.
Председник општине може обуставити привремено извршење појединих расхода и издатака буџета, у случају да
се расходи и издаци повећају или приходи и примања буџета смање.
Члан 34.
Корисник буџетских средстава, који одређен расход и
издатак извршава из других извора прихода и примања,
који нису општи приход буџета – извор 01, обавезе може да
преузима само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи
од одобрених апропријација.
Уколико корисници из става 1. овог члана не остваре додатне приходе и примања из других извора у планираном износу, апропријације за расходе и издатке одобрене из тих средстава неће се извршавати на терет општих прихода буџета.
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Члан 35.
Обавезе по основу правоснажних судских одлука извршаваће се у износима који су доспели на плаћање у складу
са судским решењима, на терет апропријације директног
корисника буџета који је стварни дужник.
Уколико индиректни корисник својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука
и судских поравнања спроводи се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову
врсту расхода.
Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова,
који се односе на директне кориснике, извршаваће се на
основу правоснажних и извршних судских одлука.
Корисник буџетских средстава код кога у току године
дође до умањења одобрених апропријација због извршења
принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што
ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговореног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавезе.
Члан 36.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу да користе средства распоређена овом одлуком само за
намене, односно програмске активноси и пројекте одређене
буџетом, за које су им, по њиховим захтевима, та средства
одобрена, односно пренета и то за сваку појединачну намену највише до износа утврђеног у Посебном делу буџета.
Корисницима средстава буџета који одређени расход
или издатак извршавају из средстава буџета и из додатних
прихода, преносиће се средства из буџета, након што за реализацију одређених расхода или издатака утроше средства
која су остварили из других извора финансирања.
Члан 37.
Корисници буџета одговорни су да се расходи и издаци,
засновани на рачуноводственој документацији, извршавају
у складу са правним основом.
Уколико се накнадно утврди да за извршење одређеног
плаћања није постојао правни основ, корисници буџета су
обавезни да изврше повраћај средстава у буџет.
Члан 38.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака, односно програма, програмских активности и пројеката корисника буџета, преносе се на основу њиховог
захтева и у складу са утврђеним износом апропријација и
одобреним квотама.
Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање на основу које је
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.
Члан 39.
Корисници буџетских средстава су дужни да, на захтев
Одељења за финансије и локални и економски развој ставе
на увид финансисјку документацију, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака у одређеном временском периоду.
Члан 40.
У буџетској 2021. години, обрачун и исплата плата корисника буџетских средстава општине, као и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и других
врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединач-
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ним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета Општине, вршиће се у складу са
Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 84/19, 60/20 – уредба
135/20) за 2021. годину.
Члан 41.
Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не
могу се повећавати у 2021. години.
Надлежни органи и корисници јавних средстава су дужни да преиспитају потребу постојања и висину накнада из
става 1. овог члана, ради смањења издатака по том основу,
и у том циљу иницирају измене прописа, општих и других
аката којима је уређено питање плаћања ових накнада.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
општине могу формирати комисије и друга стална и привремена радна тела, искључиво у складу са посебним законом, односно другим прописом, а чији задатак не може
бити обављање текућих и послова из делокруга рада корисника буџетских средстава.
Члан 42.
Планирање и извршавање средстава за обрачун и исплату плата корисника средстава буџета у 2021. години врши
се у складу са чланом 45. Закона о буџету Републике Србије
за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/19, 60/20 –
уредба и 135/20).
Уколико се овом одлуком не планирају и не извршавају
укупна средства за обрачун и исплату плата на начин утврђен у члану 45. Закона о буџету Републике Србије за 2021.
годину, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трасферних средстава из буџета
Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава
за плате не усклади са ограничењима из ст. 1. и 2. овог члана.
Министар надлежан за послове финансија ближе уређује начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата из ст. 1. и 2. члан 45. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину.
Члан 43.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 44.
У циљу усаглашавања утврђеног обима средстава за потрошњу Општине и притицања прихода прописаних Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских
општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2021. години, градоначелник
града, у складу са чланом 17. Одлуке града о обиму средстава, може у току године одредити и друге проценте којима се
распоређују приходи, а до одређеног нивоа потрошње.
Уколико се у току године стекну објективни услови (измена законских прописа, смањење броја запослених, промена надлежности и друго) за промену утврђеног обима
средстава из члана 2. наведене одлуке, градоначелник Града
може у току године одредити и друге износе оквира за потрошњу.
Члан 45.
У случају да се не обезбеди текућа ликвидност на начин
утврђен чланом 44. ове одлуке, за финансирање дефицита
текуће ликвидности који може да настане услед неуравно-
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тежености кретања у приходима и расходима буџета, председник градске општине може да се задужи у складу са чланом 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр.
61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19 ).
Члан 46.
Одлуку о капиталном задуживању доноси Скупштина
Градске општине Земун, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије и градоначелника Града Београда.
Општина се може задужити у земљи и иностранству,
односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и
страној валути.
Члан 47.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је
оснивач општина, дужни су да најкасније до 30. новембра
текуће буџетске године, део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2020. годину, уплате у буџет општине.
Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са
ставом 1. овог члана.
Изузетно од става 1. овог члана, уз сагласност Скупштине, обавезе по основу уплате добити нема субјекат из става
1. овог члана који донесе одлуку да из добити покрије губитак или повећа капитал или средства употреби за финансирање инвестиција.
Члан 48.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун ГО
Земун – Извршење буџета, до 31. децембра 2021. године, сва
средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2021. години, која су овим корисницима пренета у
складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2021.
годину.
Члан 49.
Директни и индиректни корисници буџета локалне власти, који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају други корисници јавних средстава, намирују само трошкове по том основу.
Уколико плаћање трошкова није могуће извршити на
основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним
средствима врши плаћање, а затим директни, односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Члан 50.
Други корисници који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају директни и индиректни
корисници буџета, плаћају трошкове закупа и настале сталне трошкове и трошкове текућег и инвестиционог одржавања, у складу са прописаним критеријумима који се уговоре.
Члан 51.
Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани
рачун трезора, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора општине.
Слободна новчана средства Консолидованог рачуна трезора Градске општине Земун, која преостану по извршењу
обавеза буџета Градске општине Земун, осим прихода за које
је у посебном закону, односно пропису Града Београда 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 Земун могу се користити за превремено враћање кредита у циљу смањења обавеза Општине,
депоновање средстава код Народне банке Србије или код
пословних банака које имају одговарајући бонитет, уз полагање одговарајућих квалитетних инструмената обезбеђења,
односно могу се инвестирати у хартије од вредности Републике, хартије од вредности Народне банке Србије, осталим
нивоима власти или банкама које дају као залогу одговарајуће обезбеђење.
Одлуку о пласману средстава и избору банке доноси
председник општине у складу са законом.
Депоновање и инвестирање слободних новчаних средстава врши се у складу са Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора ГО Земун и Упутства о раду
трезора ГО Земун, а на основу појединачне одлуке председника ГО Земун.
Члан 52.
Одељење за финансије и локални и економски развој
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 Веће
Градске општине Земун.
У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1.
овог члана, Веће Градске општине Земун усваја и доставља
извештај Скупштини Градске општине Земун.
Члан 53.
Градска општина Земун је у складу са чланом 18. Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских
општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2021. години, у обавези да
доставља Секретаријату за финансије Градске управе Града
Београда редовне месечне извештаје о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима за
2021. годину.
Члан 54.
Уколико у току реализације средстава предвиђених
овом одлуком дође до измена у Правилнику о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Одељење за финансије и локални и економски развој
Управе Градске општине Земун извршиће одговарајуће измене ове одлуке.
Члан 55.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе
Града Београда.
Члан 56.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Ову одлуку са образложењем објавити на интернет
страници Градске општине Земун.
Члан 57.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-856/2020-II/22, 29. децембра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. децембра 2020. године, на основу члана 16. став 1.
тачка 5. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о остваривању права на
накнаду трошкова сахрањивања из буџета Градске општине
Земун („Службени лист Града Београда”, број 70/18).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-859/2020-II/22, 29. децембра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. децембра 2020. године, на основу члана 38. став 5.
Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09,
99/11 ‒др. закон и 44/18 ‒ др. закон), члана 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која
реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18),
члана 32. Закона о добровољном ватрогаству („Службени
гласник РС”, број 87/18) и члана 16. став 1. тачка 5. Статута
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
број 95/19 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Члан 1.
У Одлуци о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 38/18) у члану 6. став 1, после тачке 16.
додају се тач. 17. и 18. које гласе:
„17. безбедност учесника у саобраћају
18. програми од јавног интереса које спроводи добровољно-ватрогасно друштво.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-860/2020-II/22, 29. децембра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. децембра 2020. године, на основу члана 14. став
1. тачка 14. и члана 16. став 1. тачка 5. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 95/19
– пречишћен текст) и члана 7. Одлуке о улицама, локалним
и некатегорисаним путевима („Службени лист Града Београда”, бр. 3/01, 15/05 и 29/07 – др. пропис и 17/20 – др. пропис), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И САОБРАЋАЈНИМ ПОВРШИНАМА У ЈАВНОМ
КОРИШЋЕЊУ УНУТАР БЛОКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Члан 1.
У Одлуци о некатегорисаним путевима и саобраћајним
површинама у јавном коришћењу унутар блока на подручју
градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
бр. 70/2016, 89/17 и 95/19), у члану 19. број: „2020”, замењује
се бројем: „2021”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-861/2020-II/22, 29. децембра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. децембра 2020. године, на основу члана 2. став 3.
Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Града Београда”, бр. 27/02, 11/05, 6/10 – др. одлука, 2/11, 10/11 – др.
одлука, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15, 19/17 и 71/19 – др. одлука)
и члана 16. став 1. тачка 5. Статута Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен
текст), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДЕЛА БАТАЈНИЦЕ, ДЕЛА ЗЕМУН
ПОЉА И ДЕЛА ЗЕМУНА КАО ПОСЕБНИХ НАСЕЉЕНИХ
МЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се као посебна насељена места
на подручју градске општине Земун: део Батајнице (насеље
Шангај), део Земун поља (насеља Алтина и Плави хоризонти) и део Земуна (насеље Војни пут), у смислу члана 2. став
3. Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Града Београда”, бр. 27/02, 11/05, 6/10 – др. одлука, 2/11, 10/11 – др.
одлука, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15, 19/17 и 71/19 –др. одлука).
Члан 2.
Одлука је донета на основу претходне сагласности градоначелника града Београда број 3-7642/20-Г, 29. децембра
2020. године, у складу са чланом 2. став 3. наведене одлуке о
одржавању чистоће.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-872/2020-II/22, 29. децембра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. децембра 2020. године, на основу члана 16. тачка 11.
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, број 95/19 – пречишћен текст) и члана 43. Пословника Скупштине Градске општине Земун („Службени
лист Града Београда”, бр. 28/09, 5/10 и 46/20), донела је

2. Бира се за члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду Милош Зељковић, одборник Скупштине Градске општине Земун.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-868/2020-II/22, 29. децембра 2020. године

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ И ИЗБОРУ НОВОГ ЧЛАНА САВЕТА
1. Разрешава се Стана Лазић дужности члана Савета за
буџет и финансије.
2. Бира се за члана Савета за буџет и финансије Марија
Роговић, из реда грађана.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-866/2020-II/22, 29. децембра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. децембра 2020. године, на основу члана 16. тачка 11.
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, број 95/19 – пречишћен текст) и члана 43. Пословника Скупштине Градске општине Земун („Службени
лист Града Београда”, бр. 28/09, 5/10 и 46/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗДАВАЧКОГ САВЕТА „ЗЕМУНСКИХ НОВИНА” И ИЗБОРУ НОВОГ ЧЛАНА САВЕТА
1. Разрешава се Невена Радишић дужности члана Издавачког савета „Земунских новина”.
2. Бира се за члана Издавачког савета „Земунских новина” Тања Ковачевић Милутиновић, одборница Скупштине
Градске општине Земун.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-867/2020-II/22, 29. децембра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. децембра 2020. године на основу члана 16. тачка 11.
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, број 95/19 – пречишћен текст) и члана 43. Пословника Скупштине Градске општине Земун („Службени
лист Града Београда”, бр. 28/09, 5/10 и 46/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, ПОЉОПРИВРЕДУ, СТОЧАРСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ И ИЗБОРУ НОВОГ ЧЛАНА САВЕТА
1. Разрешава се Младен Јанковић дужности члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду.

Председник
Мирослав Гајић, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. децембра 2020. године, на основу члана 16. тачка 11.
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, број 95/19 – пречишћен текст) и члана 43. Пословника Скупштине Градске општине Земун („Службени
лист Града Београда”, бр. 28/09, 5/10 и 46/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА И ИЗБОРУ НОВОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
1. Разрешава се Невена Радишић дужности члана Комисије за административна и мандатна питања.
2. Бира се за члана Комисије за административна и мандатна питања Предраг Јевремовић, одборник Скупштине
Градске општине Земун.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-869/2020-II/22, 29. децембра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. децембра 2020. године, на основу члана 16. тачка 11.
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, број 95/19 – пречишћен текст) и члана 43. Пословника Скупштине Градске општине Земун („Службени
лист Града Београда”, бр. 28/09, 5/10 и 46/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
КУЛТУРУ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И ИЗБОРУ НОВОГ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
1. Разрешава се Невена Радишић дужности члана Комисије за образовање, културу и физичку културу.
2. Бира се за члана Комисије за образовање, културу и
физичку културу Роберт Стојанов, одборник Скупштине
Градске општине Земун.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-870/2020-II/22, 29. децембра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

29. децембар 2020.
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Члан 4.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници oд 29. децембра 2020. гoдинe, нa oснoву чл. 15. и
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист
Града Београда”, бр. 4/2014 – др. пречишћен текст, 25/15,
94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), а у вези са одредбама чл. 43. и 46. 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, 72/19 и 149/20) и члана 32. Зaкoнa
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), на предлог
Већа Градске општине Стари град, доноси

ОД Л У КУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021.
ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања буџета Градске општине Стари град
регулисани су законским прописима и Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских
општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2021. години и овом одлуком.
Члан 2.
Укупни приходи и примања буџета у 2021. години
утврђују се у износу од 389.033.578 динара и чине их: приходи из буџета у износу од 329.242.283 динара утврђених
Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који
припадају Граду, односно градским општинама у 2021. години – извор финансирања 01, приходи од меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 250.000
динара – извор финансирања 03, приходи од продаје роба
и услуга (сопствени приходи) индиректног корисника буџетских средстава Установе културе „Стари град» у износу
од 4.230.000 динара – извор финансирања 04, трансфери од
других нивоа власти у износу од 3.300.000 динара – извор
финансирања 07, примања од продаје финанасијске имовине (отплата стамбених кредита) у износу од 2.500.000
динара – извор финансирања 12 и пренетих средстава из
претходне године у укупном износу од 49.511.295 динара –
извор финансирања 13.
Наведени приходи и примања представљају обим средстава за финансирање јавних расхода.
Члан 3.
У сталну буџетску резерву издваја се износ од 500.000
динара.
У текућу буџетску резерву издваја се износ од 1.000.000
динара. О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске
резерве одлучује председник градске општине Стари град
у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20).

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Стари град утврђују се у следећим износима:
ТАБЕЛА 1.
ОПИС
1

СРЕДСТВА буШифра економске џета планирана
класификације
за период I-XII
2020. године
2

3

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА
И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

(3+7+8+9)

389.033.578

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)

7

337.022.283

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Извор 01 (A)

7

329.242.283

A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ

7

329.242.283

1. Порез на доходак

711

167.142.283

– Порез на зараде

711110

155.142.283

– Порез на приходе од самосталних делатности

711120

12.000.000

– Порез на земљиште

711147

0

– Самодопринос на територији општине

711180

0

2. Порез на имовину

713

83.000.000

– Порез на имовину

713121/22

67.000.000

– Порез на пренос апсолутних права

713421

16.000.000

– Порез на акције на име удела

713611

3. Локалне комуналне таксе
4. Накнада за коришћење јавних површина
5. Приходи од продаје добара и услуга
– Приходи од општинских административних
такси (извор 01)

0

714/716/741

8.000.000

714560

19.400.000

742

2.000.000

742251

2.000.000

– Накнаде за уређење грађевинског земљишта

742253

0

– Приходи општинских органа управе (извор 01)

742351

0

6. Новчане казне и одузета имовинска корист

743

2.100.000

– Приходи од новчаних казни (извор 01)

743351

100.000

– Приходи од мандатних казни (извор 01)

743353

2.000.000

7. Мешовити и неодређени приходи

745

46.000.000

745151

46.000.000

8. Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

77

1.600.000

– Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године

772114

1.600.000

Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ

(73+744+745+77)

7.780.000

73

3.300.000

– Остали приходи у корист нивоа општине

1. Донације и трансфери
– Трансфери од других нивоа власти (извор 07)

733

3.300.000

3. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК „Пароброд” (извор 04)

745151

4.230.000

4. Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

77

250.000

– Меморандумске ставке за рефундацију
расхода (извор 03) – УК „Стари град”

772114

250.000

ПРИМАЊА

(8+9+3)

52.011.295

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)

81

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (извор 12)

92

2.500.000

321

49.511.295

– Отплата стамбених кредита
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ
ГОДИНА – ПРОЦЕНА (извор 13)
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

(4+5+6)

389.033.578

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

372.277.586

1.1. Расходи за запослене

41

205.567.664

1.2. Коришћење роба и услуга

42

154.115.306

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања

44

500.000

1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расходи

47

4.976.268

48+49

5.668.348

1.7. Трансфери

46

1.450.000

2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

5

16.755.992
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1

2

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

3

6

1
0

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

29. децембар 2020.
2

3

414

Социјална давања запосленим

415

Накнаде за запослене

3.716.467

416

Посебни расходи

1.535.000

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ УМАЊЕНЕ ЗА ИЗНОС ДАТИХ
КРЕДИТА

Укупно 41:

5.396.437

205.567.664

42 Коришћење роба и услуга

1. Примања по основу отплате кредита

92

2.500.000

421

Стални трошкови

2. Износ датих кредита

62

0

422

Трошкови пословних путовања

2.500.000

423

Услуге по уговорима

64.450.922

-52.011.295

424

Специјализоване услуге

17.176.599

-59.511.295

425

Текуће поправке и одржавање

27.155.286

426

Материјал

IV РАЗЛИКА (1-2)

92-62

V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ – СУФИЦИТ
Примарни дефицит -суфицит

7-(4+5)
(7+8-7411)-(4+5-44)

Укупни фискални резултат
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV

-49.511.295

VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV-VI) = – V

52.011.295

Укупно 42:

Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама распоређују се у
следећим износима:

Врста издатака

СРЕДСТВА БУЏЕТА ПЛАНИРАНА
ЗА ПЕРИОД I-XII
2021. ГОДИНЕ

1

2

3

Плате, накнаде и додаци за запослене

412

Социјални допринос послодавца

413

Накнаде у натури

Пратећи трошкови задуживања

500.000

Укупно 44:

500.000

46 Дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти

465

Остале дотације и трансфери

1.300.000

150.000

Укупно 46:

1.450.000

47 Права из социјалног осигурања
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4.976.268

Укупно 47:

4.976.268

48 Остали расходи
481

Дотације невладиним организацијама

482

Остали порези

483

Новчане казне по решењу судова

1.200.000

6.569.098

Укупно 48:

8.179.098

410.000

49 Административни трансфери
499

Средства резерве

1.500.000

Укупно 49:

1.500.000

51 Основна средства
511

Зграде и грађевински објекти

3.500.000

512

Машине и опрема

2.405.992

515

Нематеријална имовина
Укупно 51:

350.000
6.255.992

62 Набавка финансијске имовине

41 Издаци за запослене
411

116.797
160.604.556

463

ТАБЕЛА 2.
Економска
класификација

446.000

44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
444

Члан 5.
Исказани буџетски дефицит у износу од 52.011.295 динара финансира се из примања од продаје финансијске
имовине – отплата стамбених кредита (извор 12) у износу
од 2.500.000 динара и пренетих средстава из претходних
година (извор 13) у износу од 49.511.295 динара.
Укључивањем наведених примања у износима из става 2. овог члана, исказани приходи и примања буџета за
2021. годину су у равнотежи са исказаним расходима и
издацима.

41.258.952

166.620.000
26.775.000
1.524.760

621

Набавка домаће финансијске имовине
Укупно 62:
Укупни расходи:

0
0
389.033.578

29. децембар 2020.
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ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Средства буџета распоређују се по наменама, корисницима, програмима, програмским активностима и пројектима са
пројекцијама за 2022. и 2023. годину:

Број 156 – 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

29. децембар 2020.

29. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 156 – 35

Број 156 – 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

29. децембар 2020.

29. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 156 – 37

Број 156 – 38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

29. децембар 2020.

29. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 156 – 39

Број 156 – 40

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

29. децембар 2020.

29. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 156 – 41

Број 156 – 42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

29. децембар 2020.

29. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 156 – 43

Број 156 – 44

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

29. децембар 2020.

29. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 156 – 45

Број 156 – 46

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

29. децембар 2020.

29. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 156 – 47

Број 156 – 48

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

29. децембар 2020.

29. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 156 – 49

Број 156 – 50

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

29. децембар 2020.

29. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 156 – 51

Број 156 – 52

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

29. децембар 2020.

29. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 156 – 53

Број 156 – 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА расхода и издатака буџета у 2020. години:
ОСТАЛИ УКУПНА
ИЗВОР 01
ИЗВОРИ СРЕДСТВА
01 Приходи из буџета

329.242.283

03 Социјални доприноси

329.242.283
250.000

250.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника

4.230.000

4.230.000

07 Трансфери од других нивоа власти

3.300.000

3.300.000

12 Примања од отплате датих кредита и
продаје финансијске имовине

2.500.000

2.500.000

49.511.295

49.511.295

13 Пренета средства из претходних година
УКУПНО:

329.242.283 59.791.295 389.033.578

Члан 8.
Средства буџета из извора 01 у износу од 329.242.283
динара и средства из осталих извора у износу од 59.791.295
динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији датој у табели број 4 и табели број 5.
ТАБЕЛА 4.
ПРЕГЛЕД ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ
ШИФРА
1101

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ

ИЗВОР 01

Програм 1 Становање, урбанизам и
просторно планирање

ОСТАЛИ УКУПНА
ИЗВОРИ СРЕДСТВА

3.317.176 11.737.030

15.054.206

3.317.176 11.737.030

15.054.206

Програм 2 Комуналне делатности

13.125.000

13.325.000

1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

8.200.000

8.200.000

1101-7001 Стари град мисли на зграде
1102

1102-4001 Стари град мисли на заједницу

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ

ШИФРА

1201

1201-0001 Функционисање локалних установа
културе

700.000

860.000

1201-4003 Књижевни програм

254.000

250.000

504.000

1201-4004 Културне манифестације

170.000

380.000

550.000

1201-4005 Трибински програм

136.000

350.000

486.000

70.000

300.000

370.000

1201-4007 Филмски програм

135.000

200.000

335.000

35.000

1201-4008 Музички програм

620.000

655.000

Програм 14 Развој спорта и омладине

6.808.156 2.630.868

9.439.024

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

1.200.000

1.200.000

1301

1301-0005 Спровођење омладинске политике
– Канцеларија за младе
0602

Програм 15 Опште услуге локалне
самоуправе

6.808.156
1.430.868

228.548.294 12.927.397 241.475.691

0602-0005 Локални омбдусман

5.361.760

5.361.760

0602-0009 Текућа буџетска резерва

1.000.000

1.000.000

0602-0010 Стална буџетска резерва

500.000

500.000

0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

400.000

400.000

500.000 1.000.000

1.500.000

50.000

50.000

Програм 16 Политички систем
локалне самоуправе

42.075.468

42.075.468

2101-0001 Функционисање Скупштине

17.327.190

17.327.190

2101-0002 Функционицање извршних органа

24.748.278

24.748.278

УКУПНО:

329.242.283 59.791.295 389.033.578

500.000

2.000.000 1.000.000

3.000.000

ТАБЕЛА 5.
УКУПНА
СРЕДСТВА

ПРОГРАМИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

2002-4013 Ђаци прваци
Програм 11 Социјална и дечија
заштита

150.000

150.000

1.200.000

1.200.000

6.310.750 5.028.491

0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

300.000

0901-0005 Подршка реализацији програма
Црвеног крста

500.000

11.339.241
300.000

700.000

1.200.000

2.000.000 2.000.000

4.000.000

2.328.491

2.328.491

0901-4002 Empowering Roma Employability
– ERE

1.430.868

2136.310.054 12.927.397 250.287.451

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

2101

2002-4009

0901-0006 Подршка деци и породици са
децом

6.808.156

1301-4002 Turnover – Youth educational center

0602-4002 Функционисање рада службе
матичара

2002-4012 Превоз ученика на такмичења

740.000

1201-4006 Дечије радионице

3.000.000

0901

7.398.188

300.000

3.000.000

2002-4011 Текуће поправке и одржавање
школа

3.035.679 4.362.509

160.000

0701-1001 Унапређење безбедности саобраћаја
на подручју Градске општине Стари
град (едукација учесника и превентивно промотивне активности у
области безбедности саобраћаја)

500.000

27.765.000

440.000

0602-4001 Извршења по решењу комуналне
инспекције

Награђивање ученика

26.135.000 1.630.000

1201-4002 Позоришни програм

5.125.000

4.850.000

39.663.188

1201-4001 Визуелни програм

3.000.000

3.850.000 1.000.000

3.510.750

30.570.679 9.092.509

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

5.125.000

Програм 9 Основно образовање и
васпитање

ОСТАЛИ УКУПНА
ИЗВОРИ СРЕДСТВА

3.510.750

Програм 13 Развој културе и
информисања

3.000.000

2002

ИЗВОР 01

0901-4003 Сениор центар

Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701

29. децембар 2020.

1101 Програм 1 Локални развој и просторно планирање

15.054.206

1102 Програм 2 Комуналне делатности

13.325.000

0701 Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

3.000.000

2002 Програм 9 Основно образовање и васпитање

4.850.000

0901 Програм 11 Социјална и дечија заштита

11.339.241

1201 Програм 13 Развој културе и информисања

39.663.188

1301 Програм 14 Развој спорта и омладине

9.439.024

0602 Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе

250.287.451

2101 Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

42.075.468

УКУПНО:

389.033.578

Глава

Назив директног
буџетског корисника

1

2

3

4

Управа градске општине

Износ

Програм

Раздео

Члан 9.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021, 2022. и 2023. годину исказују се у следећем прегледу:

Шифра ПА/ Пројекат

4

5

6

0602

0602-0001

Зграде и грађевински објекти – реконструкција општинских просторија и месних заједница

3.500.000 10.000.000 20.000.000

УКУПНО:

3.500.000 10.000.000 20.000.000

Опис намене капиталних издатака
2021

2022

2023

7

8

9

29. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 156 – 55

Члан 10.
ТАБЕЛА 6. ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ ПО ПРОГРАМИМА/ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА/ПРОЈЕКТИМА

ИНДИКАТОР

Циљана
вредност 2021.

Циљана
вредност 2022.

Циљана
вредност 2023.

1
2101

ЦИЉ

Вредност у
базној години

Шифра

ПРОГРАМ/Програмска активност
и пројекат

3

4

5

6

7

8

Назив
2

ИЗВОР 01
(дин)

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
(дин)

9

10

СВИ
ИЗВОРИ
(дин)
11

Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

42.075.468

42.075.468

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

17.327.190

17.327.190

17.327.190

17.327.190

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

8.459.584

8.459.584

2101

8.459.584

8.459.584

8.459.584

8.459.584

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

16.124.444

16.124.444

2101

16.124.444

16.124.444

16.124.444

16.124.444

1. Ефикасно и ефектно функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе
0001

Програмска активност: Функционисање Скупштине
Председник Скупштине
градске општине
Душан Петрић

1. Функционисање
Скупштине

1.Број усвојених аката
2.Број седница Скупштине
општине

90
7

60
6

2. Стална радна тела
(седнице)

1. Административна
комисија
2. Савет за прописе
3. Савет за заштиту животне средине
4. Савет за омладинску
политику
5. Комисија за борачка и
инвалидска питања и социјалну заштиту
6. Савет за здравље
7. Савет за грађевинске и
комуналне послове

16

10

94– АКТА АК
4

4
4

60
6

1
4
4
4
4

Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Ефикасно и ефектно функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе

0002

Програмска активност: Функционисање извршних органа
Председник Скупштине
градске општине
Душан Петрић

1. Функционисање
извршних органа

1. Број усвојених аката
2. Број седница извршног
органа

270
/

330
/

340
/

Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Ефикасно и ефектно функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе

0002

Програмска активност: Функционисање извршних органа
Председник Скупштине
градске општине Душан
Петрић

1. Функционисање
извршних органа

1. Број усвојених аката
2. Број седница извршног
органа

254
56

220
60

220
60

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

3.000.000

3.000.000

0701

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Повећање безбед1. Број саобраћајних незгоности учесника у
да/инцидената
саобраћају и смањење
броја саобраћајних
незгода

4001

Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја на подручју Градске општине
Стари град
Члан Већа градске општи- Едукација учесника у 1. Број одржаних предавања
не Никола Благојевић
области безбедности о безбедности у саобраћају
саобраћаја

1102

Програм 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

0002

Програмска активност: Стари град мисли на заједницу

13.125.000

13.125.000
8.200.000

8.200.000

5.125.000

5.125.000

3.317.176 11.737.030

15.054.206

Члан Већа градске општине Никола Благојевић
4001

Пројекат: Стари град мисли на заједницу
Члан Већа градске општине Никола Благојевић

1101

Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Број 156 – 56
1
7001

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

4

5

6

29. децембар 2020.
7

Пројекат: Стари град мисли на зграде

8

9

10

3.317.176 11.737.030

11
15.054.206

Члан Већа градске општине
Бранислав Зец
2002

Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Потпун обухват
основним образовањем и васпитањем

4009

Пројекат: Награђивање ученика – ђака првака, ђака генерације и добитника
награде „Вук Караџић”
Заменик председника град- Унапређење квалите- 1. Број добитника дипломе
ске општине Александар
та образовања и ва„Вук Караџић”
Тодоровић
спитања у основним
школама

4011

/

/

/

/

/

/

/

2
700

2
700

2
700

150.000

1.200.000

1.200.000

5.028.491

300.000

11.339.241

300.000

Обезбеђење подршке Број материјално угрожених
за материјално угро- лица којима је обезбеђена
жена лица и породице подршка
Пружање неопходне
помоћи угроженим
лицима

Проценат издвајања у
односу на укупна буџетска
издвајања (број подељених
поклон честитки бебама)

105

385

Подршка активном укључивању
припадника ромске
националности у
државне и друштвене
институције

Број припадника ромске
нације који су укључени у
рад државних и друштвених
институција

20

20

Помоћ и подршка
старим лицима

Број удружења

5

7

Подршка деци и
породици са децом

500.000

700.000

1.200.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

2.328.491

2.328.491

1. Број акција на прикупљању помоћи
2. Број хуманитарних пакета
за угрожене грађане
3. Број волонтера Црвеног
крста

350

Пројекат: Empowering Roma Employability – ERE

Пројекат: Сениор центар
Помоћница председника
градске општине Мариа
Марков

1.000.000

150.000

6.310.750
1. Проценат корисника мера
и услуга социјалне и дечије
заштите
2. Број грађана корисника
мера материјалне подршке
3. Број избеглих и интерно
расељених лица корисника
социјалне заштите

Програмска активност: Подршка деци и породици са децом (покон честитке
бебама)

Помоћница председника
градске општине Мариа
Марков

4003

/

Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста

Помоћница председника
градске општине Мариа
Марков
4002

/

Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи

Помоћница председника
градске општине Мариа
Марков

0006

100

Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Помоћница председника
градске општине Мариа
Марков
0005

90

Пројекат: Ђаци прваци

1. Повећање доступности права и услуга
социјалне заштите
2. Унапређење квалитета услуга социјалне
заштите

0001

80

Пројекат: Превоз ученика на такмичње

Заменик председника град- Унапређење квалите- 1. Број ученка
ске општине Александар
та образовања
Тодоровић
0901

4.850.000

500.000

1.000.000

Заменик председника град- Унапређење квалите- 1. Број превезених ученика
ске општине Александар
та образовања
Тодоровић
4013

1.000.000

500.000

Пројекат: Текуће поправке и одржавање школа
Заменик председника град- Унапређење квалите- 1. Број извшених санација и
ске општине Александар
та образовања
поправки
Тодоровић

4012

3.850.000

Број деце обухваћен основним образовањем/разложен
по разредима и полу

3.510.750

3.510.750

9

1201

Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

3.035.679

4.362.509

7.398.188

0004

Програмска активност: Остварење и унапређење јавног интереса у области
јавног информисања

3.035.679

4.362.509

7.398.188

6.808.156

2.630.868

9.439.024

Члан Већа градске општине
Бојан Калаба
1301

Повећање понуде
квалитета медијских
садржаја из живота
локалне заједнице

1. Број садржаја објављених у информатору 2. Број
издатих информатора

Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Обезбеђење услова
за бављење спортом
свих грађана и грађанки општине

1. Број чланова спортских
организација и удружења
2. Број спроведених акција
и програма који подржавају
активно и рекреативно бављење спортом 3. Проценат
буџета намењен за спорт

15 орг.

20 орг.

25 орг.

2

28

34

29. децембар 2020.
1
0001

2

Подршка активном
укључивању младих у
различите друштвене
активности

Подршка активном
укључивању младих у
различите друштвене
активности

Подршка активном
укључивању младих
у усвајању пројекта
нових вештина

6

7

8

9

Функционисање
управе

11
1.200.000

6.808.156

6.808.156

1. Број младих корисника
услуга мера омладинске
политике
2. Број младих жена корисника услуга
1.430.868
1. Број програма којима се
реализује усвајање нових
вештина

5

15

1.430.868

/

236.310.054 13.977.397 250.287.451

2. Однос броја запослених и
законом утврђен максимум
броја запослених 3. Број донетих аката органа и служби
општине

Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Начелник Управе градске
општине

10
1.200.000

1. Број младих корисника
услуга мера омладинске
политике
2. Број младих жена корисника услуга

Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Одрживо управно и
финанасијско функционисање општине у
складу са надлежностима и пословима
локалне самоуправе

0001

5

Пројекат: Turnover – Youth educational center
Члан Већа градске општине
Недељко Јовановић

0602

4

Програмска активност: Спровођење омладинске политике – Канцеларија за
младе
Члан Већа градске општине
Недељко Јовановић

4002

3
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Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Члан Већа градске општине
Недељко Јовановић

0005

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

228.548.294 12.927.397. 241.475.691

1. Број решених предмета по
запосленом
2. Проценат решених предмета у календарској години
(у законском року/ван рока)
3. Проценат попуњености
радних места која подразумевају вођење управног
поступка

0005

Програмска активност: Локални омбудсман

0014

Програмска активност: Управљање ванредним ситуацијама

5.361.760

5.361.760

0009

Програмска активност: Текућа буџетска резерва

1010

Програмска активност: Стална буџетска резерва

500.000

4001

Пројекат: Извршења по решењу комуналне инспекције

500.000

1.000.000

400.000

400.000

1.000.000

1.000.000
500.000
1.500.000

Унапређење квалите- 1.Број решених предмета
та живота
4002

Пројекат: Функсионисање рада службе матичара

50.000

50.000

1201

Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА – УСТАНОВА КУЛТУРЕ

27.535.000

4.730.000

32.265.000

0001

Програмска активност: Функционисање локалних установа културе УК “СТАРИ ГРАД”

26.135.000

1.630.000

27.765.000

440.000,00 300.000,00

740.000,00

160.000,00 700.000,00

860.000,00

254.000,00 250.000,00

504.000,00

170.000,00 380.000,00

540.000,00

136.000,00 350.000,00

486.000,00

70.000,00 300.000,00

370.000,00

135.000,00 200.000,00

335.000,00

35.000,00 620.000,00

655.000,00

Директор УК “Стари град” Обезбеђење
редовног функционисања
установе културе
4001

1. Број запослених у
установи културе у
односу на укупан број
запослених у јединици
локалне самоуправе

2. Проценат учешћа сопственог прихода у буџету

Програмска активност: Визуелни програм
Директор УК “Стари град „

4002

Програмска активност: Позоришни програм
Директор УК “Стари град „

4003

Програмска активност: Књижевни програм
Директор УК „Стари град”

4004

1. Број одржаних дечијих
представа

Програмска активност: Филмси програм
Директор УК „Стари град”

4008

1. Број одржаних трибина

Програмска активност: Дечије радионице
Директор УК „Стари град”

4007

1. Број одржаних манифестација

Програмска активност: Трибински програм
Директор УК „Стари град”

4006

1. Број одржаних књижевних вечери

Програмска активност: Културне манифестације
Директор УК „Стари град”

4005

1. Број одржаних представа

1. Број одржаних филмских
програма

Програмска активност: Музички програм
Директор УК „Стари град”

УКУПНО ПРОГРАМИ

1. Број одржаних музичих
програма
329.242.283 59.791.295 389.033.578
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ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.
Наредбодавац за извршење буџета је председник градске
општине Стари град и одговоран је за извршење ове одлуке.
Члан 12.
Надлежна организациона јединица за послове буџета и
финансија непосредно врши контролу законитости, рационалности и наменског коришћења средстава распоређених
директним и индиректним корисницима буџета.
Ако се контролом утврди да се средства не користе законито, наменски и рационално надлежна организациона јединица за послове буџета и финансија неће извршити поднете налоге за плаћање.
Корисници буџетских средстава дужни су да уз захтев
за плаћање доставе надлежној организационој јединици за
послове буџета и финансија документацију на основу које
се врши финансирање њихових издатака.
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.
Члан 13.
Корисник буџетских средстава којима је оснивач Градска општина Стари град (Установа културе „Стари град”)
доставља годишњи Програм пословања са финансијским
планом надлежној организационој јединици за послове буџета и финансија у складу са буџетским календаром и добијеним смерницама.
Скупштина градске општине, након доношења одлуке о
буџету, даје сагласност на годишње програме корисника из
претходног става.
Годишњи програм пословања са финансијским планом
корисника буџета мора бити усаглашен са одредбама Одлуке о буџету.
Годишњи програм пословања доносе органи управљања
корисника, одређени општим актима предузећа односно
установе.
Kорисници буџета који не донесу Годишњи програм пословања са финансијским планом или на који сагласност
није далa Скупштина градске општине, до доношења Годишњег програма усаглашеног са одредбама Одлуке о буџету, користе средства највише до укупног износа средстава
утврђеног Програмом за претходну годину.
Члан 14.
У оквиру распоређених средстава у члану 7. ове одлуке,
наредбодавац буџета може закључивати уговоре и преузети
обавезе само до износа средстава расположивих у буџету.
Буџетски корисници могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховом
захтеву та средства одобрена.
Члан 15.
У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке
директни буџетски корисници у обавези су да донесу годишњи финансијски план, на који сагласност даје Веће Градске општине Стари град.
Члан 16.
Распоред остварених прихода и примања буџета врши
се тромесечним плановима за извршење буџета које доноси
надлежна организациона јединица за послове буџета и фи-
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нансија, а директни и индирикетни корисници могу вршити
плаћање до висине тромесечних квота које су им додељене.
Члан 17.
Измене висине апропријација утврђених овом одлуком
вршиће се сагласно одредбама Закона о буџетском систему
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, 72/19 и 149/20).
Члан 18.
Наменска примања увећавају се за износ наменских
трансфера који се у току године остваре из буџета Града, Републике или донација од правних и физичких лица.
Акт о промени висине апропријација, као и акт о преузимању обавеза и трошењу средстава, доноси наредбодавац
буџета.
За износ ових средстава надлежна организациона јединица за послове буџета и финансија ће на основу тог акта
отворити одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 19.
Председник градске општине Стари град може донети
одлуку о промени износа апропријација и пренос апропријације у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61.
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, 72/19 и 149/20).
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник
градске општине Стари град доноси одлуку да се износ
апропријације који није могуће користити пренесе у текућу
буџетску резерву и може се користити за намене које нису
предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена
средства у довољним обиму.
Укупан износ преусмеравања средстава и става 2. овог
члана не може бити већи од износа разлике између буџетом
одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине
максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене законом.
Члан 20.
Средства градске општине могу се до њиховог коначног
коришћења депонавати у банкама под условима и на начин
прописан посебним законима.
Одлуку о депоновању доноси председник градске општине.
Члан 21.
Погрешно уплаћени приходи или више уплаћени приходи враћају се на терет тих прихода решењем председника
градске општине, ако другим прописом није другачије регулисано.
Члан 22.
Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19).
Члан 23.
У буџетској 2021. години обрачун исплата плата, као и
награда и бонуса, вршиће се у складу са Законом о буџету
Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”,
број 149/20).
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Члан 24.
Број запослених за које се овом одлуком обезбеђују
средства за плате у складу са Кадровским планом Градске
општине Стари град за 2021. годину, износи:
– запослени на неодређено време 111.

Број 156 – 59

Звања

Број извршилаца

Референт
Млађи референт

Радна места и број намештеника на неодређено време:
Врсте намештеника

Члан 25.
Надлежна организациона јединица за послове буџета и
финансија обавезна је да редовно прати извршење буџета
и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по
истеку шестомесечног и деветомесечног периода, доставља
извештај Већу Градске општине Стари град.
У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1.
овог члана, Веће градске општине Стари град усваја и доставља извештај Скупштини Градске општине Стари град.

Прва врста радних места

Члан 26.
Секретаријату за финансије Градске управе Града Београда редовно ће се достављати извештаји о оствареним
приходима и извршеним расходима за 2021. годину.

Саветник

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Референт

Број извршилаца

Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места

4

Пета врста радних места

1

Радна места и број службеника на одређено време:
Разлог заснивања радног
односа на одређено време

Звања

Број извршилаца

Самостални саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Млађи референт

Члан 27.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи
за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе Града
Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-143/2020, 29. децембра 2020. године
Председник
Душан Петрић, ср.

Радна места и број намештеника на одређено време:
Врсте намештеника

Разлог заснивања радног
односа на одређено време

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

II
ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2021. ГОДИНУ
Радна места и број службеника на неодређено време:
Звања

Број извршилаца

Положаји у првој групи

Скупштина Градске општине Стари град на седници
одржаној 29. децембра 2020. године, на основу члана 35.
Статута Градске општине Стари град („Службени лист
Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 4/14 – други пречишћен текст, 25/15,
94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), а у вези са одредбама чл. 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18,
95/18 – др. закон и 86/19 – др. закон), усваја

КА ДР ОВ СКИ ПЛА Н

1

Самостални саветник

26

Саветник

39

Млађи саветник

3

Сарадник

3

Млађи сарадник

1

Виши референт

29

Референт
Млађи референт

Радна места и број намештеника на неодређено време:
Врсте намештеника
Прва врста радних места

I

Трећа врста радних места

Радна места и број службеника на неодређено време:
Звања

1

Положаји у другој групи

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ
ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ НА ДАН 24. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

Број извршилаца

Број извршилаца

Друга врста радних места
Четврта врста радних места

4

Пета врста радних места

4

Радна места и број службеника на одређено време:
Звања

Број извршилаца

Положаји у првој групи

1

Самостални саветник

Положаји у другој групи

1

Саветник

Самостални саветник

23

Млађи саветник

Саветник

24

Сарадник

Млађи саветник

1

Млађи сарадник

Сарадник

3

Виши референт

Млађи сарадник

1

Референт

Виши референт

22

Млађи референт

Разлог заснивања радног
односа на одређено време

Број извршилаца
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Радна места и број намештеника на одређено време:
Врсте намештеника

Разлог заснивања радног
односа на одређено време

Број извршилаца

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

ПРИПРАВНИЦИ
Број
извршилаца

СТРУЧНА СПРЕМА
Стечено високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету
Стечено високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године
Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању

29. децембар 2020.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници oдржаној 29. децембра 2020. гoдинe, на основу
члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст,
25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20) и члaнa 15.
Одлуке о оснивању Установе културе „Стари град” („Службени лист Града Београда”, бр. 8/10, 43/13, 94/16 и 91/18),
у вези члана 74. Закона о култури („Службени гласник РС”,
број 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), а по захтеву број
403-238/20, Установа културе „Стари град”, Улица капетан
Мишина 6а, у својству оснивача, доноси

РЕШЕЊЕ

1

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА УК „СТАРИ
ГРАД” ЗА 2021. ГОДИНУ

Кабинет председника
Редни
Број
Радна места
број
извршилаца
1. Помоћник председника за област примарне здраствене зашти1
те, заштите животне средине и социјалне заштите
2. Помоћник председника за област економског развоја, урбани1
зма, омладинске политике и спорта
3. Саветник
3
4. Виши референт
1

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-144/2020, 29. децембра 2020. године

Даје се сагласност на предлог Програма рада УК „Стари град” за 2021. годину, број 310/20 и предлог Финансијског плана пословања УК „Стари град” за 2021. годину број
311/20, који је донео Управни одбор Установе културе, на
седници од 21. децембра 2020. године.
Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-145/2020, 29. децембра 2020. године

Председник
Душан Петрић, ср.

Председник
Душан Петрић, ср.

ИСПРАВКЕ
По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да су се у одлуци о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда, која је објављена у „Службеном листу Града Београда”, број 137 од 18.
децембра 2020. године, поткрале грешке, па се даје

ИСПРА ВК А
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
БЕОГРАДА
У одлуци о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 137/20), у члану 1, у Тарифном броју 1, у тачки 1, у подтачки 4), у табели, у 1. колони, у 3. реду, после
речи: „II зона”, број: „38,00” треба брисати.
У истом члану, тарифном броју, тачки, подтачки, табели и колони, у 4. реду, после речи: „III зона”, број: „24,00” треба
брисати.
У истом члану, тарифном броју, тачки, подтачки, табели и колони, у 7. реду, после речи: „VI зона”, број: „6,50” треба брисати.
Из Скупштине Града Београда

29. децембар 2020.
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САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ЗЕМУН
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о промени Статута Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о буџету Градске општине Земун за 2021. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о допуни Одлуке о начину, марилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката удружења из буџета Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима и саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар блока на подручју градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о утврђивању дела Батајнице, дела Земун поља и дела Земуна као посебних насељених места на подручју градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Савета за буџет и финансије и избору новог члана Савета – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Издавачког савета „Земунских новина” и избору новог члана Савета – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду и избору новог члана Савета – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана Комисије – –
Решење о разрешењу члана Комисије за образовање, културу и физичку културу и избору новог члана Комисије – –
СТАРИ ГРАД
Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину са Кадровским планом Градске општине Стари град за 2021. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Предлог програма рада и финансијског пословања УК „Стари град” за 2021.
годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Исправке
Исправка Одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда – –

1
1
1
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

