
ЗВЕЗДАРА

Скупштинa Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 8. јула 2015. године, на основу чл. 19. и 104. Статута 
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, и 41/13 – испр.), до-
нела је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

У Статуту Градске општине Звездара („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13-испр.) 
врше се измене и допуне и то:

Члан 1.
У члану 1. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 
„Све именице које се користе у овом статуту у мушком 

роду, а имају и женски род, подразумевају и истовремено 
обухватају све именице у женском роду. Именице које оз-
начавају службене позиције и функције у органима Градске 
општине Звездара користе се у облику који изражава пол 
лица које је њихов носилац”.

Члан 2.
У члану 19. додаје се тачка 8. која гласи:
„доноси планове за постављање мањих монтажних обје-

ката привременог карактера на површинама јавне намене 
(киосци, тезге и други покретни мобилијар).”

У истом члану тачка 17. мења се и гласи:
„организује вршење послова правне заштите, својих 

права и интереса и поставља и разрешава Општинског пра-
вобраница и заменике Општинског правобраниоца Градске 
општине Звездара”. 

Тачке 8. до 29. постају тачке 9. до 30.

Члан 3.
Мења се назив члана 60. тако да гласи: „Општинско пра-

вобранилаштво Градске општине Звездара”.
Члан 60. мења се, тако да исти сада гласи:
„Послове правне заштите имовинских права и интере-

са Градске општине обавља Општинско правобранилаштво 
Градске општине Звездара.

Делокруг организације и рад Општинског правобрани-
лаштва Градске општине Звездара уређује се посебном Од-
луком Скупштине Градске општине Звездара.”

Члан 4.
У осталом делу Статут остаје неизмењен.

Члан 5.
Овa одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-36, 8. јула 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср. 

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 8. јула 2015. године, на основу члана 19. Статута 
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13 – испр.), чла-
на 2. до 9. и 11. Закона о платама у државним органима и 
јавним службама („Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 116/08 
– др. закони, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13 и 99/14), 
донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАЊИМА ОПШТИНСКИХ ОДБОРНИКА И ПЛА-
ТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕ-
НОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА И ОПШТИНСКОЈ УП-

РАВИ

Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима општин-

ских одборника и платама и другим примањима изабра-
них, именованих и постављених лица у органима Градске 
општине Звездара и Општинској управи („Службени лист 
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Града Београда”, бр. 23/05, 45/08, 19/09, 23/11, 12/12, 50/12 и 
17/2014) врши се измена и то: 

У поглављу – II Накнаде за рад и друга примања одбор-
ника, назив члана 5. „2. Друга примања одборника” брише се.

„члан 5.” брише се.

Члан 2.

У осталом делу одлука остаје неизмењена.

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-42, 8. јула 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср. 

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 8. јула 2015. године, на основу члана 536. став 1. За-
кона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, 
бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014. др. закон) и 19. Статута 
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – испр.), до-
нела је 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗ-
ВЕШТАЈА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ” – У 

ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.

Усваја се почетни ликвидациони извештај Установе кул-
туре „Вук Караџић” – у ликвидацији, из Београда, ул. Буле-
вар краља Александра 77, сачињен од стране ликвидацио-
ног управника са стањем на дан 26. јуна 2015. године.

ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ

Дана 30. децембра 2014. године над Установом културе 
„Вук Караџић” – даље УК „Вук Караџић” – у ликвидацији, 
из Београда, Булевар краља Александра 77, МБ 17646524, 
ПИБ 104456231, одлуком Скупштине Градске општине 
Звездара број бр. XI 011-1-53 од 30. децембра 2014. годи-
не, покренут је поступак ликвидације што је регистровано 
решењем Привредног суда у Београду број 1 Fi 39/15 од 25. 
фебруара 2015. године. Оглас о покретању поступка ликви-
дације над ликвидационим дужником објављен је у „Служ-
беном гласнику РС” бр. 25 од 13. марта 2015. године и истим 
су повериоци позвани да пријаве своја потраживања у року 
од 120 дана од дана покретања поступка ликвидације на 
адресу: УК „Вук Караџић” – у ликвидацији, Булевар краља 
Александра 77, Београд.

Ликвидациони управник је саставио почетни ликвида-
циони биланс са стањем на дан 25. фебруара 2015. године, 
односно на дан доношења решења којим се покреће посту-

пак ликвидације над ликвидационим дужником УК „Вук 
Караџић” и даном регистрације поступка ликвидације у 
Привредном суду. Почетни ликвидациони биланс ликвида-
циони управник доставио је у виду ванредног финансијског 
извештаја, а исти је усвојен на седници Скупштине Градске 
општине Звездара дана 3. јуна 2015. године.

У складу са чланом 536. став 3. Закона о привредним 
друштвима, ликвидациони управник утврђује да су до дана 
састављања овог извештаја предузете следеће радње у спро-
вођењу поступка ликвидације:

Писаним путем упућени су позиви свим повериоцима. 
Препорученом поштом је послато 69 позива повериоцима 
да су у законском року у могућности да поднесе пријаву 
потраживања. Од дана почетка ликвидације до истека рока 
од 120 дана, а у складу са објављеним огласом, 47 повери-
лаца је пријавило потраживање. Ликвидациони управник 
је размотрио укупно 47 пријављених потраживања. Од 
укупног броја послатих позива за пријаву потраживања, 
22 повериоца нису пријавила своја потраживања у законом 
одређеном року и таква потраживања се сматрају преклу-
дираним.

Листа пријављених потраживања
Пријављена потраживања: укупно 47 у износу од 

51.593.294,23 динара табела 1 у прилогу.
Листа признатих потраживања:
Призната потраживања: укупно 55 у износу од 

53.193.799,02 динара табела 2 у прилогу.
Напомена: Исказан износ признатих потраживања биће 

увећан за припадајуће камате у зависности од динамике ис-
плате потраживања (обрачун камате на дан исплате).

Листа потраживања поверилаца – судска извршна ре-
шења:

Потраживања за која су покренута судска извршна ре-
шења: укупно 9 у износу од 1.325.549,58 динара табела 3 у 
прилогу.

Листа оспорених потраживања: 
Потраживања која су пријављена у износу од 47.854,06 

динара, оспорена су за износ од 47.854,06 динара табела 4 у 
прилогу.

Обезбеђење средстава – Протокол о сарадњи закључен у 
Београду између Града Београда и Градске општине Звезда-
ра Г бр. 101-1321 од 19. фебруара 2015. године.

Радње неопходне за спровођење ликвидације:
За спровођење поступка ликвидације неопходно је пре-

узети следеће радње:
– усвајање почетног ликвидационог извештаја,
– регистрација усвојеног почетног ликвидационог из-

вештаја,
– исплата признатих потраживања,
– израда и регистрација завршног ликивидационог би-

ланса.
Време предвиђено за завршетак ликвидације.
Очекивано време за завршетак ликвидације је 

2015/2016. година. 

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-41, 8. јула 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 8. јула 2015. године, на основу члана 19. и члана 48. 
Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13 – испр) 
и члана 28. Пословника Скупштине Градске општине Звезда-
ра („Службени лист Града Београда”, бр. 47/08, 52/09, 15/10 и 
39/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 

ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Утврђује се престанак функције члану Већа Градске 
општине Звездара Горану Јаићу.

Престанак функције утврђује се због оставке, са 8. јулом 
2015. године.

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-37, 8. јула 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржа-
ној 8. јула 2015. године на основу члана 19. тачка 15. и члана 41. 
Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13-испр) и чла-
на 25. и 28. Пословника Градске општине Звездара („Службени 
лист Града Београда”, бр. 47/08, 52/09, 15/10 и 39/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗ-

ДАРА

Бира се за члана Већа Градске општине Звездара Жељко 
Јоветић, на сталном раду.

Члан Већа Градске општине се бира на време од четири 
године.

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-38, 8. јула 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 8. јула 2015. године, на основу члана 35. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 и 44/14), члана 44. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” („Службени 
лист Града Београда”, број 20/13) и члана 19. Статута Град-
ске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕК-
ТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

ЗВЕЗДАРА”

Утврђује се престанак мандата директору Јавног преду-
зећа „Пословни простор Звездара”, због подношења оставке 
Јовану Алексићу.

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-39, 8. јула 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 8. јула 2015. године, на основу члана 42. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 и 44/14), члана 48. Одлуке о промени оснивач-
ког акта Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” 
(„Службени лист Града Београда”, број 20/13) и члана 19. 
Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13), до-
нела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕК-
ТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

ЗВЕЗДАРА”

Именује се за вршиоца дужности директора Јавног пре-
дузећа „Пословни простор Звездара” Горан Јаић.

Вршилац дужности директора именује се на период од 
шест месеци.

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-40, 8. јула 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 8. јула 2015. године, на основу члана 19. Статута Град-
ске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13) и члана 3. Одлуке 
о оснивању Дечјег позоришног фестивала на Звездари под 
називом „Позориште Звездариште” („Службени лист Града 
Београда”, број 10/2003), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ДЕЧЈЕГ ПОЗОРИШНОГ 

ФЕСТИВАЛА „ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ”

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

за председника: Едип Шерифов, председник Градске 
општине Звездара,

за чланове:
– Татјана Петернек Алексић, новинарка,
– Жељко Хубач, драмски писац,
– Љиљана Маринковић, директорка Издавачке куће 

„Креативни центар”,
– Весна Петровић Урошевић, психолог, шефица Одељења 

за друштвене делатности Градске општине Звездара.
Задатак Савета је да:
– именује селектора фестивала, чланове стручног жи-

рија за доделу награда на фестивалу, програмски одбор и 
организациони одбор фестивала, 
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– утврди програм и износ средстава потребних за реа-
лизацију програма, 

– одреди место, време и трајање фестивала, 
– поднесе извештај Скупштини општине о одржаном 

фестивалу,
– обавља и друге послове везане за одржавање фестивала.
Стручне и административне послове за потребе Савета 

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-45, 8. јула 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржа-
ној 8. јула 2015. године, на основу члана 50. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 и 
44/14), члана 27. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени 
лист Града Београда”, бр. 13/13 и 86/14) и члана 19. Статута 
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, 
бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА” 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Програ-
ма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-
Звездара” за 2015. годину, коју је донео Надзорни одбор Ја-
вног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, број 
265-3 од 19. маја 2015. године.

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-43, 8. јули 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржа-
ној 8. јула 2015. године, на основу члана 60. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 и 
44/14), члана 50. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени 
лист Града Београда”, бр. 13/13 и 86/14) и члана 19. Статута 
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, 
бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНА-
МА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА УСЛУГА, ЗАКУПА ПОСЛО-
ВНОГ ПРОСТОРА И ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМА И 
ИЗДАВАЊА РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОМ ПРЕ-
ДУЗЕЋУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА” 

Даје се сагласност на Одлуку о допунама Одлуке о це-
нама услуга, закупа пословног простора и постављања ре-
клама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу 

Спортски центар „Олимп – Звездара”, коју је донео Над-
зорни одбор Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – 
Звездара”, број 317 од 15. јуна 2015. године.

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-44, 8. јула 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштина Градске општине Савски венац на 23. седници 
одржаној 30. јуна 2015. године на основу члана 63. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13 и 142/14), Од-
луке о обиму средстава за вршење послова Града и градских 
општина и утврђивању прихода и примања који припадају 
Граду односно Градским општинама у 2015. години („Службе-
ни лист Града Београда”, број 96/14) и члана 17. Статута Град-
ске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 45/08, 18/10, 35/2010, 33/13 и 36/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски 

венац за 2015. годину (у даљем тексту: Одлука) утврђује се у 
износу од 638.125.450 динара.

Обим средстава за наменску и општу потрошњу буџета 
градске општине Савски венац за 2015. годину према одлу-
ци о обиму средстава за вршење послова Града и Градских 
општина и утврђивању прихода и примања који припа-
дају Граду, односно градским општинама у 2015. години 
утврђују се у укупном износу од 443.905.471 динара и иска-
зани су у ставу 1. овог члана.

Планиране рефундације износе 22.454.022 динара.
Обим планираних прихода од закупа пословног просто-

ра у износу од 164.267.896 динара и средства за општу пот-
рошњу у износу од 279.637.575 динara исказани су у ставу 1. 
овог члана.

У овом ставу исказана су и средства осталих извора 
у укупном износу 23.302.537 динара.Такође у овом ставу 
су исказана и пренета средства из ранијих година и изно-
су 148.463.420 динара. Ова средства се распоређују по сле-
дећим програмима:
Средства класичног дела буџета 11.114.472
Наменска средства закупа 70.659.750
Наменска средства Европске уније 1.769.252
Средства Комесаријата за избеглице 15.668
Наменска средства за матичаре 1.240.869
Наменска средства од откупа станова 10.037.175
Средства самодоприноса 216.089
Програм „Наша кућа” и „Наше двориште” 8.151.382
Програм скупштине станара 744.158
Средства за комуналну инспекцију 914.651
Средства за грађевинску инспекцију 34.041.438
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Пренета средства рефундација 5.989.022
Сопствени приходи ДКЦ Мајдан 228.294
Канцеларија за младе 106.802
Програм екологија ЛЕАП 6.003
Средства за елементарне непогоде 228.395
Програм „Безбедност у саобраћају” 3.000.000
УКУПНО 148.463.420

Члан 2.
Примања буџета Општине Савски венац из члана 1. 

ове одлуке за 2015. годину утврђена су Одлуком о обиму 
средстава за вршење послова Града и градских општина и 
утврђивању прихода и примања које припадају Граду, од-
носно градским општинама у 2015. години.

Укупна примања из става 1. овог члана увећавају се за 
износ пренетих неутрошених средстава буџета и прене-
тих наменских средстава на дан 31. децембра 2014. годи-
не. Укупна примања се увећавају и за наменска средства 
трансферисана из буџета Града и Републике, средстава 
остварених по основу донација и прихода који нису пла-
нирани основном одлуком, а у целости припадају градској 
општини.

Члан 3.
У буџетску резерву издваја се 2.300.000 динара.

Члан 4.
Укупан износ који се распоређује за финансирање ин-

директних корисника буџетских средстава ЈП „Пословни 
простор Савски венац”, ДКЦ „Мајдан” и Фонд „Исидора 
Секулић” исказани су у посебном делу буџета.

Члан 5.
Примања по врстама и издацима по основним наменама 

утврђују се у следећим износима:

 

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2015
КЛАСИЧАН 

ОКВИР
НАМЕНСКИ 

ОКВИР
713 Порез на имовину 92.293.992  
711 Порез на зараде 163.459.223  
741 Камате 10.000.000  
742 Приходи органа 35.847  
742 Административне таксе 4.000.000  
743 Мандантне казне 180.000  
745 Мешовити приходи 3.584.733  
742 Приходи од трж. организација 6.083.780  
742 Бруто закуп 164.267.896

  извор 01 279.637.575 164.267.896
772 Рефундације 22.454.022  

 
Прeнета неутрошена средства (извор 13) и 
остали извори 171.765.957

  УКУПНО 638.125.450

СРЕДСТВА ИСКАЗАНА ПО ПРОГРАМСКОМ БУЏЕТУ

Раздео Програм

Про-
грамска 
актив-
ност – 

пројекат

Еко-
номска 
класи-
фика-
ција

ОПИС Средства 
из буџета

Средства из 
осталих извора

1 2 3 4 5 6 7
1       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
  0602    ПРОГРАМ 15 – Локална самоуправа    
  0602 0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина    
        Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови    
      01 Приходи из буџета 15.165.936  
2       ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    
  0602    ПРОГРАМ 15 – Локална самоуправа    
  0602 0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина    
      01 Приходи из буџета 27.661.562  
  0401 1001   Пројекат – ХИНТ    
        Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови    
        Опште услуге    

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 585.417
      15 Неутрошена средства донација из претходних година   1.764.583
  0401 1002   Пројекат – МИЛД    
        Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови    
        Опште услуге    
        Извори финансирања за функцију 110:    
      06 Донације од међународних организација   2.076.925
  0901 1001   Пројекат – ЛОТ1 И ЛОТ4    
        Социјална заштита неквалификована на другом месту    
      15 Неутрошена средства донација из претходних година   2.240.867
         ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО САВСКИ ВЕНАЦ    
  0602     ПРОГРАМ 15 – Локална самоуправа    
  0602 0004   Правобранилаштво ГО Савски венац    
        Извори финансирања за функцију 110:    
      01 Приходи из буџета 8.091.600  
3       ОПШТИНСКА УПРАВА    
  0602 0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина    
        Извори финансирања за функцију 090:    
      01 Приходи из буџета 250.000  
        Извори финансирања за функцију 110:    
      01 Приходи из буџета 1.350.000  
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1 2 3 4 5 6 7
        Извори финансирања за функцију 130:    
      01 Приходи из буџета 1.320.000  

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 89.076
Извори финансирања за функцију 130 (12):

01 Приходи из буџета 28.890.309
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   24.366.335

Извори финансирања за функцију 180
      01 Приходи из буџета 140.000  

Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета 165.318.667
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2.000.000

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   10.284.728
        Извори финансирања за функцију 130:    
      01 Приходи из буџета 726.578  
        Извори финансирања за функцију 130 (15)    
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   940.868

Извори финансирања за функцију 410 (15)
      07 Трансфери од других нивоа власти   750.000
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   300.000
        Извори финансирања за функцију 110 (16):    

12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 1.500.000
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   6.500.000
        Извори финансирања за функцију 130 (16):    

12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 1.500.000
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3.537.174
        Извори финансирања за функцију 130 (21):    
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   914.651
        Извори финансирања за функцију 130 (22):    
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   34.041.437
  1201     ПРОГРАМ 13 – Развој културе    
  1201 0001   Функционисање локалних установа културе (12)    
      01 Приходи из буџета 300.000  
  1201 0002   Подстицај културном и уметничком стваралаштву (12)    
      01 Приходи из буџета 1.920.000  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 999.948
  1301     ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине    
  1301 0001   Подршка локалним спортским организацијама удружрњима и савезима (12)    
      01 Приходи из буџета 1.300.000  
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3.197.243
  1301 0002   Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури (12)    
      01 Приходи из буџета 1.000.000  
  0601     ПРОГРАМ 2 – Комунална делатност    
  0601 0012   Функција 130, Одржавање стамбених зграда (19)    
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   71.507
        Функција 140, Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада (19)    
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   672.651
  0601 0014   Функција 130, Остале комуналне услуге (12)    
      01 Приходи из буџета 7.436.000  
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.580.501
  0601     ПРОГРАМ 2 – Комунална делатност    

0601 1001 ПРОЈЕКАТ – Наша кућа (18)
      01 Приходи из буџета 12.000.000  
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   24.931.731
  0601 1002   ПРОЈЕКАТ – Наше дворишта (18)    
      01 Приходи из буџета 1.000.000  
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   428.571
  1502     ПРОГРАМ 4 – Развој туризма    
  1502 0001   Управљање развојем туризма (12)    
      01 Приходи из буџета 280.000  
  0401     ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине    
  0401 0001   Управљање заштитом животне средине и природних вредности (12)    
      01 Приходи из буџета 900.000  
  0401 0003   Канцеларија за младе (27)    
        Економски послови некфаликовани на другом месту    
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   328.893
  2001     ПРОГРАМ 8 – Предшколско васпитање    
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1 2 3 4 5 6 7
  2001 0001   Функционисање предшколских установа (12)    
      01 Приходи из буџета 4.300.000  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 928.128
  2002     ПРОГРАМ 9 – Основно образовање    
  2002 1001   Пројекат – Исхрана и смештај (113)    
      01 Приходи из буџета 1.640.000  
  2002 1002   Пројекат – Текуће поправке школа (12)    
      01 Приходи из буџета 19.435.000  
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   13.310.950
  2002 1003   Пројекат – Превоз ученика (113)    
        Основно образовање    
      01 Приходи из буџета 9.030.000  
  2002 1004   Пројекат – Награде ученицима (113)    
        Основно образовање    
      01 Приходи из буџета 460.000  
  2002 1006   Пројекат – Софтвери – Разни (113-12)    
        Основно образовање    
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   400.000
  2002 1007   Пројекат – УВ скринови (12)    
      01 Приходи из буџета 3.500.000  
  2002 1008   Пројекат – Летње учионице (12)    
      01 Приходи из буџета 850.000  
  2002 1010   Пројекат – ОШ”В. Мишић” – надоградња (12)    
      01 Приходи из буџета 146.400  
  2002 1011   Пројекат – Додела лап топ рачунара (12)    
      01 Приходи из буџета 9.720.000  
  2002 1012   Пројекат – Ђаци прваци (12)    
      01 Приходи из буџета 1.400.000  
  2002 1013   Пројекат – Ђаци генерације (12)    
      01 Приходи из буџета 1.500.000  
  2002 1014   Пројекат – Опрема за школе (12)    
      01 Приходи из буџета 480.000  

2002 1015   Пројекат – Безбедност саобраћаја на путевима (33)
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.000.000

  2003     ПРОГРАМ 10 – Средње образовање    
  2003 0001   Функционисање средњих школа    
      01 Приходи из буџета 2.294.308  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 810.955
  0901     ПРОГРАМ 11 – Социјална и дечја заштита    

0901 0001   Социјалне помоћи (111)
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 250.000

  0901 0002   Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја (12)    
      01 Приходи из буџета 1.490.000  
  0901 0003   Подршка социо – хуманитарним организацијама (12)    
      01 Приходи из буџета 500.000  
  0901 0005   Активност Црвеног крста (12)    
      01 Приходи из буџета 2.833.072  
  0901 0001   Социјалне помоћи (14)    
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   472.931
  0901 0001   Социјалне помоћи (31)    
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   228.395
  1801     ПРОГРАМ 12 – Примарна здравствена заштита (12)    
  1801 0001   Функционисање установа примарне здравствена заштите    
      01 Приходи из буџета 3.775.000  
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3.428.196

3.1 ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ
0602 ПРОГРАМ 15 – Локална самоуправа
0602 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Функција 620 (11):
01 Приходи из буџета 35.620.000

        Функција 620 (12):    
01 Приходи из буџета 52.641.229
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7.000.000

3.2 ДКЦ МАЈДАН
  1201     ПРОГРАМ 13 – Развој културе    
  1201 0001   Функционисање локалних установа културе (12)    
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      01 Приходи из буџета 3.190.000  
        Услуге култура (111)    
      01 Приходи из буџета 12.942.155  
  1201 0001   Функционисање локалних установа културе (24)    
      04 Сопствени приходи буџетских корисника   13.038.295

 3.3  1201 0001   Фонд „Исидора секулић”    
      01 Приходи из буџета 1.107.655  
        УКУПНО 443.905.471 171.765.957
        РЕФУНДАЦИЈЕ    
        Социјална заштита неквалификована на другом месту (23)    
        Извори финансирања за функцију 090:    
      01 Приходи из буџета 30.000  
        Свега за програмску активност 0602-0001: 30.000  
        Опште услуге (23)    
        Извори финансирања за функцију 130:    
      01 Приходи из буџета 300.000  5.288.921
        Свега за програмску активност 0602-0001: 300.000 5.288.921
        Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада (23)    
        Извори финансирања за функцију 410:    
      01 Приходи из буџета 16.135.000  
      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   700.101
        Свега за програмску активност 0602-0001: 16.135.000 700.101
        УКУПНО 16.465.000 5.989.022

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.
Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2015. годину у износу од 638.125.450 динара распо-

ређују се по корисницима – носиоцима раздела према економским и функционалним класификацијама и изворима фи-
нансирања.

ПОСЕБАН ДЕО

Раз-
део Глава Про-

грам

Про-
грамска 
актив-
ност – 

пројекат

Функ-
ција

Пози-
ција

Еко-
номска 

класифи-
кација

ОПИС Средства из 
буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

0602 ПРОГРАМ 15 – Локална самоуправа
0602 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.366.200 5.366.200
412 Социјални доприноси на терет послодавца 960.700 960.700
414 Социјална давања запосленима 174.800 174.800
421 Стални трошкови 600.000 600.000
422 Трошкови путовања 25.000 25.000
423 Услуге по уговору 4.467.866 4.467.866
465 Остале донације, дотације и трансфери 853.070 853.070
481 Дотације невладиним организацијама 418.300 418.300
499 Административни трансфери из буџета – Средства резерве 2.300.000 2.300.000

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 15.165.936 15.165.936

Свега за програмску активност 0602-0001: 15.165.936 15.165.936
2 ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

0602 ПРОГРАМ 15 – Локална самоуправа
0602 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 20.161.000 20.161.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.519.000 3.519.000
414 Социјална давања запосленима 651.500 651.500
423 Услуге по уговору 301.200 301.200
465 Остале донације, дотације и трансфери 2.696.462 2.696.462
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0
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481 Дотације невладиним организацијама 252.400 252.400

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 27.661.562 27.661.562

Свега за програмску активност 0602-0001: 27.661.562 27.661.562
0401 1001 Пројекат – ХИНТ

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови
Опште услуге

423 Услуге по уговору 2.645.001 2.645.001
Извори финансирања за функцију 110:

06 Донације од међународних организација 295.001

13
Процењени нераспоређени вишак прихода из предходних 
година 585.417 585.417

15 Неутрошена средства донација из претходних година 1.764.583 1.764.583
Свега за пројекат 0401-1001: 2.645.001 2.645.001

0401 1002 Пројекат – МИЛД

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови
Опште услуге

422 Трошкови путовања 0
423 Услуге по уговору 902.001 902.001
425 Текуће поправке и одржавање 470.000 470.000
481 Дотације невладиним организацијама 320.000 320.000
515 Нематеријална имовина 384.924

Извори финансирања за функцију 110:
06 Донације од међународних организација 2.076.925 2.076.925

Свега за пројекат 0401-1002: 2.076.925 2.076.925
0901 1001 Пројекат ЛОТ-1 и Лот-4 (28)

090 Социјална заштита неквалификована на другом месту
414 Социјална давања запосленима 200.002 200.002
423 Услуге по уговору 581.001 581.001
426 Материјал 109.000 109.000
481 Дотације невладиним организацијама 1.350.864 1.350.864

Извори финансирања за функцију 090:
06 Донације од међународних организација 2.240.867 2.240.867

Свега за програмску активност 0901-1001: 2.240.867 2.240.867
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО САВСКИ ВЕНАЦ

0602 ПРОГРАМ 15 – Локална самоуправа
0602 0004 Правобранилаштво ГО Савски венац

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.031.600 6.031.600
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.080.000 1.080.000
414 Социјална давања запосленима 181.500 181.500
465 Остале донације, дотације и трансфери 798.500 798.500

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 8.091.600 8.091.600

Свега за програмску активност 0602-0004: 8.091.600 8.091.600
3 ОПШТИНСКА УПРАВА

0602 ПРОГРАМ 15 – Локална самоуправа
0602 0008 Прогрaм националних мањина

090 Социјална заштита неквалификована на другом месту
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
481 Дотације невладиним организацијама

Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета

Свега за програмску активност 0602-0008:
0602 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

090 Социјална заштита неквалификована на другом месту
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 250.000

Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета 250.000

Свега за програмску активност 0602-0001: 250.000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.350.000 1.350.000
Извори финансирања за функцију 110:
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01 Приходи из буџета 1.350.000 1.350.000

Свега за програмску активност 0602-0001: 1.350.000 1.350.000
130 Опште услуге

426 Материјал 1.320.000 1.320.000
Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 1.320.000 1.320.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 89.076 89076

Свега за програмску активност 0602-0001: 1.320.000 1.409.076
130 Опште услуге (12)

425 Текуће поправке и одржавање 13.362.222 10.649.863 24.012.085
511 Зграде и грађевински објекти 7.946.487 4.417.484 12.363.971
512 Машине и опрема 5.188.000 5.938.988 11.126.988
515 Нематеријална имовина 2.393.600 3.360.000 5.753.600

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 28.890.309 28.890.309
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 24.366.335 24.366.335

Свега за програмску активност 0602-0001: 28.890.309 24.366.335 53.256.644

180
Трансфери општег карактера између различитих нивоа 
власти

444 Пратећи трошкови задуживања 140.000 140.000
Извори финансирања за функцију 180:

01 Приходи из буџета 140.000 140.000
Свега за програмску активност 0602-0001: 140.000 140.000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по 
питању рада

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 107.782.700 107.782.700
412 Социјални доприноси на терет послодавца 19.293.100 19.293.100
414 Социјална давања запосленима 4.236.767 4.236.767
415 Накнаде трошкова за запослене 5.772.000 5.772.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 231.400 231.400
421 Стални трошкови 7.973.000 3.084.728 11.057.728
422 Трошкови путовања 100.000 100.000
423 Услуге по уговору 5.680.000 8.200.000 13.880.000
465 Остале донације, дотације и трансфери 13.433.700 13.433.700
481 Дотације невладиним организацијама 216.000 1.000.000 1.216.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 600.000 600.000

Извори финансирања за функцију 410:
01 Приходи из буџета 165.318.667 165.318.667
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2.000.000 2.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 10.284.728 10.284.728

Свега за програмску активност 0602-0001: 165.318.667 12.284.728 177.603.395

130
Општи економски и комерцијални послови и послови по 
питању рада (12)

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 726.578 726.578
Извори финансирања за функцију 410:

01 Приходи из буџета 726.578 726.578
Свега за програмску активност 0602-0001: 726.578 726.578

130 Опште услуге (15)
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
426 Материјал 940.868 940.868

Извори финансирања за функцију 130:
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 940.868 940.868

Свега за програмску активност 0602-0001: 940.868 940.868

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по 
питању рада (15)

422 Трошкови путовања 1.050.000 1.050.000
Извори финансирања за функцију 410:

07 Трансфери од других нивоа власти 750.000 750.000
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 300.000 300.000

Свега за програмску активност 0602-0001: 1.050.000 1.050.000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови (16)

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 8.000.000 8.000.000
Извори финансирања за функцију 110:

12
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске 
имовине 1.500.000 1.500.000
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13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 6.500.000 6.500.000

Свега за програмску активност 0602-0001: 8.000.000 8.000.000
130 Опште услуге (16)

511 Зграде и грађевински објекти 5.037.174 5.037.174
Извори финансирања за функцију 130:

12
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске 
имовине 1.500.000

13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 3.537.174 3.537.174
Свега за програмску активност 0602-0001: 5.037.174 5.037.174

130 Опште услуге (21)
424 Специјализоване услуге 914.651 914.651

Извори финансирања за функцију 130:
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 914.651 914.651

Свега за програмску активност 0602-0001: 914.651 914.651
130 Опште услуге (22)

424 Специјализоване услуге 34.041.437 34.041.437
Извори финансирања за функцију 130:

13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 34.041.437 34.041.437
Свега за програмску активност 0602-0001: 34.041.437 34.041.437

1201 ПРОГРАМ 13 – Развој културе
1201 0001 Функционисање локалних установа културе (12)

130 Опште услуге
425 Текуће поправке и одржавање 150.000 150.000
515 Нематеријална имовина 150.000 150.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 300.000 300.000

Свега за програмску активност 1201-0001: 300.000 300.000
1201 0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву (12)

130 Услуге култура (12)
511 Зграде и грађевински објекти 1.920.000 999.948 2.919.948

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 1.920.000 1.920.000
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 999.948 999.948

Свега за програмску активност 1201-0002: 1.920.000 999.948 2.919.948
1301 ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине

1301 0001
Подршка локалним спортским организацијама удружрњима и 
савезима (12)

130 Опште услуге
512 Машине и опрема 1.300.000 3.197.243 4.497.243

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 1.300.000 1.300.000
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 3.197.243 3.197.243

Свега за програмску активност 1301-0001: 1.300.000 3.197.243 4.497.243

1301 0002
Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури (12)

130 Опште услуге
425 Текуће поправке и одржавање 600.000 600.000
512 Машине и опрема 400.000 400.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

Свега за програмску активност 1301-0002: 1.000.000 1.000.000
0601 ПРОГРАМ 2 – Комунална делатност
0601 0012 Одржавање стамбених зграда (19)

130 Опште услуге
425 Текуће поправке и одржавање 15.000 15.000
426 Материјал 14.507 14.507
512 Машине и опрема 40.000 40.000
515 Нематеријална имовина 2.000 2.000

Извори финансирања за функцију 130:
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 71.507 71.507

Свега за програмску активност 0601-0012: 71.507 71.507

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по 
питању рада (19)

421 Стални трошкови 10.434 10.434
423 Услуге по уговору 642.217 642.217
481 Дотације невладиним организацијама 20.000 20.000

Извори финансирања за функцију 410:
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13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 672.651 672.651

Свега за програмску активност 0601-0012: 672.651 672.651
0601 0014 Остале комуналне услуге (12)

130 Опште услуге
425 Текуће поправке и одржавање 7.041.000 4.580.501 11.621.501
512 Машине и опрема 395.000 395.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 7.436.000 7.436.000
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 4.580.501 4.580.501

Свега за програмску активност 0601-0014: 7.436.000 4.580.501 12.016.501
0601 ПРОГРАМ 2 – Комунална делатност
0601 1001 ПРОЈЕКАТ – Наша кућа (18)

130 Опште услуге
425 Текуће поправке и одржавање 12.000.000 24.931.731 36.931.731

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 12.000.000 12.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 24.931.731 24.931.731

Свега за пројекат 0601-1001: 12.000.000 24.931.731 36.931.731
0601 1002 ПРОЈЕКАТ – Наше дворишта (18)

130 Опште услуге
425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 428.571 1.428.571

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 428.571 428.571

Функција 130:
Свега за пројекат 0601-1002: 1.000.000 428.571 1.428.571

1502 ПРОГРАМ 4 – Развој туризма
1502 0001 Управљање развојем туризма (12)

130 Опште услуге
512 Машине и опрема 280.000 280.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 280.000 280.000

Свега за програмску активност 1502-0001: 280.000 280.000
0401 ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине

0401 0001
Управљање заштитом животне средине и природних вред-
ности (12)

130 Опште услуге
425 Текуће поправке и одржавање
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема 900.000 900.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 900.000 900.000

13
Процењени нераспоређени вишак прихода из предходних 
година
Свега за програмску активност 0401-0001: 900.000 900.000

0401 0003 Канцеларија за младе (27)
490 Економски послови некфаликовани на другом месту

423 Услуге по уговору 78.893 78.893
481 Дотације невладиним организацијама 250.000 250.000

Извори финансирања за функцију 490:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 328.893 328.893

Функција 490:
Свега за програмску активност 0401-0003: 328.893 328.893

2001 ПРОГРАМ 8 – Предшколско васпитање
2001 0001 Функционисање предшколских установа (12)

130 Опште услуге
425 Текуће поправке и одржавање 1.800.000 1.800.000
511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000 928.128 3.428.128

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 4.300.000 4.300.000

13
Процењени нераспоређени вишак прихода из предходних 
година 928.128
Свега за програмску активност 20001-0001: 4.300.000 928.128 5.228.128

2002 ПРОГРАМ 9 – Основно образовање
2002 1001 Пројекат – Исхрана и смештај (113)

912 Основно образовање
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463 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.640.000 1.640.000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 1.640.000 1.640.000

13
Процењени нераспоређени вишак прихода из предходних 
година
Свега за пројекат 2002-1001: 1.640.000 1.640.000

2002 1002 Пројекат – Текуће поправке школа (12)
130 Опште услуге

425 Текуће поправке и одржавање 13.158.000 650.000 13.808.000
511 Зграде и грађевински објекти 2.552.000 7.689.990 10.241.990
512 Машине и опрема 3.725.000 4.970.960 8.695.960

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 19.435.000 19.435.000
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 13.310.950 13.310.950

Свега за пројекат 2002-1002: 19.435.000 13.310.950 32.745.950
2002 1003 Пројекат – Превоз ученика (113)

912 Основно образовање
423 Услуге по уговору 9.030.000 9.030.000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 9.030.000 9.030.000

13
Процењени нераспоређени вишак прихода из предходних 
година
Свега за пројекат 2002-1003: 9.030.000 9.030.000

2002 1004 Пројекат – Награде ученицима (113)
130 Основно образовање

512 Машине и опрема 460.000 460.000
Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 460.000 460.000
13 Процењени нераспоређени вишак прихода из предходних година

Свега за пројекат 2002-1004: 460.000 460.000
2002 1006 Пројекат – Eлектронски дневник (113-12)

130 Основно образовање
515 Нематеријална имовина 400.000 400.000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 0
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 400.000 400.000

Свега за пројекат 2002-1006: 400.000 400.000
2002 1007 Пројекат – УВ скринови (12)

130 Опште услуге
512 Машине и опрема 3.500.000 3.500.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 3.500.000 3.500.000

Свега за пројекат 2002-1007: 3.500.000 3.500.000
2002 1008 Пројекат – Летње учионице (12)

130 Опште услуге
511 Зграде и грађевински објекти 850.000 850.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 850.000 850.000

Свега за пројекат 2002-1008: 850.000 850.000
2002 1010 Пројекат – ОШ”В. Мишић” – надоградња (12)

130 Опште услуге
425 Текуће поправке и одржавање
511 Зграде и грађевински објекти 146.400 146.400

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 146.400 146.400

Свега за пројекат 2002-1010: 146.400 146.400
2002 1011 Пројекат – Додела лап топ рачунара (12)

130 Опште услуге
512 Машине и опрема 9.720.000 9.720.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 9.720.000 9.720.000

Свега за пројекат 2002-1011: 9.720.000 9.720.000
2002 1012 Пројекат – Ђаци прваци (12)

130 Опште услуге
512 Машине и опрема 1.400.000 1.400.000

Извори финансирања за функцију 130:
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01 Приходи из буџета 1.400.000 1.400.000

Свега за пројекат 2002-1012: 1.400.000 1.400.000
2002 1013 Пројекат – Ђаци генерације (12)

130 Опште услуге
512 Машине и опрема 1.500.000 1.500.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 1.500.000 1.500.000

Свега за пројекат 2002-1013: 1.500.000 1.500.000
2002 1014 Пројекат – Опрема за школе (12)

130 Опште услуге
512 Машине и опрема 480.000 480.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 480.000 480.000

Свега за пројекат 2002-1014: 480.000 480.000
2002 1015 Пројекат – Безбедност саобраћаја на путевима (33)

912 Основно образовање
422 Трошкови путовања 150.000 150.000
423 Услуге по уговору 2.750.000 2.750.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000 100.000
01 Приходи из буџета

13
Процењени нераспоређени вишак прихода из предходних 
година 3.000.000 3.000.000
Свега за пројекат 2002-1015: 3.000.000 3.000.000

2003 ПРОГРАМ 10 – Средње образовање
2003 0001 Функционисање средњих школа

130 Опште услуге (12)
425 Текуће поправке и одржавање
511 Зграде и грађевински објекти 312.955
512 Машине и опрема 2.294.308 498.000 2.792.308

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 2.294.308 2.294.308
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 810.955

Свега за програмску активност 2003-0001: 2.294.308 810.955 3.105.263
0901 0001 Социјалне помоћи (111)

070
Социјална помоћ угроженом становништву некфалификована 
на другом месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 250.000
481 Дотације невладиним организацијама

Извори финансирања за функцију 070:
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 250.000 250.000

Функција 070:
Свега за програмску активност 0901-0001: 250.000 250.000

0901 0002 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја (12)
130 Опште услуге

425 Текуће поправке и одржавање 1.280.000 1.280.000
512 Машине и опрема 210.000 210.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 1.490.000 1.490.000

Свега за програмску активност 0901-0002: 1.490.000 1.490.000
0901 0003 Подршка социо – хуманитарним организацијама (12)

130 Опште услуге
511 Зграде и грађевински објекти 500.000 500.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 500.000 500.000

Свега за програмску активност 0901-0003: 500.000 500.000
0901 0005 Активност Црвеног крста (12)

130 Опште услуге
425 Текуће поправке и одржавање 2.500.000 2.500.000
512 Машине и опрема 333.072 333.072

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 2.833.072 2.833.072

Свега за програмску активност 0901-0005: 2.833.072 2.833.072
0901 0001 Социјалне помоћи (14)

090 Социјална заштита неквалификована на другом месту
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472.931 472.931

Извори финансирања за функцију 090:
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13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 472.931 472.931

Свега за програмску активност 0901-0001: 472.931 472.931
0901 0001 Социјалне помоћи (31)

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по 
питању рада
Социјална заштита неквалификована на другом месту

484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементар-
них непогода или других природних узрока 228.395 228.395
Извори финансирања за функцију 410:

13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 228.395 228.395
Свега за програмску активност 0901-0001: 228.395 228.395

1801 ПРОГРАМ 12 – Примарна здравствена заштита (12)
1801 0001 Функционисање установа примарне здравствена заштите

130 Опште услуге
425 Текуће поправке и одржавање 2.175.000 800.000 2.975.000
511 Зграде и грађевински објекти 465.240 465.240
512 Машине и опрема 1.600.000 1.665.956 3.265.956
515 Нематеријална имовина 497.000 497.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 3.775.000 3.775.000
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 3.428.196 3.428.196

Свега за програмску активност 1801-0001: 3.775.000 3.428.196 7.203.196
3.1 ЈП „Пословни простор Савски венац”

602 ПРОГРАМ 15 – Локална самоуправа
0602 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

620 Развој заједнице
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17.730.000 17.730.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.170.286 3.170.286
414 Социјална давања запосленима 773.967 773.967
415 Накнаде трошкова за запослене 770.000 770.000
421 Стални трошкови 1.555.000 1.555.000
423 Услуге по уговору 7.922.500 7.922.500
426 Материјал 1.097.000 1.097.000
465 Остале донације, дотације и трансфери 2.280.000 2.280.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 121.247 121.247
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000 200.000
01 Приходи из буџета 35.620.000 35.620.000

Свега за програмску активност 0602-0001: 35.620.000 35.620.000
620 Развој заједнице (12)

425 Текуће поправке и одржавање 6.811.111 7.000.000 13.811.111
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 39.030.118 39.030.118
511 Зграде и грађевински објекти 2.600.000
512 Машине и опрема 3.720.000 3.720.000
515 Нематеријална имовина 480.000 480.000
01 Приходи из буџета 52.641.229 52.641.229
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 7.000.000

Свега за програмску активност 0602-0001: 52.641.229 7.000.000 59.641.229
3.2 ДКЦ МАЈДАН

1201 ПРОГРАМ 13 – Развој културе
1201 0001 Функционисање локалних установа културе (12)

820 Опште услуге
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2.000.000 2.000.000
511 Зграде и грађевински објекти 1.190.000 1.190.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 3.190.000 3.190.000

Свега за програмску активност 1201-0001: 3.190.000 3.190.000
820 Услуге култура (111)

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.261.787 8.261.787
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.254.512 1.254.512
415 Накнаде трошкова за запослене 250.000 250.000
421 Стални трошкови 1.090.000 1.090.000
423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000
426 Материјал 175.856 175.856
465 Остале донације, дотације и трансфери 910.000 910.000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 12.942.155 12.942.155



Број 40 – 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 10. јул 2015.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Свега за програмску активност 1201-0001: 12.942.155 12.942.155

1201 0001 Функционисање локалних установа културе (24)
820 Услуге култура

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 790.000 790.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 156.900 156.900
414 Социјална давања запосленима 1.000.000 1.000.000
415 Накнаде трошкова за запослене 312.000 312.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 30.000 30.000
421 Стални трошкови 1.098.295 1.098.295
422 Трошкови путовања 10.000 10.000
423 Услуге по уговору 3.941.100 3.941.100
424 Специјализоване услуге 400.000 400.000
426 Материјал 250.000 250.000
444 Пратећи трошкови задуживања 50.000 50.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 3.000.000 3.000.000
511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000 2.000.000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника 13.038.295 13.038.295

13
Процењени нераспоређени вишак прихода из предходних 
година
Свега за програмску активност 1201-0001: 13.038.295 13.038.295

3.3 Фонд „Исидора секулић”
1201 0001 Функционисање локалних установа културе (111)

820 Услуге културе
421 Стални трошкови 10.000
423 Услуге по уговору 231.336 231.336
444 Пратећи трошкови задуживања 519.176
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000 300.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 57.143 57.143

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 1.107.655 1.107.655

13
Процењени нераспоређени вишак прихода из предходних 
година
Функција 820:
Свега за програмску активност 1201-0001: 1.107.655 1.107.655
УКУПНО 443.905.471 171.765.957 615.671.428

3 РЕФУНДАЦИЈЕ
0602 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

090 Социјална заштита неквалификована на другом месту (23)
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 30.000 30.000

Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета 30.000 30.000

13
Процењени нераспоређени вишак прихода из предходних 
година
Свега за програмску активност 0602-0001: 30.000 30.000

130 Опште услуге (23)
425 Текуће поправке и одржавање 1.571.996 1.571.996
426 Материјал 300.000 300.000
511 Зграде и грађевински објекти 3.716.925 3.716.925

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 300.000 300.000
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 5.288.921 5.288.921

Свега за програмску активност 0602-0001: 300.000 5.288.921 5.588.921

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по 
питању рада (23)

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 200.000 200.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 35.000 35.000
414 Социјална давања запосленима 8.500.000 8.500.000
421 Стални трошкови 6.300.000 700.101 7.000.101
423 Услуге по уговору 1.100.000 1.100.000

Извори финансирања за функцију 410:
01 Приходи из буџета 16.135.000 16.135.000
13 Нераспоређени вишак прихода из предходних година 700.101

Свега за програмску активност 0602-0001: 16.135.000 700.101
УКУПНО 16.465.000 5.989.022 22.454.022
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III. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.
Оквир за потрошњу Општине Савски венац утврђен 

чланом 1. ове одлуке увећава се за износ средстава која буду 
пренета у току 2015. године из буџета Града и Републике, 
као и за износ средстава који Општина оствари по основу 
донација и наменских трансфера. Ова средства ће се корис-
тити на основу акта председника општине.

На основу акта председника општине из става 1. овог 
члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апро-
пријације за извршење расхода.

Члан 8.
Износ од 164.267.896 динара који се односи на планирани 

приход од закупа пословног простора дефинисан је чланом 
4. Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и Град-
ских општина и утврђивању прихода и примања који припа-
дају Граду, односно градским општинама у 2015. години.

Распоред планираних примања из става 1. овог члана ус-
ваја Комисија за инвестиције Већа Градске општине Савски 
венац.

Члан 9.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 

7. ове одлуке (посебан део буџета), врши се на основу го-
дишњег финансијског плана који доноси начелник општин-
ске управе.

Распоред примања врши се по тромесечним квотама за 
извршење буџета. Тромесечне квоте доноси Председник 
општине и Веће Градске општине на предлог Одељења за 
финансије – Одсека за буџет и трезор.

Тромесечне квоте за извршење буџета утврдиће 
Одељење за финансије – Одсек за буџет и трезор на предлог 
корисника буџетских средстава тј. Одсека за финансијско 
пословање Одељења за финансије.

Члан 10.
Средства одобрена овом одлуком, и тромесечним кво-

тама преносе се на одговарајуће подрачуне индиректних 
буџетских корисника на основу финансијских планова.

Члан 11.
Средства буџета преносиће се буџетским корисницима 

сразмерно оствареним приходима.
Ако се у току године примања смање, издаци буџе-

та извршаваће се по приоритетима и то: утврђене закон-
ским прописима на постојећем нивоу и минимални стал-
ни трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 

Члан 12.
Ако се у току године издаци повећају или примања 

смање Председник општине и Веће Градске општине, на 
предлог Одељења за финансије може привремено обустави-
ти извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана.

Члан 13.
Набавком мале вредности у смислу Закона о јавним на-

бавкама сматра се набавка чија је процењена вредност дефи-
нисана законом којим се утрђује буџет Републике Србије.

Члан 14.
Појединачне исплате распоређене у Посебном делу 

буџета на економској класификацији 481 – дотације нев-

ладиним организацијама, економској класификацији 472 
– накнаде за социјалну заштиту из буџета, економској кла-
сификацији 416 – награде запосленима и остали посебни 
расходи, економској класификацији 414 – социјална давања 
запосленима, економској класификацији класе 5 – издаци 
за нефинансијску имовину вршиће се на основу посебних 
аката Председника општине.

Ради праћења наменског коришћења средстава са еко-
номске класификације класе 5 – Издаци за нефинансијску 
имовину, акт председника општине о ангажовању средста-
ва треба да садржи и назнаку одговарајућих програмских 
средстава. 

Исплате које су планиране изнад планираног оквира 
за општу потрошњу вршиће се на основу посебних аката 
председника општине.

Члан 15.
Накнада одборницима за присуство на седници 

Скупштине општине вршиће се применом Одлуке о накна-
дама и другим примањима општинских одборника и пла-
тама лица које бира, именује и поставља СО Савски венац, 
која ће регулисати месечну исплату одборницима за при-
суство на седници према подацима које достави стручна 
служба Скупштине општине.

Члан 16.
Исплата зарада запослених вршиће се према јединстве-

ним елементима примењеним ради уједначавања јавне пот-
рошње на нивоу града у оквиру консолидованих средстава 
прописаних на нивоу Републике. 

Члан 17.
Уколико се у току године оствари вишак прихода изнад 

класичног оквира буџета општине Савски венац, средства 
ће се пренет у следећу годину и користити се за реализа-
цију пренетих обавеза из претходне године или за програме 
које усвоји председник општине, уз сагласност Већа Градске 
општине и одобрења Скупштине Општине Савски венац.

Члан 18.
Одлуку о промени апропријација доноси председник 

општине у складу са чланом 69. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/3013 и 
142/2014). 

Средства текуће буџетске резерве користе се непланира-
не сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе 
за које се у току године покаже да апропријације нису биле 
довољне.

Средствима текуће буџетске резерве располаже председ-
ник општине.

Члан 19.
Буџетска резерва се планира у износу од 2.300.000 динара.
О употреби текуће буџетске резерве одлучује Председ-

ник општине посебним актом на предлог Одељења за фи-
нансије у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/3013 и 
142/2014).

Члан 20.
Налоге за пренос средстава и налоге за електронско 

плаћање из средстава КРТ-а који припадају директним ко-
рисницима буџета, на основу ове одлуке, и тромесечних 
квота потписује Председник општине или лице које овла-
сти председник општине.
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Налоге за електронско плаћање средстава са подрачуна 
КРТ-а који припадају индиректним корисницима буџета 
на основу ове одлуке, и тромесечних квота потписује овла-
шћено лице индиректних корисника буџета Градске општи-
не Савски венац.

Члан 21.
Одељење за финансије Градске општине Савски венац 

обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање 
два пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку 
шестомесечног и деветомесечног периода, информише 
председника општине и Веће Градске општине.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. 
овог члана председник општине и Веће Градске општине 
усваја и доставља извештај Скупштини општине у складу 
са чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени гла-
сник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр., 108/3013 и 142/2014).

Члан 22.
Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев 

Одељења за финансије ставе на увид документацију и до-
ставе податке на основу којих се врши финансирање њихо-
вих издатака.

Одељење за финансије може остварити увид у докумен-
тацију и промет на рачунима преко којих се врши финанси-
рање издатака буџетских корисника.

Члан 23.
У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/3013 и 
142/2014 ) Председник општине може у току године, на 
предлог Одељења за финансије извршити преусмеравање 
апропријација одобрених на име одређених расхода за из-
нос који се умањује.

Члан 24.
У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће 

ликвидности, буџет општине може привремено позајмити 
средства са подрачуна за редовно пословање директних, од-
носно индиректних корисника буџета општине, односно са 
консолидованог рачуна трезора општине, преносом сред-
става са рачуна за интерне позајмице.

Члан 25.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом 

одлуком дође до измена у прописима који дефинишу стан-
дардни класификациони оквир и контни план за буџетски 
систем, председник општине и Веће Градске општине ће из-
вршити одговарајуће измене ове одлуке на предлог одељења 
за финансије.

Члан 26.
Индиректни корисници буџетских средстава пренеће 

на рачун – Извршење буџета ГО Савски венац 31. децембра 
2015. године средства која нису утрошена за финансирање 
расхода и издатака у 2015 години, која су овим корисници-
ма пренета у складу са Одлуком о измени и допуни одлуке о 
буџету општине Савски венац за 2015 годину, закључно са 
31. децембром 2015. године.

Члан 27.
У складу са упутством за припрему одлуке о буџету ло-

калне власти за 2015. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. 

годину, које је донео министар надлежан за послове финан-
сија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/3013 и 
142/2014), и Законом о одређивању максималног броја за-
послених у локалној администрацији („Службени гласник 
РС”, број 104/2009), број запослених код корисника буџета 
не може прећи максималан број запослених на неодређено 
и одређено време, и то:

– 100 запослених у локалној администрацији на не-
одређено време, 

– 10 запослених у локалној администрацији на одређено 
време, 

– седам запослених на неодређено време у установи кул-
туре,

– 17 запослених на неодређено време у јавном предузећу и
– један запослен на одређено време у јавном предузећу.

Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће 
се од 1. јула 2015. године.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-23.2/2015-I-01, 30. јуна 2015. године

Председник
Ненад Константиновић, ср.

 Скупштинa Градске општине Савски венац на 23. седни-
ци одржаној 30. јуна 2015. године, на основу члана 17. Ста-
тута Градске општине Савски венац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) усвојила је 
следећу 

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА НАДЛЕЖНОСТИ ИЗ ОБ-
ЛАСТИ ШКОЛСТВА И ДОДАТНИХ ПРАВА КОРИСНИ-
КА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СА-

ВСКИ ВЕНАЦ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком се одређују врсте активности у области 

школства које се финансирају из средстава буџета Градске 
општине Савски венац (у даљем тексту: Општина), пропи-
сује начин спровођења поступака, одређују мерила и крите-
ријуми и утврђује начин праћења реализације активности.

Члан 2.
Општина у складу са Статутом Града, финансира одр-

жавање основних школа и дечијих вртића свом подручју и 
превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припрем-
ног предшколског програма на удаљености већој од 2 km 
и ученика основне школе на удаљености већој од 4 km од 
седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика 
са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места ста-
новања од школе и превоз ученика на републичка и међу-
нардона такмичења.

Oпштина, сагласно одредбама Статута, и у складу са по-
себним законима из средстава буџета додатно финансира 
или суфинансира:

– доделу поклона и награда ученицима и наставницима 
основних школа које се финансирају из буџета, 
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– набавку учила и опреме за школе и дечије вртиће који 
се финансирају из буџета,

– доделу награда за најбоље наставнике по избору уче-
ника у основним школама које се финансирају из буџета,

– ванредно награђивање наставника, ученика или школа 
за постигнуте успехе,

– друге ваннаставне активности на предлог школа или 
поједначних ученика.

Члан 3.
Средства за финансирање сваке од активности из члана 

2. ове одлуке, сваке године се обезбеђују Одлуком о буџету 
из наменских средстава и средстава за општу потрошњу.

Уколико у текућој години није донета одлука о буџету, 
средства за финансирање активности из члана 2. ове одлуке 
могу се користити до нивоа опредељеног Одлуком о при-
временом финансирању.

Скупштина може, приликом доношења Одлуке о буџету, 
да одлучи да се неке од активности из члана 2, став 2. ове 
Одлуке не финансирају у тој буџетској години.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕВОЗА И ИСХРАНЕ ДЕЦЕ И У 
ЧЕНИКА

Члан 4.
Превоз ученика у складу са чланом 2. ове одлуке се 

финансира за ученике који похађају наставу у школама и 
предшколским установама које се финансирају из буџета и 
имају седиште на подручју општине.

Члан 5.
Планирање средства у буџету Општине за потребе финани-

сирања превоза учененика врши се за сваку школску годину на 
основу вредности закључених уговора о услузи организованог 
превоза, уговора о пружању услуге пратилаца у превозу и на-
бавке претплатних карата у претходној школској години.

Школе и предшколске установе са подручја општине су 
дужне да до 15. јуна доставе Одељењу за друштвене делат-
ности и месну самоуправу општине податке о броју и адре-
сама ученика, односно деце, са сметњама у развоју за које 
је потребно организовати превоз у складу са овом одлуком 
као и број потребних пратилаца у превозу.

Школе су дужне да доставе и процену начина превоза 
ученика који је примерен њиховим могућностима (Орга-
низован превоз, набавка претплатне карте), као и потребу 
ученика за пратиоцем.

Члан 6.
Уговор о услузи организованог превоза школске и 

предшколске деце и уговор о пружању услуге пратилаца 
у превозу додељује се у поступку јавне набавке на основу 
процењене вредности услуге за период трајања једне школс-
ке године и добијених података о броју и адресама ученика 
и броју пратилаца у превозу. Поступак јавне набавке спро-
води Одељење за инвестиције и јавне набавке. 

Превоз се организује тако да обезбеди максималну еко-
номичност и похађање наставе на време.

Уколико разлози економичности то захтевају, превоз се 
може организовати у сарадњи са другим градским општинама.

Уговор о набавци претплатних карата додељује се пре-
дузећу овлашћеном за градски јавни превоз на основу про-
цењене вредности услуге за период трајања једне школске 
године и добијених података о броју деце за коју је потреб-
но набавити претплатну карту. Уговор са овлашћеним пре-
дузећем закључује Општина.

Члан 7.
Планирање средства у Буџету Општине за потребе фи-

нанисирања исхране учененика врши се за сваку школску 
годину на основу вредности за ове намене реализованих у 
претходној школској години.

Школе су дужне да до 1. августа доставе потребе за ор-
ганизовањем исхране деце у смислу члана 2. ове одлуке и то 
број деце и потребу за врстама оброка.

Општина финансира исхрану деце са сметњама у раз-
воју које имају пребивалиште на подручју општина.

Члан 8.
Општина закључује уговоре са школама којима се ре-

гулишу међусобних права, обавеза и одговорности у вези 
исхране ученика – детета са сметњама у развоју, у току об-
разовања и васпитања, а плаћања се врше месечно на осно-
ву фактура које школе испостављају

Члан 9.
Општина финансира трошкове превоза ученика основ-

не школе са пребивалиштем на подручју општине које је на 
удаљености већој од 4 km од седишта школе која се налази 
наподручју општине а финансира се из буџета.

Финансирање се врши набавком претплатне карте за 
јавни градски превоз.

Захтев за финансирање подноси се општини најкасније 
до 1. октобра за текућу школску годину, односно до 15 дана 
од почетка другог полугодишта уколико ученик промени 
школу у току првог полугодишта. 

Приликом одређивања даљине, узима се у обзир раз-
даљина ваздушном линијом између седишта школе и пре-
бивалишта ученика.

ДОДЕЛА ПОКЛОНА И НАГРАДА УЧЕНИЦИМА И НАС-
ТАВНИЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА

Члан 10.
Градска општина, за сваку школску годину додељује 

поклоне и награде ученицима и наставницима основних 
школа, које се финансирају из буџета, а чије је седиште на 
подручју општине, и то: 

– поклон за ученике првог разреда основних школа при-
ликом поласка у школу – школска опрема,

– награде за ученике генерације основних школа и уче-
нике – носиоце Вукове дипломе,

– поклон ученицима трећих разреда основних школа – 
лап топови односно таблети,

– поклон ваучери за најбоље наставнике виших разреда 
основних школа по избору ученика.

Одабир врсте и вредности појединачне награде врши 
председник градске општине посебним актом, водећи ра-
чуна да оне својом вредношћу и едукативним карактером 
буду примерене узрасту односно постигнутим резултатима, 
а поступак јавне набавке спроводи Одељење за инвестиције 
и јавне набавке.

Прикупљање података неопходних за планирање и до-
ношење одлука о започињању поступака набавки добара 
на име доделе награда, евиденцију о укупном броју преу-
зетих награда, као и потврде о урученим поклонима, води 
Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу. Ви-
шак поклона и награда који није додељен, враћа се уз пис-
мену потврду овом одељењу.
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  Члан 11.
Планом јавних набавки планира се динамика јавних на-

бавки и количина добара на име награда и поклона намење-
них ученицима из члана 4. одлуке и то:

– за ученике првог разреда, према подацима основне 
школе у складу са бројем тестиране деце за упис, односно 
званичним подацима Завода за статистику односно мати-
чне службе, тако да се награде поделе првог дана школске 
године;

– за ученике трећих разреда, према обавештењу школа 
о броју ученика који су завршили прво полугодиште трећег 
разреда основне школе, тако да се награде поделе најкасније 
1. јуна текуће године;

– за ученике – носиоце Вукове дипломе, према подаци-
ма основних школа о процени броја тих ученика и броју ос-
новних школа, а за ђаке генерације, на основу података да је 
један ученик генерације по свакој основној школи и броју 
основних школа на територији градске општине, тако да се 
награде доднеле најкасније до 1. јула текуће године;

– за најбоље наставнике – број одређен одлуком пред-
седника општине, тако да се награде доделе до краја другог 
полугодишта за текућу годину;

– за ванредно награђивање наставника, ученика или 
школа за постигнуте успехе, према утврђеним критерију-
мима за награђивање и процењеном броју ученика/настав-
ника који задовоавају те критеријуме.

Члан 12.
На почетку школске године, као добродошлицу ђаку за 

полазак у школу, градска општина свим уписаним ученици-
ма првог разреда основних школа, даје пригодан поклон који 
се састоји од школске опреме, књига, играчака и слично.

Поклони морају бити прилагођени узрасту детета а могу 
се набавити тако да буду прилагођени и полу детета али 
тако да се води рачуна о евентуалној дискриминацији уче-
ника по полу.

Члан 13.
Основне школе, на позив Градске општине, достављају 

податке о броју и полу уписаних ученика првог разреда, 
најкасније до 31. маја текуће године. 

Испорука поклона школама за ученике који су уписани 
у први разред врши се закључно са 31. августом.

Поклоне ђацима уручују се на пригодној свечаности, 
која се организује на почетку школске године, у договору са 
школама.

Члан 14.
Награде ученицима генерације и носиоцима дипло-

ме Вук Караџић у основним школама додељују се на осно-
ву обавештења школе, а ученике генерације школа бира у 
складу са актима школе. 

Школа доставља Одељењу за друштвене делатности и 
месну самоуправу податке о ученицима генерације (кратка 
биографија са освојеним наградама на домаћим и међуна-
родним такмичењима или другим постигнућима) и списак 
носилаца дипломе Вук Караџић у складу са Правилником 
о дипломама за изузетан успех ученика основних школа 
(„Службени гласник РС”, бр. 37/93 и 42/93).

Додела награда ђацима генерације и носиоцима дипло-
ме Вук Караџић врши се закључно са 30. јуном текуће го-
дине, на пригодној свечаности, у договору са директорима 
школе.

Награде ученицима генерација искључиво се додељују 
једном ученику генерације у једној основној школи.

Члан 15.
Поклон ученицима трећих разреда основних школа, има 

за циљ увођење ученика овог узраста, у област информатике, 
доделом рачунарске опреме (лап топа, таблета или слично).

Ова врста поклона се додељује у другом полугодишту, 
након спроведеног поступка јавне набавке  .

Поклони се додељују ученицима на пригодан начин у 
договору са директором школе.

Уколико поступак јавне набавке не буде окончан на вре-
ме, награде ће бити додељене ученицима одговарајуће гене-
рације када поступак буде окончан.

Члан 16.
Награде најбољим наставницима додељују се на основу 

анкете које попуњавају ученици виших разреда основних 
школа.

Правила бодовања утврђује председник Градске општи-
не тако да се обезебеди анонимност ученика и једнаке шан-
се свим наставницима за добијање награде.

Општина ће од школа затражити податке који су по-
требни ради организације анкете (имена наставника и 
предмете које предају, број ученика по професору...)

Награда се може доделити за до три набоља наставника 
по резултату анкете у свакој школи.

Одлуку о броју наставника који се награђују доноси 
председник Градске општине.

УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКТЕ И ОПРЕМУ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Члан 17.
Средства за улагање у објекте и опрему обезбеђују се од 

наменских средстава и средстава за општу потрошњу.

Члан 18.
Општина врши улагање у објекте и опрему основних 

школа из наменских средстава на основу усвојеног пред-
лога које сачињава Комисија за инвестиције Већа Градске 
општине Савски венац.

Предлог усваја Веће Градске општине Савски венац 
чиме исти постаје саставни део Инвестиционог програма за 
наредну годину.

Комисија шаље школским одборима позив за доста-
вљање предлога за наредну годину најкасније 15. септембра 
текуће године за наредну годину.

Уз позив се обавезно доставља и одлука о приоритетима 
коју је усвојило Веће Градске општине из члана 19.

Предлоге потписују школски одбори, а на њега обавез-
но даје сагласност директор школе. Уз предлог се обавезно 
доставља мишљење савета родитеља и наставничког већа и 
ученичког парламента уколико је конституисан.

Члан 19.
Веће Градске општине Доноси одлуку о приоритетима 

за улагање у зграде и опрему основних школа најкасније до 
1. септембра за наредну годину, водећи рачуна о потреба-
ма школа, равномерној расподели средстава школама према 
броју ученика и јавни интерес.

Члан 20.
Општина врши годишње процењивање стања објеката 

основних школа по методологији коју прописује председ-
ник градске општине.
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Члан 21.
Средства која се основним школама и дечијим вртићи-

ма пребацују као трансферна средства из оквира за општу 
потрошње администрира комисија за школство, имајући у 
виду предлог из члана 18. ове одлуке.

Средства из става 1. превасходно се користе за хитне 
интервенције за текуће одржавање објеката и одобравају се 
по образложеним захтевима школа.

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊА И ОСТАЛЕ ВАН-
НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Члан 22.
Општина финансира оревоз ученика на републичка и 

међународна такмичења и ваннаставне активности које 
су од значаја за развој школства и унапређивање васпит-
но– образовног развоја код деце – учешће и путовање на 
такмичењима (међународним и домаћим), манифестације 
у којима учествују деца (спортске, културне и сл), стручно 
усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника 
(семинари и трошкове пута на семинаре, набавка литерату-
ре и сл), трошкове рада школских секција и слично.

Члан 23.
Општина упућује заинтересованим лицима позив за 

подношење предлога за финансирање активности из члана 
22. најкасније 15. септембра за наредну календарску годину.

Позив се упућује школама и објављује на сајту општине. 
Рок за подношење предлога је 1. новембар.
У складу са расположивим средствима Комисија за 

школство Већа Градске општине Савски венац (Комисија) 
сачињава предлог за финансирање који доставља Већу ради 
припреме буџета, најкасније 1. децембра.

Комисија доноси одлуку на основу листе приоритета 
које утврђује Веће, најкасније до 1. септембра. 

Члан 24.
Средства из области школства предвиђена за доделу по 

јавном позиву додељују се у складу са одлуком општине 
којом се регулише та материја.

Члан 25.
Средства која су распоређена у складу са чланом 17. ове 

Одлуке могу се трошити за за финансирање ваннаставних 
активности на основу одлуке председника општине и по 
накнадним молбама заинтересованих школа у облику дота-
ција из планираног оквира за општу потрошњу, уколико у 
истом оквиру има располживих слободних средства.

Члан 26.
Молбе из члана 25. обрађује Комисија за школство и 

уколико су у складу са приоритетима из члана 23. предлаже 
председнику општине да одобри средства.

Члан 27.
Председник доноси одлуку о додели средстава којом 

може одобрити износ молиоцу, цео или делимичан, или од-
бити молбу.

Члан 28.
Уколико постоје оправдани разлози, Комисија за школ-

ство може предложити председнику општине да се за молбе 
из члана 25. ове одлуке распореде средства из буџетске ре-
зерве.

Члан 29.
Средства одобрена на основу одлуке из члана 22. и 25. 

исплаћују се на основу уговора који се закључује са корис-
ником средстава.

Корисник је дужан да оправда потрошњу средстава и да 
уради евалуацију активности у складу са упутство Комиси-
је за евалуацију Већа Градске општине.

ВАНРЕДНО НАГРАЂИВАЊЕ И УЛАГАЊЕ

Члан 30.
Одлуку о ванредном награђивању школа, ученика и на-

ставника доноси председник Градске општине у складу са 
расположивим средствима, на основу иницијатива или по 
сопственој иницијативи.

Наградити се могу ученици и наставници и радници 
свих школа и дечијих вртића са подручја општине.

Члан 31.
Одлуком се могу наградити појединци или школе за 

остварене успех у школи, васпитно образовном раду, на 
такмичњима и слично или се може донети одлука о на-
грађивању најуспешнијих категорија – успех на заврш-
ном испиту основних школа или школским такмичењима, 
поједине генерације и слично, такође се може одлучити и 
о награђивању појединих категорија ђака средњих школа – 
ђаци генерације и слично.

Награде могу бити у новчаном износу – ваучери или у 
добрима.

Члан 32.
Уколико приликом планирања средстава за улагање 

преостане расположивих наменских буџетских средстава 
комисија за инвестиције може предложити улагање сред-
става у зграде и опрему средњих школа које се финансирају 
из буџета са подручја ГО Савски венац.

ЈАВНА РАСПРАВА

Члан 33.
Након утврђивања критеријума и приоритета за одређи-

вање и доделу средстава за школство, Општина организује 
јавну расправу у новембру текуће године у склопу припре-
ма буџета за наредну годину.

На јавну расправу се позивају директори школа, школ-
ски одбори, савети родитеља, ученички парламенти, одбор-
ничке групе и заинтересовани грађани.

Јавној расправи присуствују чланови Веће Градске 
општине.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-23.4/2015-I-01, 30. јуна 2015. године

Председник
Ненад Константиновић, ср.
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 Скупштинa Градске општине Савски венац на 23. седни-
ци одржаној 30. јуна 2015. године, на основу члана 17. Статута 
Градске општине Савски венац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13), усвојила је следећу 

ОДЛУКУ 
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ, 
ПОСЛОВИМА И НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ 

ВЕНАЦ БР. 06-17/2000-I-01 ОД 1. ЈУНА 2000. ГОДИНЕ,

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о образовању, пословима и 

начину финансирања месних заједница на територији општи-
не Савски венац бр. 06-17/2000-I-01 од 1. јуна 2000. године.

Члан 2.
Доношењем ове одлуке престају са радом месне зајени-

це образоване Одлуком о образовању, пословима и начи-
ну финансирања месних заједница на територији општине 
Савски венац бр. 06-17/2000-I-01 од 1. јуна 2000. године из 
разлога што није поступано у складу са чланом 31. одлуке.

Члан 3
Задужује се надлежно одељење Управе Градске општине 

Савски венац, да у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке, сачини нацрт одлуке којом ће се регулиса-
ти питање месне самоуправе ГО Савски венац.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-23.3/2015-I-01, 30. јуна 2015. године

Председник
Ненад Константиновић, ср.

ГРОЦКА

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 3. јула 2015. године, на основу члана 47. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 73/10, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и чл. 17. 
и 24. Статута градске општине Гроцка („Службени лист 
Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13 ), донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦ-

КА ЗА 2015. ГОДИНУ 

I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1.
 У Одлуци буџета општине Гроцка за 2015. годину 

(„Службени лист Града Београда”, број 104/1 ), члан 1. мења 
се и гласи: 

у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине: 552.067.873
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
– Текући приходи буџета укључујући и донације 544.667.873
– Трансфери 7.400.000

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 514.081.873
– Текући буџетски расходи укљујући и донације 506.681.873
– Текући расходи из трансфера 7.400.000
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 
чему: 7.686.000
– Текући издаци са донацијама 7.686.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 29.098.003
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних година 1.201.997
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 30.300.000
Нето финансирање 29.098.003

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

  Опис
Економска 
класифика-

ција
буџет 2015.

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
1. Текући приходи 7  539.367.873

1.1. Изворни приходи 7  221.900.650
Порез на имовину 7131 154.760.633
Локалне комуналне таксе 714, 741, 716 58.595.932
Приходи од продаје добара и услуга 742 7.499.647
Приходи од камата 741 200.000
Новчане казне 743 8.000
Мешовити и неодређени приходи 745 836.438

1.2 Уступљени приходи 317.467.223
Порез на доходак грађана 711 260.121.456
Порез на имовину 7133, 7134 53.470.767
Накнаде 714534 3.875.000

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

Економска 
класифика-

ција
Опис Укупна 

средства

41 Расходи за запослене 187.972.632
411 Плате и додаци запослених 151.759.215
412 Социјални доприноси на терет послодавца 27.313.417
413 Накнаде у натури 850.000
414 Социјална давања запосленима 1.100.000
415 Накнада трошкова за запослене 4.700.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.250.000

42 Коришћење роба и услуга 172.663.884
421 Стални трошкови 46.850.000
422 Трошкови путовања 21.030.000
423 Услуге по уговору 38.040.000
424 Специјализоване услуге 23.200.884
425 Текуће поправке и одржавање 28.700.000
426 Материјал 13.843.000

44 Отплата камата 9.400.000
441 Отплата домаћих камата 9.200.000
444 Пратећи трошкови одржавања 200.000

45 СУБВЕНЦИЈЕ 86.500.000
451 Субвенције јавним предузећима 86.500.000

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 22.730.000
463 Дотације осталим нивоима власти 4.300.000
465 Остале дотације, донације и трнсфери Републици 17.830.000

47 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 5.500.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.500.000

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 20.417.903
481 Дотације невладиним организацијама 4.990.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 2.400.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 12.665.903
484 Накнаде штете 362.000

49 РЕЗЕРВЕ 1.297.454
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Економска 
класифика-

ција
Опис Укупна 

средства

499 Средства резерве 1.297.454
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА  2.586.000 

511 Зграде и грађевински објекти 186.000
512 Машине и опрема 2.300.000
515 Нематеријална имовина 100.000

54 ЗЕМЉИШТЕ
541 Набавка грађевинског земљишта

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 30.300.000
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 30.300.000

    УКУПНО 539.367.873

Издаци за отплату главнице дуга утврђују се у рачуну 
финансирања у следећим износима:

ОПИС ИЗНОС
Нето финансирање 29.098.003
Пренета средства из ранијих година 1.201.997
Издаци за отплату главнице дуга 30.300.000
Отплата главнице кредиторима 30.300.000

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се про-

грамске активности за следеће програме: 

Назив програма Износ у 
динарима

Локални развој и просторно планирање 37.405.000
Комунална делатност 124.835.000
Локални економски развој 500.000
Развој туризма
Развој пољопривреде 2.800.000
Заштита животне средине
Путна инфраструктура 17.500.000
Предшколско васпитање
Основно образовање 23.200.000
Средње образовање
Социјална и дечја заштита 4.200.000
Примарна здравствена заштита
Развој културе 10.816.516
Развој спорта и омладине 3.000.000
Локална самоуправа 315.111.357
Укупно 539.367.873

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
Планирани капитални издаци у периоду од 2015 до 2017. године исказују се у табелама – прилозима 2 и 2а и то:

 Прилог 2
Капитални пројекти у периоду 2015–2017. године

Укупно 20.000.000 0 2.500.000 10.000.000 7.500.000

Прио-
ритет Назив капиталног пројекта

Година почетка 
финансирања 

пројекта

Година завр-
шетка фи-
нансирања 

пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реали-
зовано 

закључ-
но са 

31.12.2013. 
године

 2014 2015 2016  2017 Након 
2017

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1  Израда инвестиционо-техничке документације   4.000.000     500.000 1.500.000 2.000.000  
2  Израда планске документације     3.000.000      1.000.000  1.500.000   500.000  
3  Капитално одржавање зграда и пословног простора     3.000.000      1.000.000  1.500.000   500.000  
4  Реконструкција бунара за водоснабдевање у Врчину     5.000.000        1.500.000  3.500.000  
5  Реконструкција канализационе мреже     2.000.000        1.000.000   1.000.000  
6  Откуп земљиштљ за проширење гробаља     3.000.000        3.000.000     
7                    

Прилог 2a
Капитални пројекти у периоду 2015–2017. године

Укупно 20.000.000  2.500.000  10.000.000  7.500.000   

Р.бр. Назив капиталног пројекта
Конто 3. 

ниво
Конто 
4. ниво Опис конта Извор Опис извора  2014 2015 2016  2017

Након 
2017

1 2 3 4 4а 5 5а 6 7 8 9 10

1
 Израда инвестиционо-
техничке документације 511   5114

 Прјектно плани-
рање 01   Приходи из буџета   500.000  1.500.000  2.000.000   

2
 Израда планске докумен-
тације  511  5114

 Пројектно плани-
рање  01

 Приходи из 
донација   1.000.000  1.500.000  500.000   

3

 Капитално одржавање згра-
да и пословног простора За 
капитално одржавање зграда 
и објеката 511   5113

 Капитално одр-
жавање зграда и 

објеката 01 

 Приходи из буџета
Приходи буџета из 

донација  

500.000

1.500.000  500.000   500.000

4
 Реконструкција бунара за 
водоснабдевање у Врчину  511  5112

 Изградња зграда и 
објеката 01   Приходи из буџета     1.500.000  1.000.000   

5
Реконструкција бунара за 
водоснабдевање у Врчину  511  5112 

 Изградња зграда и 
објеката 08   Донације       2.500.000   

6
 Реконструкција канализаци-
оне мреже 511  5112 

Изградња зграда и 
објеката 01   Приходи из буџета    1.000.000 1.000.000  

7
 Реконструкција канализаци-
оне мреже 511   5112

 Изградња зграда и 
објеката 08   Донације     

8
 Откуп земљишта за проши-
рење гробаља 541  5411   Земљиште  01  Приходи из буџета     3.000.000   

9                     
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Члан 4.
У члану 7. износ од „500.000” замењује се износом од 

„200.000”, износ од „2.653.357” замењује се износом од 
„1.097.454”, а проценат „0,49” замењује се процентом од 
„0,20%”.

Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:
Приходи и примања буџета, планирају се у следећим из-

носима: 

ЕКОНОМ-
СКА

КЛАСИФИ-
КАЦИЈА

ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗНОС

1 2

I Текући приходи

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке

711111 Порез на зараде 182.276.055

711120 Порез на приходе од самосталне делатности 77.845.401

УКУПНО 711000 260.121.456

713000 Порез на имовину

713120 Порез на имови ну  154.760.633

713310 Порез на наслеђе и поклон  2.600.000

713420 Порез на капиталне трансакције  50.870.767

УКУПНО 713000  208.231.400

714000 Порез на добра и услуге

714431 Комунална такса за држање рекламних паноа  1.200.000 

714513 Комунална такса за држање моторних возила 46.395.932

УКУПНО 714000 47.595.932

716000 Други порези

716110 Комунална такса на фирму  11.000.000

УКУПНО 716000 11.000.000

733000 Трансфери од других нивоа власти

733141  Трансфери града Београда  900.000

733151 Текући трансфери од других нивоа власти  3.500.000

УКУПНО 733000  4.400.000

741000 Приходи од имовине

741100 Камате  200.000

741534 Накнада за коришћење граћевинског земљишта  3.875.000

 Укупно 741000  4.075.000

742000 Приходи од продаје добара и услуга  

742152 Приходи од давања у закуп непокретности 6.257.825

742251 Општинске административне таксе 1.200.000

742351
Приходи које својом делатношћу остваре органи 
Општине 41.822

 УКУПНО 742000 7.499.647

743000  Новчане казне и одузета имовинска корист 

743351
Приходи од новчаних казни изречених у прекршај-
ном поступку 8.000

 УКУПНО 743000 8.000

744000
Добровољни трансфери од правних и физичких 
лица 

744151
Текући добровољни трансфери од правних и 
физичких лица 2.300.000

744251
Капитални добровољни трансфери од правних и 
физичких лица у корист Општине 3.000.000

УКУПНО 744000  5.300.000

1 2

745000 Мешовити и неодређени приходи

745151 Мешовити приходи у корист општине 836.438

УКУПНО 745000 836.438

771000 Меморандумске ставке

771111 Рефундација расхода 3.000.000

УКУПНО 771000 3.000.000

СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 
711000-771000 552.067.873

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 552.067.873

II. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 46.346.034

УКУПНО БУЏЕТ 598.413.907

Пренета средства из претходне године састоје се из:
1. Вишак прихода корисника буџета у износу од 

1.201.997 динара – извор финансирања 13
2. Неутрошених средстава трансфера и донација из пре-

тходне године у износу од 45.144.037 динара – извор финан-
сирања 15, а која су намењена за:

– финансирање потреба Комесријата за избеглице у из-
носу од 34.273.800 динара,

– побољшање безбедности у саобраћају у износу од 
3.000.000 динара,

– санацију и отклањање последица од поплава од 
7.088.000 динара,

– рушење бесправно подигнутих објеката од 650.000 ди-
нара, и

– остала неутрошена средства у износу од 132.237 динара.

II. ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 6.

Члан 9. мења се и гласи:
Средства буџета Општине Гроцка за 2015. годину, 

утврђена су у износу од 598.413.907 динара, а обухватају 
средства на подрачуну извршења буџета и средства на под-
рачунима индиректних корисника која се воде у оквиру 
консолидованог рачуна трезора Општине Гроцка.

Укупна срества из става 1. овог члана формирана су 
приходима и примањима из следећих извора: 

– текући приходи у износу од 539.367.873 динара – из-
вор финансирања 01, 

– приходи од трансфера у износу од 7.400.000 динара – 
извор финансирања 07,

– средства од донација у износу од 5.300.000 динара – 
извор финансирања 08, 

– средстава вишка прихода из претходне године у изно-
су од 1.201.997 динара – извор финансирања 13, и

– неутрошених средстава трансфера и донација из прет-
ходне године у износу од 45.144.037 динара – извор финан-
сирања 15.

Члан 7. 

Члан 10. мења се и гласи: 
Средства буџета ГО Гроцка у износу од 539.367.873 ди-

нара и средства из осталих извора у износу од 59.046.034 
динара у 2015. години утврђени су и распоређени по 
програмској класификацији, а циљане вредности буџета 
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општине Гроцка за 2016. и 2017. годину у укупном износу од 1.042.300.000 динара распорећене су по програмској кла-
сификацији, и то: 

ПРОГРАМ / ПA / 
Пројекат Шифра Циљ Индикатор

Вредност 
у базној 
години 
(2014)

Циљана 
вредност 

201 5

Циљана 
вредност 

2016

Циљана 
вредност 

2017

Средства из 
буџета

Сопствени 
и други 
приходи

Укупна 
средства

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Укупно

1 – Локални развој и 
просторно планирање 1101

Развој локалне 
заједнице у скла-
ду са стратегијом 
развоја

1. Усвојена страте-
гија развоја 

2.Плански и 
урбанистички 
развој локалне 
заједнице

3.Повечање покри-
вености територије 
планском докумен-
тацијом
.

Стратешко, просторно 
и урбанистичко пла-
нирање

0001

1. Локални 
развој кроз изра-
ду стратешке 
документације
2.Израда план-
ске и зрбанис-
тичко-техничке 
документације

1.Број усвојених 
акционих планова
2,Број усвојених 
планова детаљнљ 
регулације

31.905.000 32.000.000 32.500.000 96.405.000  548.422 96.953.422

Уређивање грађевин-
ског земљишта 0002

1.опремање 
локација за при-
вредну делатност
2.Опремање 
локација за зоне 
јавне намене

2.Број опремљених 
локација за при-
вредну делатност
3.Проценат реали-
зације годишњег 
програма

5.500.000 25.000.000 25.000.000 55.500.000 1.000.000 56.500.000

Пројекат 1101– 1001  
Пројекат 1101 – 1002 3.000.000
Пројекат 1101– 1003  
Пројекат 1101– 1004  
Пројекат 1101– 1005 3.000.000
Пројекат 1101 – 1006
Пројекат 1101 – 1007 1.000.000 500.000  1.500.000 
Пројекат 1101 – 1008 500.000 500.000  1.000.000
Пројекат 1101– 1009  
Пројекат 1101– 1010
Свега ПА Програма 1 39.405.000 57.000.000 57.500.000 153.905.000  1.548.422 155.453.422

2 – Комунална делат-
ност 0601

1.Максимална 
покривеност 
услугама кому-
налне делатност
3.Ефикасно и 
рационално 
спровоћење 
комуналне 
делатности

1. Степен покриве-
ности корисника 
услугама комунал-
не делатности
3.Степен наплате 
комуналних услуга

Водоснабдевање 0001

1.Максимална 
могућа покриве-
ност корисника 
слугама водосна-
бдевања
3. Ефикасно 
и рационално 
спровоћење во-
доснабдевања

3.Проценат покри-
вености корисника 
услугама водосна-
бдевања
2. Степен наплате

 30.000.000  25.000.000 20.000.000 75.000.000  75.000.000

Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2

Управљање отпадним 
водама   0002

1.Максимал-
на могућа 
покривеност 
територије услу-
гама уклањања 
отпадних вода
3. Ефикасно 
и рационално 
уклањање отпад-
них вода

Степен покриве-
ности корисника 
услугом канали-
зације
3.Ниво цене услуге 
у односу на просеч-
ну зараду

 1.000.000  1.000.000 1.500.000 3.500.000  3.500.000

Одржавање депонија 0003

1.Максимална 
могућа покри-
веност услугама 
уклањања чвр-
стог отпада
2.Адекватан ква-
литет пружених 
услуга

1.Степен покри-
вености услугама 
уклањања отпа
Да
4. Укупна количина 
сакупљеног отпада

 41.500.000 35.000.000 30.000.000 106.500.000  106.500.000
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Укупно

Даљинско грејање 0004

1.Оптимална 
покривеностко-
рисника даљин-
ског грејања
2.Ефикасно и 
рационално 
спровоћење 
даљинског 
грејања

1. Степен покриве-
ности корисника 
услугом даљинског 
грејања
2.Ниво цене услуге 
у односу на просеч-
ну зараду 

10.000.000 8.000.000 5.000.000 23.000.000  23.000.000

Јавни превоз 0005
Паркинг сервис 0006
Пројекат бр. 3

Уређивање, одржавање 
и коришћење пијаца 0007

1. Оптимална 
покривеност 
територијеус-
лугама урећења 
и коришћења 
пијаца
3.Ефикасно и 
рационално 
спровођење 
уређивања, 
одржавања и 
коришћења 
пијаца

1, Број насеља у 
којима постоји и 
одржава се пијаца 
сваког дана
2.Остварени при-
ходи од пружене 
услуге уређивања, 
одржавања и ко-
ришћења пијаца

1.000.000 3.000.000 2.000.000  6.000.000  6.000.000

Јавна хигијена 0008

Максимална 
покривеност 
територије услу-
гама одржавања 
чистоће јавних 
површина
2. Адекватан 
квалитет пру-
жених услуга 
чистоће јавних 
површина

1. Степен покриве-
ности територије 
услугама одржа-
вања чистоће
2.Динамика 
чишћења јавних 
површина

6.000.000 6.000.000 7.000.000 19.000.000  19.000.000

Уређење и одржавање 
зеленила 0009

1.Максимална 
покривеност 
насеља услугама 
уређења и одр-
жавања зеленила
2. Адекватан 
квалитет 
пружених 
услуга уређења 
и одржавања 
зеленила

1. Укупан број 
урбаних целина/
паркова у којима се 
одржава и уређује 
зеленило
2. Динамика 
уређења јавних 
зелених површина

5.000.000 4.000.000 3.000.000 12.000.000  12.000.000

Пројекат бр. 4
Пројекат бр. 5

Јавна осветљење 0010

1. Оптимална 
покривеност 
територије 
услугама јавне 
расвете
2. Адекватан 
квалитет
Пружених услуга 
јавне расвете

1. Број км улица 
и саобраћајница 
које су покривене 
јавним осветљењем 
светиљки

30.335.000 40.000.000 40.000.000 110.335.000  110.335.000

Пројекат бр.6
Одржавање гробаља и 
погребне услуге 0011

Пројекат бр. 7
Одржавање стамбених 
зграда 0012

Ауто-такси превоз 
путника 0013

Пројекат бр. 8 П-1005
Остале комуналне 
услуге 0014

Свега ПА Програма 2 124.835.000 122.000.000 108.500.000 355.335.000  355.335.000

3 – Локални економ-
ски развој 1501

1.Повећање 
запослености 
на територији 
Општине
2. Повећање 
просечне плате 
на територији 
општине

1. Број становника 
који су запослени-
на новим радним 
местима
2. Број нових 
предузећа и преду-
зетничких радњи

Подршка постојећој 
привреди 0001

Унапређење привред-
ног амбијента 0002
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Укупно
Подстицаји за развој 
предузетништва 0003

Одржавање економске 
инфраструктуре 0004

Финансијска подршка 
локалном економском 
развоју

0005

1.Успостављање 
механизма за 
финансијску 
подршку самоза-
пошљављњу
4. Успостављање 
механизма за 
финансијс-
ку подршку 
професионалних 
радних пракса

1. Број новоза-
послених уз помоћ 
успостављених 
механизама
2. Број реализова-
них радних пракса

500.000  500.000 400.000  1.400.000  1.400.000

Свега ПА програма 3 500.000  500.000  400.000  1.400.000  1.400.000
4 – Развој туризма 1502
Управљање развојем 
туризма 0001

Туристичка промоција 0002
Свега ПА програма 4  

5 – Развој пољопри-
вреде 0101

1. Спровођење 
усвојене 
пољопривредне 
политикена под-
ручју локалне 
самоуправе

2. Проценат оства-
рења мера усвојене 
стратегије развоја

Унапређење услова 
за пољопривредну 
делатност

0001
1.Ефикасно 
управљање 
пољопривред-
ним земљиштем

1. Проценат буџет-
ских средстава 
који се издваја за 
програме развоја 
пољопривреде 

2.800.000 2.800.000 2.000.000  7.600.000  7.600.000

Подстицаји пољопри-
вредној производњи 0002

Рурални развој 0003
Свега ПА програма 5 2.800.000  2.800.000  2.000.000  7.600.000  7.600.000
6 – Заштита животне 
средине 0401

Управљање заштитом 
животне средине и 
природних вредности

0001

Управљање комунал-
ним отпадом 0002

Праћење квалитета 
елемената животне 
средине

0003

Заштита природ-
них вредности и 
унапређење подручја са 
природним својствима

0004

Свега ПА програма 6

7 – Путна инфраструк-
тура 0701

1.Развијеност 
инфраструктуре 
у контексту 
доприноса социо 
економском 
развоју

1. Дужина изграђе-
них саобраћајница 
у надлежности 
Општине

Управљање саобраћај-
ном инфраструктуром 0001

1, Повећање 
путне мреже 
и адекватна 
покривеност 
територије

1. Број км новоиз-
грађених путева 11.500.000 12.000.000 10.000.000  33.500.000  5.000.000  38.500.000

Одржавање путева 0002
1. Одржавање 
квалитета улица 
кроз редовно 
одржавање 

3. Износ трошкова 
одржавања улица 
по км

6.000.000 8.000.000 8.000.000  22.000.000  22.000.000

Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2
Свега програмске ак-
тивности програма 7 17.500.000  20.000.000  18.000.000  55.500.000  5.000.000  60.500.000

8 – Предшколско 
васпитање 2001

Функционисање 
предшколских уста-
нова

0001

9 – Основно образо-
вање 2002

1. Потпуни обух-
ват основним 
обрзовсњем и 
васпитањем
2.Унапређење 
доступности 
основног обра-
зовања

1. Број деце која су 
обухваћена основ-
ним образовањем
2. Број деце са до-
датним образовним 
потребама
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Укупно

Функционисање 
основних школа 0001

2. Унапрешење 
квалитета обра-
зовањаи васпи-
тања у основним 
школама
2. Повећање 
доступности 
основног 
образовања деци 
са сметњама у 
развоју

2. Број ученика по 
успеху
7. Број талентоване 
деце подржане од 
стране Општине
1. Број деце укљу-
чених у инклузивно 
образовање

23.200.000 25.000.000 25.000.000  73.200.000  73.200.000

Пројекат бр. 1
Пројекат 2
Пројекат бр. 3
Пројекат бр. 4
Пројекат бр. 5
Ројекат бр. 6
Свега ПА програма 9 23.200.000 25.000.000 25.000.000 73.200.000  73.200.000
10 – Средње образо-
вање 2003  

Функционисање 
средњих школа 0001

Пројекат бр. 1

11 – Социјална и дечја 
заштита 0901

1,Унапређење 
положаја 
грађана који 
припадају угро-
женим групама 
обезбеђивањем 
мера материјал-
не подршке

1. Број грађана 
корисника мера ма-
теријалне подршке 
средствима буџета

Социјалне помоћи 0001

1. Унапређење 
заштите сиро-
машних
2, Побољшљње 
социјално-еко-
номских услова 
живота грађана

1. Број корисника 
једнократне новча-
не помоћи
2. Висина буџет-
ских издвајања за 
мере материјалне 
подршке 

1.800.000 2.000.000 2.000.000  5.800.000  5.800.000

Прихватилишта, при-
хватне станице и друге 
врсте смештаја 

0002

1. Обезбеђивање 
привременог 
смештаја, 
задовољавање 
основних потре-
ба породицама 
којима је потреб-
но осигурати 
безбедност 

1. Број лица која су 
боравила у прихва-
тилишту
3. Висина буџет-
ских издвајања 

1.700.000 2.000.000 2.000.000  5.700.000 37.773.800  43.473.800

Подршка социо-хума-
нитарним организа-
цијама

0003

1. Подстицање 
развоја социјал-
них услуга и 
укључивање 
пружања услуга 
што више разли-
читих социјал-
них актера

1. Број удружења 
и хуматирних 
организација која 
добијају средства 
из буџета

400.000  500.000 500.000  1.400.000  1.400.000

Саветодавно-терапијс-
ке и социјално-едука-
тивне услуге

0004

Активности Црвеног 
крста 0005

1. Социјално 
деловање-олак-
шавање људске 
патње пружањем 
помоћи лицима 
у невољи 
организовањем 
различитих 
облика помоћи

1. Број акција 
на прикупљању 
различитих врста 
помоћи
4. Број волонтера 
Црвеног крста

300.000  500.000 500.000  1.300.000  1.300.000

Дечја заштита 0006
Пројекат 0901-1002  1.700.000  35.773.800  37.473.800
Свега ПА програма 11 4.200.000  5.000.000  5.000.000 14.200.000 37.773.800  51.973.800
12 – Примарна здрав-
ствена заштита 1801

Функционисање 
установа примарне 
здравствене заштите

001

13 – Развој културе 1201

1. Подстицање 
развоја културе 
кроз јачање 
капацитета 
културне инфра-
структуре

1. Усвојена стра-
тегија културе и 
остварења мера 
усвојене стратегије
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Укупно

Функционисање 
локалних установа 
културе 

0001

1. Подстицање 
развоја културе 
кроз јачње уста-
нова културе
2. Унапређење 
ефикасности ус-
танова културе

2. Проценат учешћа 
издвјања за кул-
турне програме у 
буџету
3. Учешће соп-
ствених прихода 
установа културе

6.816.516 9.000.000 9.000.000 24.816.516  24.816.516

Подстицаји културном 
и уметничком ствара-
лаштву

0002

1. Повећање 
интересовања 
грађана за развој 
културе
2. Подстицање 
развоја културе 
код младих

1. Укупан број 
посетилаца на 
свим културним 
догађајима
2. Број реализова-
них програма за 
младе

4.000.000 4.000.000 5.000.000 13.000.000  13.000.000

Пројекат 1201-1002 4.000.000  4.000.000
Пројекат бр. 2
Пројекат бр. 3
Свега ПА програма 13 10.816.516  13.000.000 14.000.000 37.816.516  37.816.516

14 – Развој спорта и 
омладине 1301

1. Планско 
подстицање и 
креирање услова 
за бављење 
спортом 
 2. Остваривање 
омладинске 
политике на ло-
калном нивоу 

 2. Проценат 
реализације мер и 
циљева постојећег 
програма развоја 
спорта
2. 4. Проценат 
буџета намењен за 
спорт

Подршка локалним 
спортским организа-
цијама, удружењима и 
савезима

0001

1. Обезбеђивање 
услова за рад и 
унапређење ка-
пацитета спорт-
ских удружења и 
организација 

1. Број организа-
ција и удружења у 
области спорта
2. Проценат буџета 
намењен финан-
сирању спортских 
организација

2.500.000  2.000.000 3.000.000  7.500.000  7.500.000

Подршка предшкол-
ском, школском и 
рекреативном спорту 
и масовној физичкој 
култури

0002

1. Максимална 
доступност 
постојећих 
спортских обје-
ката предшкол-
ском, школском 
и рекреативном 
спорту и масов-
ној физичкој 
култури

1. број објека-
та доступан за 
коришћење предш-
колском, школском 
и рекреативном 
спорту
2. Број годишњих и 
посебних програма 
намењених развоју 
школског спорта

 500.000  1.000.000 1.000.000  2.500.000  2.500.000

Одржавање спортске 
инфраструктуре 0003

Свега ПА програма14  3.000.000  3.000.000  4.000.000  10.000.000  10.000.000

15 – Локална самоу-
права 0602

1. Одрживо 
управно и 
финансијско 
функциони-
сање општине 
у складу са 
надлежностима 
и пословима 
Општине

1. Стабилност 
локалног буџета
2. Однос броја 
запослених и 
законом утврђеног 
максимума
2. Број донетих 
аката

Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина 

Пројекат 0602-1001

0001

1.Обезбеђено 
континуирано 
функционисање 
органа ЈЛС и ор-
гана Општине
2. Унапређење и 
модернизација 
рада управе

1. Број седнца 
Скупштине и 
Општинског већа
2. Проценат реше-
них предмета 
3. Број службеника 
и функционера

266.813.903

 2.000.000

240.000.000 230.000.000 736.813.903 13.555.912 

 750.369.815

2.000.000

Месне заједнице 0002

 1. Обезбеши-
вање ззадо-
вољења потреба 
локалног стано-
вништва дело-
вањем месних 
заједница

 1. Проценат
буџета који се ко-
ристи за трошкове 
и планове рада 
месних заједница
5. Број акција 
организованих 
од стране месних 
заједница

 2.300.000  3.000.000 3.000.000  8.300.000  1.167.900  9.467.900

Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2

Управљање јавним 
дугом 0003

1. Одржавање 
финансијске 
стабилности 
Општине и 
финансирање 
капиталних 
инвестиционих 
радова

7. Учешће издатака 
за сервисирање 
дугова у текућим 
приходима
11. Годишњи износ 
камата на јавни дуг

 39.700.000  37.000.000 30.000.000 106.700.000  106.700.000
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Укупно

Општинско јавно 
правобранилаштво 0004

1. Заштита 
имовинских 
права и интереса 
Општине

1. Број предмета у 
раду правобрани-
лаштва
2. Финансијски 
ефекат рада у одно-
су на буџет

 200.000  300.000  300.000  800.000  800.000

Заштитник грађана 0005
Информисање 006

Канцеларија за младе 0007

1. Успоста-
вљање услова 
за подршку 
активном укљу-
чивању младих 
у различитим 
друштвеним 
активностима

1. Број корисника 
канцеларије за 
младе
2. Број организова-
них активности 

 4.800.000  5.000.000 5.000.000  14.800.000  14.800.000

Пројекат бр. 1
Програми национал-
них мањина 0008

Правна помоћ 0009

Резерве 0010

1, Обезбеђење 
и осигурање пот-
реба Општине 
у ванредним 
ситуацијама

1. Усвојен годишњи 
план за оствари-
вање програма

 1.297.454  3.000.000 3.000.000  7.297.454  7.297.454

Свега ПА програма 15  315.111.357 288.300.000 271.300.000 874.711.357  14.723.812  889.435.169
Укупно за буџет 539.367.873 536.600.000 505.700.000 1.581.667.873 59.046.034  1.640.713.907

Члан 8.
Члан 11. мења се и гласи:
Средства из члана 9. распоређују се по корисницима, и то: 

Глава функ-
ција

Програмска
класифика-

ција
Позиција

Еко-
номска 

класифи-
кација

Извор 
фи-

нанси-
ранја

Опис Средства из 
буџета(01)

Средства 
из осталих 

иѕвора

Укупна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

0602 ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 – ПА 0001

 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

110  
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови

1 411 Плате, додаци и накнаде изабраних лица 3.800.000 3.800.000
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 700.000 700.000
3 416 Награде запосленима и посебни расходи 1.000.000 1.000.000
4 421 Стални трошкови 850.000 850.000
5 422 Трошкови путовања 750.000 750.000
6 423 Услуге по уговору 200.000 200.000
7 426 Материјал 500.000 500.000
8 481 Дотације политичким партијама 570.000 570.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 8.370.000 8.370.000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 8.370.000 8.370.000

Извори финансирања за ПА програма 15
01 Приходи из буџета 8.370.000 8.370.000

Укупни извори финансирања за Раздео 1
01 Приходи из буџета 8.370.000 8.370.000

РАЗДЕО 2– ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 0602 ПРОГРАМ 15 –ЛОКАЛНА САМОУПРАВА   

Програмска активност 0001 – ПА 0001
 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

110  
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови

9 411 Плате, додаци и накнаде изабраних лица 29.000,000 29.000.000
10 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.220.000 5.220.000
11 422 Трошкови путовања 150.000 150.000
12 423 Услуге по уговору 9.400.000 600.000 10.000.000
13 424 Специјализоване услуге 6.700.000 6.700.000
14 463 Текући трансфери осталим нивоима власти 3.200.000 200.000
15 465 Остале донације, дотације и трансфери Републици 15.550.000 15.550.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 481 Дотације невладиним организацијама 200.000 200.000
17 483 Трошкови извршења судских решења 12.465.903 1.034.097 13.500.000

17.1 484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемен-
тарних непогода 162.000 7.088.000 7.250.000
Извори финансирања за функцију ПА 0001

01 Приходи из буџета 82.047.903 82.047.903
08 Приходи из донација 600.000 600.000
13 Средства вишка прихода из претходне године  1.034.097 1.034.097
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године  7.088.000 7.088.000

Укупни извори финансирања за ПА 0001 82.047.903  8.722.097 90.770.000
Извори финансирања за функцију 110

01 Приходи из буџета 82.047.903 82.047.903
08 Приходи из донација 600.000 600.000
13 Средства вишка прихода из претходне године 1.034.097 1.034.097

15
Неутрошена средства донација и трансфера из претходне 
године 7.088.000 7.088.000
Укупни извори финансирања за функцију 110 82.047.903 8.722.097 90.770.000
Трансакције јавног дуга

0602-0003 Програмска активност 0003 – ПА 0003
170 Управљање јавним дугом

18 441 Отплата камата 9.200.000 9.200.000
19 444 Пратећи трошкови задуживања 200.000 200.000
20 611 01 Отплата главнице 30.300.000 30.300.000

Извори финансирања за ПА 0003
01 Приходи из буџета 39.700.000 39.700.000

Извори финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета 39.700.000 39.700.000

0602-0010 Програмска активност 0010 – Резерве
112 Финансијски и фискални послови

21 499 Стална буџетска резерва  200.000 200.000
22 499 Текућа буџетска резерва  1.097.454 1.097.454

Извори финансирања за ПА 0010
01 Приходи из буџета 1.297.454 1.297.454

Извори финансирања за функцију 112
01 Приходи из буџета 1.297.454 1.297.454

630 Извори финансирања за ПА програма 15
01 Приходи из буџета 123.045.357 123.045.357
08 Приходи из донација 600.000 600.000
13 Средства вишка прихода из претходне године 1.034.097 1.034.097

15
Неутрошена средства трансфера и донација из претходне 
године 7.088.000 7.088.000
Укупно за ПА програма 15 123.045.357 8.722.097 131.767.454

0601 ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
0601-0001 01 Програмска активност 0001 – ПА 0001

630 Водоснабдевање
23 451 Субвенције ЈП водовод и канализација 30.000.000 30.000.000

Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 30.000.000
30.000.000

Извори финансирања за функцију 630
01 Приходи из буџета 30.000.000 30.000.000

0601-0003 Програмска активност 0003 – ПА 0003
560 Заштита животне средине

24 451 Субвенције ЈКП Гроцка 40.000.000 40.000.000
25 451 Субвенције ЈКП Грочански комуналац Гроцка 1.500.000 1.500.000

Извори финансирања за ПА 0003
01 Приходи из буџета 41.500.000 41.500.000

Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета 41.500.000 41.500.000

0601-004 Програмска активност 0004 – ПА 0004
Даљинско грејање

610 Станбени развој
26 451 Субвенције ЈП Топлификација Гроцка 10.000.000 10.000.000

Извори финансирања за ПА 0004
01 Приходи из буџета 10.000.000 10.000.000

Извори финансирања за функцију 610
01 Приходи из буџета 10.000.000 10.000.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0601-0009 Програмска активност 0009 ПА-0009

540 Уређење и одржавање зеленила
Заштита биљног и животињског света и крајолика

27 451 Субвенције ЈП Пијаце и зеленило Гроцка 5.000.000 5.000.000
Извори финансирања за ПА 0009

01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000
Извори финансирања за функцију 540

01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000
Извори финансирања за програм 2

01 Приходи из буџета 86.500.000 86.500.000
1501 Укупно за ПА програма 2 86.500.000 86.500.000

01 ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1501-0005 Програмска активност 0005 – ПА 0005

050 Финансијска подршка локалном економском развоју
Незапосленост 500.000

28 472 Учешће Општине у програмима за запошљавање 500.000
Извори финансирања за ПА 0005

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Извори финансирања за функцију 050

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Извори финансирања за ПА програма 3

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Укупно за ПА програма 3 500.000 500.000

0101-0001  ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
540 Програмска активност 0001 – ПА 0001

01 Унапређење услова за пољопривредну делатност
Заштита биљног и животињског света

29 424 Специјализоване услуге 2.800.000 2.800.000
Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 2.800.000 2.800.000
Извори финансирања за функцију 540

01 Приходи из буџета 2.800.000 2.800.000
Извори финансирања за ПА програма 5

01 Приходи из буџета 2.800.000 2.800.000
Укупно за ПА програма 5 2.800.000 2.800.000

0701 ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФАСТРУКТУРА

0701-0001
Програмска активност – Управљање саобраћајном инфра-
структуром

451 Друмским транспорт
29.1 423 Услуге по уговору 300.000 300.000
29.2 424 Специјализоване услуге 1.580.000 1.580.000
29.3 426 Материјал 1.120.000 1.120.000

Извори финансиорања за функцију 451
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године 3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за ПА 0701-0001
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године 3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за ПА програма 7
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године 3.000.000 3.000.000

2002 ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
2002-0001 Програмска активност 0001 – ПА 0001

Функционисање основних школа
912 Основно образовање

30 422 Трошкови путовања ученика 20.000.000 20.000.000
31 472 Трошкови смештаја ученика у основне школе 1.500.000 1.500.000
32 463 Текући трансфери школама 1.700.000 1.700.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 23.200.000 23.200.000

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 23.200.000 23.200.000

Извори финансирања за ПА програма 9
01 Приходи из буџета 23.200.000 23.200.000

Укупно за ПА програма 9 23.000.000 23.000.000
0901 ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001 Програмска активност 0001 – ПА 0001
Социјалне помоћи

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
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33 472 Ученичке награде 500.000 500.000
34 472 Накнаде за социјалну помоћ из буџета 1.300.000 1.300.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 1.800.000 1.800.000

0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама
090 35 481 Дотације социо-хуманитарним организацијама 400.000 400.000

Извори финансирања за ПА 0003
01 Приходи из буџета 400.000 400.000

0901-0005 Активности Црвеног крста
090 36 481 Дотације Црвеном крсту Гроцка 300.000 300.000

Извори финансирања за ПА 0005
01 Приходи из буџета 300.000 300.000

Извори финансирања за функцију 090 програма 11
01 Приходи из буџета 2.500.000 2.500.000

Извори финансирања за ПА програма 11
01 Приходи из буџета 2.500.000 2.500.000

Укупно за ПА програма 11 2.500.000 2.500.000
1201 ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0002 Програмска активност 0002 – ПА 0002
Подстицај културном и уметничком стваралаштву

1201-1002 Пројекат 1201-1002 – Грочанске свечаности
820 Услуге културе

37 424 Културне манифестације 3.500.000 3.500.000
38 481 Дотације организацијама и удружењима 500.000 500.000

Извори финансирања за пројекат 1201-1002
01 Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000

Извори финансирања за ПА програма 13
01 Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000

Укупно за ПА програма 13 4.000.000 4.000.000
1301 ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

810 Услуге рекреације и спорта
39 481 Дотације спортским организацијама,удружењима и савезима 2.500.000 2.500.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 2.500.000 2.500.000

1301-0002
Подршка предшколском,школском и рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури

810 40 481 Дотације општинским организацијама 500.000 500.000
Извори финансирања за ПА 0002

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Извори финансирања за функцију 810 за програм 14

01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000
Извори финансирања за ПА програма 14

01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000
Укупно за ПА програма 14 3.000.000 3.000.000
Извори финансирања за раздео 2

01 Приходи из буџета 245.545.357 245.545.357
08 Приходи од донација 600.000 600.000
13 Средства вишка прихода из претходне године 1.034.097 1.034.097

15
Неутрошена средства донација и трансфера из претходне 
године 10.088.000 10.088.000
Укупно за раздео 2 245.545.357 11.722.097 257.267.454
РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКА УПРАВА
Глава 3.1 – Општинска управа

0602 ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 – ПА 0001

0602-001 Функционисање локалне самоуправе
130 Опште услуге

41 411 Плате, додаци и накнаде запослених 101.150.000 101.150.000
42 412 Социјални доприноси на терет послодавца 18.200.000 18.200.000
43 413 Накнаде у натури 600.000 600.000
44 414 Социјална давања запосленима 1.000.000 2.583.815 3.583.815
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45 415 Накнаде запосленима 4.200.000 4.200.000
46 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.000.000 1.000.000
47 421 Стални трошкови 14.500.000 700.000 15.200.000
48 422 Трошкови путовања 60.000  60.000
49 423 Услуге по уговору 18.000.000 18.000.000
50 424 Специјализоване услуге 2.000.000 850.000 2.850.000
51 425 Текуће поправке и одржавање 4.000.000 200.000 4.200.000
52 426 Материјал 8.500.000 500.000 9.000.000
53 482 Порези, обавезне таксе и казне 300.000 300.000
54 485 Накнада штете нанете од стране државних органа 200.000 200.000

54.1 511 Изградња зграда и објеката 586.000 586.000
54.2 511 Капитално одржавање зграда и објеката 100.000 100.000

0602-1001 Пројекат 0602-1001 – Набавка опреме
55 512 Машине и опрема 2.000.000 2.000.00

Извори финансирања за пројекат 0602-1001
01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 176.396.000 176.396.000
07 Трансфери других нивоа власти 3.400.000 3.400.000
08 Приходи из донација 700.000 700.000
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године 733.815 733.815

Укупно за ПА 0001 176.396.000 4.833.815 181.229.815
Извори финансирања за функцију 130

01 Приходи из буџета 176.396.000 176.396.000
07 Трансфери других нивоа власти 3.400.000 3.400.000
08 Приходи из донација 700.000 700.000
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године 733.815 733.815

Укупно за функцију 130 176.396.000 4.833.815 181.229.815
Извори финансирања за главу 3.1

01 Приходи из буџета 176.3 96.000 176.396.000
07 Трансфери других нивоа власти 3.400.000 3.400.000
08 Приходи из донација 700.000 700.000
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године 733.815 733.815

3.2 Укупно за главу 3.1 176.396.000 4.833.815 181.229.815
Глава 3.2 – Месне заједнице

0602-0002 Месне заједнице
160 Опште јавне услуге

56 421 Стални трошкови 1.300.000 1.167.900 2.467.900
57 425 Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000
58 426 Материјал 500.000 500.000

Извори финансирања за ПА 0002
01 Приходи из буџета 2.300.000 2.300.000
08 Приходи из донација 1.000.000 1.000.000
13 Средства вишка прихода из претходне године 167.900 167.900

Укупно за ПА 0002 2.300.000 1.167.900 3.467.900
Извори финансирања за функцију 160

01 Приходи из буџета 2.300.000 2.300.000
08 Приходи из донација 1.000.000 1.000.000
13 Средства вишка прихода из претходне године 167.900 167.900

Укупно за функцију 160 2.300.000 1.167.900 3.467.900
Извори финансирања за главу 3.2

01 Приходи из буџета 2.300.000 2.300.000
08 Приходи из донација 1.000.000 1.000.000
13 Средства вишка прихода из претходне године 167.900 167.900

3.3 Укупно за главу 3.2 2.300.000 1.167.900 3.467.900
Глава 3.3 – Општинско јавно правобранилаштво

0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво
330 Судови

59 422 Трошкови путовања 50.000 50.000
60 482 Порези, обавезне таксе и казне 100.000 100.000
61 512 Набавка опреме 50.000 50.000

Извори финансирања за ПА 0004
01 Приходи из буџета 200.000 200.000

Извори финансирања за функцију 330
01 Приходи из буџета 200.000 200.000

Извори финансирања за главу 3.3
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01 Приходи из буџета 200.000 200.000

Укупно за главу 3.3 200.000 200.000
3.4 Глава 3.4 – Канцеларија за младе

0602-0007 Канцеларија за младе
130 Опште услуге

62 421 Стални трошкови 200.000 200.000
63 423 Услуге по уговору 4.400.000 4.400.000
64 426 Материјал 200.000 200.000

Извори финансирања за ПА 0007
01 Приходи из буџета 4.800.000 4.800.000

Трансфери других нивоа власти
Укупно за ПА 0007 4.800.000 4.800.000
Извори финансирања за функцију 130

01 Приходи из буџета 4.800.000 4.800.000
Трансфери других нивоа власти
Укупно за функцију 130 4.800.000 4.800.000
Извори финансирања за главу 3.4 

01 Приходи из буџета 4.800.000 4.800.000
Трансфери других нивоа власти
Укупно за главу 3.4 4.800.000 4.800.000
Извори финансирања за ПА програма 15

01 Приходи из буџета 183.696.000 183.696.000
07 Трансфери других нивоа власти 3.400.000 3.400.000
08 Приходи из донација 1.700.000 1.700.000
13 Средства вишка прихода из претходне године 167.900 167.900
15 Неутрошена средства трансфера из претходних година 733.815 733.815

Укупно за ПА програма 15 183.696.000 6.001.715 189.697.715
3.5 Глава 3.5 – Комесаријат за избеглице

0901 ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
0901-0002 Програмска активност 0002 – ПА 0002

Прихватилишта,прихватне станице и друге врсте смештаја
070 Социјална помоћ угроженом становништву

65 421 Стални трошкови 1.000.000 1.000.000
66 426 Материјал 1.000.000 1.000.000

0901-1002
Пројекат 0901-1002 – Социјално збрињавање избеглих и 
расељених лица

67 472 Накнаде за социјалну заштиту 1.700.000 35.773.800 37473.800
Извори финансирања за пројекат 0901-1002

01 Приходи из буџета 1.700.000 1.700.000
07 Трансфери других нивоа власти 1.500.000 1.500.000
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године 34.273.800 34.273.800

Укупно за пројекат 0901-1002 1.700.000 35.773.800 37.473.800
Извори финансирања за ПА 002

01 Приходи из буџета 1.700.000 1.700.000
07 Трансфери других нивоа власти 3.500.000 3.500.000
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године 34.273.800 34.273.800

Укупно за ПА 0002 1.700.000 37.773.800 39.473.800
Извори финансирања за функцију 070

01 Приходи из буџета 1.700.000 1.700.000
07 Трансфери других нивоа власти 3.500.000 3.500.000
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године 34.273.800 34.273.800

Укупно за функцију 070 1.700.000 37.773.800 39.473.800
Извори финансирања за главу 3.5

01 Приходи из буџета 1.700.000 1.700.000
07 Трансфери других нивоа власти 3.500.000 3.500.000
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године 34.273.800 34.273.800

Укупно за главу 3.5 1.700.000 37.773.800 39.473.800
3.6 Глава 3.6 – Дирекција за изградњу Гроцка

1101
ПРОГРАМ 1 – ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛА-
НИРАЊЕ

1101-0001 Програмска активност 0001 – ПА 0001
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање

620 Развој заједнице
68 411 Плате, додаци и накнаде запослених 15.800.000 15.800.000
69 412 Социјални доприноси на терет послодавца  2.850.000  2.850.000
70 414 Социјална давања запослених  100.000 548.422  648.422
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71 415 Накнаде трошкова запослених  500.000  500.000
72 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи  250.000  250.000
73 421 Стални трошкови  2.465.000 2.465.000
74 422 Трошкови путовања 20.000 20.000
 75  423 Услуге по уговору 4.000.000 4.000.000
76 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000
77  425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000
78 426 Материјал 1.000.000 1.000.000
79 465 Остале донације, дотације и трансфери Републици 2.000.000 2.000.000
80 481 Дотације невладиним организацијама 20.000 20.000
81 482 Порези, обавезне таксе , казне и пенали 2.000.000 2.000.000
82 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000 200.000
83 512 Машине и опрема 200.000 200.000
84 515 Нематеријална имовина 100.000 100.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 31.905.000 31.905.000
07 Трансфери других нивоа власти 500.000 500.000

15
Неутрошена средства трансфера из претходне 
године 31.905.000 48.422 31.953.422
Укупно за ПА 0001 31.905.000 548.422 32.453.422

1101-0002 Програмска активност 0002 –ПА 0002
Уређивање грађевинског земљишта

1101-1001 Пројекат 1101-1001 – Адаптација Дома здравља у Бегаљици
620 Развој заједнице

85 425 Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за пројекат 1101-1001

01  Приходи из буџета

1101-1002
Пројекат 1101-1002 –Одржавање пословних зграда и прос-
торија

620 Развој заједнице
86 425 Текуће поправке и одржавање 3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101-1002
01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000

1101-1003 Пројекат 1101-003 – Одржавање основних школа
620 Развој заједнице

87 425 Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за пројекат 1101-1003

01 Приходи из буџета
1101-1004 Пројекат 1101-1004 – Одржавање топловода

620 Развој заједнице
88 425 Текуће поправке и одржавање

Извори финансирања за пројекат 1101-1004
01 Приходи из буџета

1101-1005 Пројекат 1101-1005 – Одржавање канала
620 Развој заједнице

89 425 Текуће одржавање канала 3.000.000 3.000.000
Извори финансирања за пројекат 1101-1005

01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000
1101-1006 Пројекат 1101-1006 – Реконструкција бунара у Врчину

620 Развој заједнице
90 511 Изградња зграда и објеката

Извори финансирања за пројекат 1101-1006
01 Приходи из буџета
08 Приходи од донација

Укупно за пројекат 1101-1006

1101-1007
Пројекат 1101-1007 – Израда инвестиционо-техничке и 
планске документације

620 Развој заједнице
91 511 Пројектно планирање 1.000.000 500.000 1.500.000

Извори финансирања за пројекат 1101-0007
01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000
08 Приходи из донација 500.000 500.000

1101-1008
Пројекат 1101-1008 – Капитално одржавање зграда и посло-
вног простора

620 Развој заједнице
92 511 Капитално одржавање зграда и пословног простора 500.000 500.000 1.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101-1008
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01 Приходи из буџета 500.000 500.000
08 Приходи из донација 500.000 500.000

1101-1009 Пројекат 1101-1009 – Реконструкција канализационе мреже
620 Развој заједнице

93 511 Изградња зграда и објеката
Извори финансирања за пројекат 1101-1009

01 Приходи из буџета
Укупн оза пројекат 1101-1009

1001-1010 Пројекат 1101-1010 – Откуп земљишта
620 Развој заједнице

94 541 Откуп земљишта
Извори финансирања за пројекат 1101-1010

01 Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА 0002

01 Приходи из буџета 7.500.000 7.500.000
08 Приходи из донација 1.000.000 1.000.000

Укупно за ПА 0002 7.500.000 1.000.000 8.500.500
Извори финансирања за функцију 620 за ПА програма 1

01 Приходи из буџета 39.405.000 39.405.000
07 Трансфери других нивоа власти 500.000 500.000
08 Приходи из донација 1.000.000 1.000.000
15 Нетрошена средства трансфера из претходне године 48.422 48.422

Укупно за функцију 620 за ПА програма 1 39.405.000 1.548.422 40.953.422
Извори финансирања за ПА програма 1

01 Приходи из буџета 39.405.000 39.405.000
07 Трансфери других нивоа власти 500.000 500.000
08 Приходи из донација 1.000.000 1.000.000
15 Неутрошена средства из претходне године 48.422 48.422

Укупно за ПА програма 1 39.405.000 1.548.422 40.953.422
0601 ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0002 Програмска активност 0002 – ПА 0002
Управљање отпадним водама

620 Развој заједнице
95 424 Специјализоване услуге 1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за ПА 0002
01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

0601-0007 Програмска активност 0007 – ПА 0007
620 Урећивање, одржавање и коришћење пијаца

Развој заједнице
96 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за ПА 0007
01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

0601-0008 Програмска активност 0008 – ПА 0008
Јавна хигијена

620 Развој заједнице
97 424 Специјализоване услуге 6.000.000 6.000.000

Извори финансирања за ПА 0008
01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000

0601-0010 Програмска активност 0010 – ПА 0010
Јавна расвета

620 Развој заједнице
98 421 Стални трошкови 26.835.000 26.835.000
99 425 Текуће поправке и одржавање 1.500.00 1.500.000

100 426 Материјал 2.000.000 2.000.000
Извори финансирања за ПА 0010

01 Приходи из буџета 30.335.000 30.335.000
Укупни извори финансирања за функцију 620 за ПА програ-
ма 2

01 Приходи из буџета 38.335.000 38.335.000
Укупно за функцију 620 за ПА програма 2
Извори финансирања за ПА програма 2

01 Приходи из буџета 38.835.000 38.835.000
Укупно за ПА програма 2 38.835.000 38.835.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0001
Програмска активност – Управљање саобраћакном инфра-
структуром– локални и некатегорисани путеви – ПА 0001

620 Развој заједнице
101 425 Одржавање локалних и некатегорисаних путева 9.500.000 2.000.000 11.500.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 9.500.000 9.500.000
08 Приходим из донација 2.000.000 2.000.000

Укупно за ПА 0001 9.500.000 2.000.000 11.500.000

620 0701-0002
Програмска активност – Одржавање путева у зимском 
периоду – ПА 0002

102 425 Текуће поправке и одржавање 5.000.000 5.000.000
103 426 Материјал 1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за ПА 0002
01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000

Укупно за ПА 0002 6.000.000 6.000.000
Извори финансирања за функцију 620 за ПА програма 7

01 Приходи из буџета 15.500.000 15.500.000
Укупно за функцију 620 за ПА програма 7 15.500.000 15.500.000
Извори финансирања за ПА програма 7

01 Приходи из буџета 15.500.000 15.500.000
08 Приходи из донација 2.000.000 2.000.000

Укупно за ПА програма 7 15.500.000 2.000.000 17.500.000
Извори финансирања за главу 3.6

01 Приходи из буџета 93.240.000 93.240.000
07 Трансфери других нивоа власти 500.000 500.000
08 Приходи из донација 3.000.000 3.000.000
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године 48.422 48.422

Укупно за главу 3.6 93.240.000 3.548.422 96.788.422
3.7 Глава 3.7 – Културни центар Гроцка

ПРОГРАМ 13 –РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0001 –ПА 0001
Функционисање локалих установа културе

820 Услуге културе
104 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.009.215 2.009.215
105 412 Социјални допринос на терет послодавца 343.417 343.417
106 413 Накнаде у натури 250.000 250.000
107 421 Стални трошкови 700.000 700.000
108 423 Услуге по уговору 2.040.000 2.040.000
109 424 Специјализоване услуге 1.000.884 1.000.884
110 426 Материјал 143.000 143.000
111 465 Остале текуће донације, дотације и трансфери Републици 280.000 280.000
112 512 Машине и опрема 50.000 50.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџет 6.816.516 6.816.516

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 6.816.516 6.816.516

Извори финансирања за главу 3.7
01 Приходи из буџета 6.816.516 6.816.516

Укупно за главу 3.7
Извори финансирања за Раздео 3

01 Приходи из буџета 285.452.516 285.452.516
07 Трансфери других нивоа власти 7.400.000 7.400.000
08 Приходи из донација 4.700.000 4.700.000
13 Средства вишка прихода из претходне године 167.900 167.900
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године 35.056.037 35.056.037

Укупно за Раздео 3 285.452.516 47.323.937 332.776.453
Укупни извори финансирања буџета

01 Приходи из буџета 539.367.873 539.367.873
07 Трансфери других нивоа власти 7.400.000 7.400.000
08 Приходи из донација 5.300.000 5.300.000
13 Средства вишка прихода из претходне године 1.201.997 1.201.997
15 Неутрошена средства трансфера из претходне године 45.144.037 45.144.037

Укупна средства 539.367.873 59.046.034 598.413.907
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Члан 9.
Јавна комунална предузећа чији је оснивач Општина 

Гроцка, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће годи-
не део од најмање 50% добити остварене по завршном рачу-
ну за 2014. годину уплате у буџет Општине.

Изузетно, обавезе по основу уплате добити нема јавно 
предузеће, које уз сагласност Општинског већа, донесе од-
луку да из добити повећа капитал, односно средства упо-
треби за финансирање инвестиција.

Члан 10.
Корисници буџетских средстава усагласиће своје фи-

нансијске планове са изменама утврђеним овом одлуком.
Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 401-217, 3. јула 2015. године

Председник
Спасоје Живановић ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 
3. јула 2015. године, на основу члана 38. Закона o удружењима 
(„Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон) и члана 
41. став 1. тачка 2. Статута градске општине Гроцка („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14) 
донела је 

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА И ПРОЈЕ-
КАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ГРОЦКА
Члан 1.

Овом одлуком ближе се уређују критеријуми, услови, 
обим, начин и поступак финснсирања и суфинансирања 
програма и пројеката удружења, начин и поступак враћања 
додељених средстава уколико се утврди да удружења добије-
на средства не користе за реализацију одобрених програма 
и пројеката, као и друга питања од значаја за финансирање.

Члан 2.
Право на коришћење средстава имају удружења која 

су уписана у регистар надлежног органа и која програм и 
пројекат реализују на територији градске општине Гроцка. 

Члан 3.
Средства за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката удружења утврђују се Одлуком о буџету Градске 
општине Гроцка за сваку буџетску годину и могу се корис-
тити само до висуне средстава утврђених овом одлуком.

Члан 4.
Под програмима и пројектима удружења који се финан-

сирају и суфинансирају из буџета градске општине Гроцка 
подразумевају се програми и пројекти из следећих области:

1. социјалне заштите;
2. друштвене бриге о деци;
3. подстицање наталитета;
4. програм за омладину;
5. борачко-инвалидске заштите;
6. заштита лица са инвалидитетом;
7. помоћи старима;
8. здравствене заштите;
9. образовања,науке и информисања;
10. одрживог развоја;

11. заштите потрошача;
12. борби против корупције;
13. заштите животиња;
14. заштите и унапређења животне средине;
15. заштите и промовисања људских и мањинских права;
16. заштите интерно расељених лица са Косова и Мето-

хије и избеглица;
17. подстицаја и развоја привредних делатности (тури-

зам и угоститељство, стари и ретки занати, задругарство);
18. активности пензионерских организација;активности 

које се односе на јачање сарадње између владиног, невлади-
ног и бизнис сектора;

19. развоја локалне заједнице;
20. волонтерства;
21. хуманитарних и других програма који искључиво и 

непосредно следе јавне потребе Градске општине Гроцка;
22. афирмисање начела родне равноправности и раз-

вијања политике једнаких могућности;
23. заштита и помоћ лицима леченим од болести завис-

ности;
24. развој цивилног друштва;
25. културе.

Члан 5.
Средства за финансирање и суфинансирање програма и 

пројекта додељују се на основу јавног конкурса.
Члан 6.

Председник градске општине Гроцка, након доношења 
Одлуке о буџету градске општине Гроцка, а најкасније до 1. 
октобра текуће године, доноси Одлуку о расписивању ја-
вног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и 
пројекта удружења.

Уколико средства опредељена Одлуком о буџету за го-
дину за коју се расписује јавни конкурс не буду у целости 
распоређена, јавни конкурс ће бити расписан по истој про-
цедури за нераспоређени део средстава у текућој години.

Јавни конкурс се објављује у средствима јавног ин-
формисања и на званичној интернет-страници Градске 
општине Гроцка.

Члан 7.
Председник градске општине Гроцка образује Комисију 

за спровођење поступка јавног конкурса.
Комисија броји пет чланова и то председника, замени-

ка председника и три члана, од којих је један дипломирани 
економиста, један дипломирани правник и један стручњак 
из области рада удружења.

Чланови Комисије не могу бити чланови удружења.
Стручне, административне и организационе послове за 

потребе Комисије обавља надлежна организациона једини-
ца Управе Градске општине Гроцка.

Члан 8.
Јавни конкурс садржи:
– области од јавног интереса из којих се подстичу про-

грами и пројекти удружења, са приоритетима;
– услове које удружење мора да испуни као учесник у 

јавном конкурсу;
– процедуру и рок за пријављивање на јавни конкурс;
– критеријуме и мерила за оцену и бодовање свих про-

грама и пројеката;
– обавезну документацију која се подноси уз пријаву на 

јавни конкурс;
– укупан износ средстава опредељених за реализацију 

програма и пројекта;
– минималну и максималну вредност средстава која се 

додељују;
– рок за доношење Одлуке о долели средстава;
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– начин објављивања Одлуке о додели средстава;
– друге елементе које уобичајено садржи јавни конкурс.

Члан 9.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији на посебном 

образцу који је саставни део конкурсне документације.
Конкурсна документација поред пријавног обрасца 

садржи:
– образац описа програма и пројекта;
– обрасца буџета;
– образац плана активности;
– оверену фотокопију Решења о упису у регистар на-

длежног органа;
– оверену фотокопију оснивачког акта (одлуке, уговора) 

или статута;
– оверену фотокопију финансијског извештаја доста-

вљеног надлежним државним органима за претходну годи-
ну, са доказима о предаји;

– писани изјаву да ће додељена средства бити наменски 
утрошена;

– биографију координатора пројекта и кључних стручњака.
Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве које 

нису у складу са условима јавног конкурса неће бити разма-
тране.

Члан 10.
Критеријуми за оцењивање програма и пројеката су:
– припадност предложеног програма приоритетним об-

ластима;
– обим реализације предложеног програма на терито-

рији градске општине Гроцка;
– остварени резултати удружења претходних година и
– одрживост програма (циљ, активности и ефекти на 

циљну групу). 
Члан 11.

Комисија разматра приспеле пријаве и врши оцену сва-
ког програма и пројекта на основу бодовања критеријума 
утврђених у члану 10. ове одлуке.

Начин бодовања утврђује Комисија. 
Члан 12.

Комисија води записник о спроведеном поступку јавног 
конкурса и сачуњава Предлог Одлуке о избору програма 
и пројекта удружења којима се из буџета Градске општине 
Гроцка додељују средства.

Записник и Предлог одлуке комисија доставља председ-
нику градске општине Гроцка у року од 15 дана од дана ис-
тека рока за подношење пријава за јавни конкурс.

Члан 13.
Председник градске општине Гроцка на основу записни-

ка и Предлога одлуке комисије доноси одлуку о избору про-
грама и пројекта удружења у року од 15 дана од дана прије-
ма записника и предлога одлуке.

Члан 14.
Комисија обавештава учеснике у поступку о резултатима 

јавног конкурса у року од осам дана од доношења одлуке из 
члана 13. ове одлуке.

Члан 15.
Учесници јавног конкурса имају право да Већу градске 

општине Гроцка поднесу приговор у року од осам дана од 
дана пријема обавештења из члана 14. ове одлуке.

Веће Градске општине Гроцка одлучује о поднетом при-
говору у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Члан 16.
Одлука о избору програма и пројекта удружења обја-

вљује се у средствима јавног информисања и на званичној 

интернет-страници Градске општине Гроцка у року од осам 
дана од дана коначности одлуке.

Члан 17.
Председник градске општине Гроцка закључује уговоре о 

финансирању и суфинансирању програма и пројеката удру-
жења у року од 15 дана од дана коначности Одлуке о избору 
програма и пројекта.

Члан 18.
Уговор о финансирању и суфинансирању програма и 

пројекта удружења садржи:
– назив и садржину програма и пројекта;
– износ средстава који се додељују из буџета општине за 

реализацију програма и пројеката;
– начин на који се преносе додељена средства за реали-

зацију програма и пројеката;
– датум почетка и завршетка реализације програма и 

пројеката;
– права, обавезе и одговорноати уговорних страна;
– време трејања уговора;
– начин и рокове за подношење извештаја;
– услове за раскид уговора пре истека рока на који је 

закључен;
– права и обавезе уговорних страна у случају раскида 

уговора пре истека времена на који је закључен;
– начин решевања спорова.
Саставни део уговора чине опис и буџет програма и 

пројекта.
Члан 19.

Председник градске општине Гроцка, на предлог Коми-
сије, може

одобрити одређени програм и пројекат удружењу којим 
се реализује општи интерес из члана 4. ове одлуке и на ос-
нову поднетог предлога програма и пројекта у току године, 
без јавног конкурса, када је у питању програм и пројекат од 
посебног значаја за остваривање општег интереса, а про-
грам и пројекат није било могуће унапред планирати.

Пријаве за програме и пројекте из става 1. овог члана 
подносе се Комисији на посебном пријавном обрасцу којег 
прописује Комисија.

Непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.
На поступак разматрања приспелих пријава за доделу 

средстава корисницима из става 1 овог члана, примењиваће 
се се одредбе члана 11. ове одлуке.

Члан 20.
О извршеном бодовању поднетог предлога програма из 

члана 19. став 1. ове одлуке Комисија води записник и сачиња-
ва Предлог одлуке о финансирању и суфинансирању програма 
и пројеката удружења из буџета Градске општине Гроцка.

Записник и Предлог одлуке комисија доставља председ-
нику градске општине Гроцка у року од 15 дана од дана за-
седања Комисије.

Члан 21.
Председник градске општине Гроцка на основу записника и 

Предлога одлуке доноси одлуку о финансирању у суфинанси-
рању програма и пројеката удружења из буџета Градске општи-
не Гроцка у року од 10 дана од дана достављања записника и 
предлога одлуке.

Члан 22.
Средства која се, у складу са овом одлуком, одобре за ре-

ализацију програма и пројекта су наменска средства и могу 
се користити искључиво за реализацију конкретног програ-
ма и пројекта.

Члан 23.
Корисници средстава из ове одлуке дужни су да пред-

седнику градске општине Гроцка наративне и финансијске 
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тромесечне извештаје о утрошку одобрених средстава на 
име реализације програма и пројекта и завршни извештај 
доставе у року од 15 дана од дана завршетка реализације 
програма и пројеката. Уз завршни извештај потребно је 
доставити копије рачуна о утрошку одобрених средстава.

Уколико се извештаји из става 1. овог члана не доставе у 
предвиђеном року, или ако су одобрена средства ненаменски 
утрошена, надлежни орган је дужан да раскине уговор и затра-
жи повраћај средстава односно корисници средстава су дужни 
да у буџет Градске општине Гроцка врате уплаћена средства, 
увећана за законску камату, у року од 15 дана од дана раскида 
уговора о додели средстава. Корисницима средстава неће бити 
додељена средства у наредне три године односно њихове прија-
ве за учешће на јавном конкурсу неће бити разматране.

У случају да корисник средстава врши злоупотребу права 
из закљученог уговора, као и у случају непоступања по захтеву 
из претходног става овог члана за враћање добијених средста-
ва у буџет Градске општине Гроцка, градска општина Гроцка 
ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом 
за свесно кршење одредаба уговора, злоупотребу и ненамен-
ско трошење средстава из буџета градске општине Гроцка.

Корисник средстава је дужан да у сваком моменту омо-
гући контролу реализације програма и пројекта као и увид 
у сву потребну документацију.

Члан 24.
Председник градске општине Гроцка подноси Скупшти-

ни Градске општине Гроцка извештај о реализацији програ-
ма и пројеката удружења финансираних и суфинансираних 
из буџета Градске општине Гроцка, за сваку буџетску годину.

Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 401– 215, 3. јула 2015. године
Председник

Спасоје Живановић ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 
3. јула 2015. године, на основу члана 137. и 138. став 2. Закона o 
спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) 
и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Гроцка 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 
и 80/14), донела је 

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКА-

ТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Члан 1.

Овом одлуком ближе се уређују критеријуми, услови, обим, 
начин и поступак финансирања и суфинансирања спортских 
програма и пројеката, начин и поступак враћања додељених 
средстава уколико се утврди да спортске организације добије-
на средства не користе за реализацију одобрених програма и 
пројеката, као и друга питања од значаја за финансирање.

Члан 2.
Право на коришћење средстава имају спортске организа-

ције, удружења или друга правна лица регистрована за оба-
вљање спортских активности и спортских делатности, која 
реализују програме и пројекте на територији градске општи-
не Гроцка, а у циљу задовољавања потреба грађана Гроцке у 
области спорта (у даљем тексту:спортске организације). 

Члан 3.
Средства за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката спортских организација утврђују се Одлуком о буџе-
ту Градске општине Гроцка за сваку буџетску годину и могу се 
користити само до висине средстава утврђених овом одлуком.

Члан 4.
Под програмима и пројектима спортских организација који 

се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине 
Гроцка подразумевају се програми и пројекти који се односе на:

1. организацију, одржавање и реализацију програма од 
посебног значаја за градску општину Гроцка;

2. промовисање спорта као здравог животног стила;
3. организацију, одржавање и реализацију програма који 

доприносе развоју спорта и укључивању грађана у спортске 
активности;

4. подстицање и стварање услова за унапређивање спор-
та за све грађане односно бављење грађана спортом, посеб-
но деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;

5. подстицање и стварање услова за унапређење предш-
колског и школског спорта (рад школских секција и 
друштава, општинска, градске и међуопштинска школска 
спортска такничења и др.);

6. организацију, одржавање и реализацију програма који 
доприносе подизању квалитета у области свих елемената 
спорта;

7. организацију, одржавање и реализацију програма који 
унапређују и омасовљавају спорт у предшколским устано-
вама и школама;

8. организацију, одржавање и реализацију програма који 
доприносе здравственој превенцији грађана кроз бављење 
рекреативним спортом;

9. социјалну интеграцију особа са посебним потребама 
кроз спортске активности;

10. програме од националног или међународног значаја 
односно од значаја за Градску општину Гроцка;

Члан 5.
Средства за финансирање и суфинансирање програма и 

пројекта додељују се на основу јавног конкурса.
Члан 6.

Председник градске општине Гроцка, након доношења 
Одлуке о буџету Градске општине Гроцка, а најкасније до 
1. октобра текуће године, доноси Одлуку о расписивању ја-
вног конкурса за финансирање и суфинансирање програма 
и пројеката спортских организација.

Уколико средства опредељена Одлуком о буџету за го-
дину за коју се расписује јавни конкурс не буду у целости 
распоређена, јавни конкурс ће бити расписан по истој про-
цедури за нераспоређени део средстава у текућој години.

Јавни конкурс се објављује у средствима јавног ин-
формисања и на званичној интернет-страници Градске 
општине Гроцка.

Члан 7.
Председник градске општине Гроцка образује Комисију 

која спроводи поступак јавног конкурса (у даљем тексту: 
Комисија).

Комисија броји пет чланова. Сачињавају је председник, 
заменик председника и три члана, од којих је један дипло-
мирани економиста, један дипломирани правник и један 
стручњак из области спорта.

Чланови Комисије не могу бити чланови спортских ор-
ганизација.

Стручне, административне и организационе послове за 
потребе Комисије обавља надлежна организациона једини-
ца Управе Градске општине Гроцка.
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Члан 8.
Јавни конкурс садржи:
1. области од значаја за финансирање општих интереса 

и области спорта које се реализују на територији градске 
општине Гроцка;

2. услове које спортска организација мора да испуни као 
учесник у јавном конкурсу;

3. обавезну документацију која се подноси уз пријаву на 
јавни конкурс;

4. укупан износ средстава опредељених за реализацију 
програма;

5. минималну и максималну вредност средстава која се 
додељују;

6. критеријуме и мерила за оцену и бодовање свих про-
грама;

7. рок за доношење Одлуке о долели средстава;
8. начин објављивања Одлуке о додели средстава;
9. друге елементе које уобичајено садржи јавни конкурс.

Члан 9.
Пријаве на јавни конкурс подносе се Комисији на посеб-

ном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.
Конкурсна документација поред пријавног обрасца 

садржи:
– образац описа програма;
– образца буџета програма;
– образац плана активности;
– оверену фотокопију уверења (потврде, извода) да је 

спортска организација уписана у регистар код надлежног 
органа;

– оверену фотокопију оснивачког акта (одлуке, уговора) 
или статута;

– биографију координатора пројекта и кључних 
стручњака.

– оверену фотокопију финансијског извештаја доста-
вљеног надлежним државним органима за претходну годи-
ну, са доказима о предаји;

– потврду надлежне институције о постигнутим успеси-
ма и оствареним резултатима у претходној години;

– сагласност власника или корисника простора у којем 
се планира организовање, одржавање или реализација про-
грама односно изјава подносиоца пријаве да ће прибавити 
потребну сагласност у што краћем року, уколико је није мо-
гуће прибавити у тренутку подношења пријаве;

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве које 
нису у складу са условима јавног конкурса неће бити разма-
тране.

Члан 10.
Критеријуми за оцењивање програма и пројеката су:
– седиште спортске организације;
– остварени резултати спортске организације претход-

них година;
– одрживост програма;
– циљна група обухваћена спортском манифестацијом 

или програмом.
Члан 11.

Комисија разматра приспеле пријаве и врши оцену сва-
ког програма и пројекта на основу бодовања критеријума 
утврђених у члану 10. ове одлуке.

Начин бодовања утврђује Комисија. 
Члан 12.

Комисија води записник о спроведеном поступку јавног 
конкурса и сачињава Предлог одлуке о избору програма и 
пројекта спортских организација којима се из буџета град-
ске општине Гроцка додељују средства.

Записник и Предлог одлуке Комисија доставља председ-
нику градске општине Гроцка у року од 15 дана од дана ис-
тека рока за подношење пријава за јавни конкурс.

Члан 13.
Председник Градске општине Гроцка на основу запи-

сника и Предлога одлуке Комисије доноси Одлуку о избору 
програма и пројекта спортских организација у року од 15 
дана од дана пријема записника и предлога одлуке.

Члан 14.
Комисија обавештава учеснике у поступку о резултатима 

јавног конкурса у року од осам дана од доношења одлуке из 
члана 13. ове одлуке.

Члан 15.
Учесници јавног конкурса имају право да Већу Градске 

општине Гроцка поднесу приговор у року од осам дана од 
дана пријема обавештења из члана 14. ове одлуке.

Веће Градске општине Гроцка одлучује о поднетом при-
говору у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Члан 16.
Одлука о избору програма и пројеката спортских орга-

низација објављује се у средствима јавног информисања и 
на званичној интернет-страници градске општине Гроцка у 
року од осам дана од дана коначности одлуке.

Члан 17.
Председник градске општине Гроцка закључује угово-

ре о финансирању и суфинансирању програма и пројеката 
спортских организација у року од 15 дана од дана конач-
ности Одлуке о избору програма и пројеката.

Члан 18.
Уговор о финансирању и суфинансирању програма и 

пројеката спортских организација садржи: 
– назив и садржину спортских програма или актив-

ности;
– укупну вредност спортских програма или активности;
– износ средстава који се додељују из буџета општине за 

реализацију спортских програма;
– датум почетка и завршетка реализације спортских 

програма или активности;
– права, обавезе и одговорности уговорних страна;
– време трајања уговора;
–  начин и рокове за подношење извештаја;
– начин надзора над одвијањем реализације спортских 

програма или активности;
– услове за раскид уговора пре истека рока на који је 

исти закључен;
– права и обавезе уговорних страна у случају раскида 

уговора пре истека времена на који је закључен;
– начин решевања спорова.
Саставни део уговора чине опис и буџет програма и 

пројекта.
Члан 19.

Председник градске општине Гроцка, на предлог Коми-
сије, може одобрити одређени програм спортској организа-
цији којим се реализује општи интерес из члана 4. ове одлу-
ке и на основу поднетог предлога програма у току године, 
без јавног конкурса, када је у питању програм од посебног 
значаја за остваривање општег интереса у спорту, а про-
грам није било могуће унапред планирати.

Пријаве за програме из става 1. овог члана подносе се 
Комисији на посебном пријавном образцу. Пријавни обра-
зац прописује Комисија.



10. јул 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 40 – 51

Непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.
На поступак разматрања приспелих пријава за доделу 

средстава корисницима из става 1. овог члана, примењи-
ваће се се одредбе члана 11. ове одлуке.

Члан 20.
О извршеном бодовању поднетог предлога програма из 

члана 19. став 1. ове одлуке Комисија води записник и сачиња-
ва Предлог одлуке о финансирању и суфинансирању програма 
спортске организација из буџета Градске општине Гроцка.

Записник и Предлог одлуке Комисија доставља председ-
нику градске општине Гроцка у року од 15 дана од дана за-
седања Комисије.

Члан 21.
Председник градске општине Гроцка на основу запи-

сника и Предлога одлуке доноси Одлуку о финансирању и 
суфинансирању програма спортске организације из буџета 
Градске општине Гроцка у року од 10 дана од дана доста-
вљања записника и предлога одлуке.

Члан 22.
Средства која се, у складу са овом одлуком, одобре за ре-

ализацију програма и пројекта су наменска средства и могу 
се користити искључиво за реализацију конкретног програ-
ма и пројекта.

Члан 23.
Корисници средстава из ове одлуке дужни су да председ-

нику градске општине Гроцка наративне и финансијске троме-
сечне извештаје о утрошку одобрених средстава на име реали-
зације спортских програма или пројеката и завршни извештај 
доставе у року од 15 дана од дана завршетка реализације про-
грама и активности. Уз завршни извештај потребно је доста-
вити копије рачуна о утрошку одобрених средстава.

Уколико се извештаји из става 1. овог члана не доставе у 
предвиђеном року или ако су одобрена средства ненаменски 
утрошена, надлежни орган је дужан да раскине уговор и затра-
жи повраћај средстава односно корисници средстава су дужни 
да у буџет Градске општине Гроцка врате уплаћена средства, 
увеђана за законску камату, у року од 15 дана од дана раскида 
уговора о додели средстава. Корисницима средстава неће бити 
додељена средства у наредне три године односно њихове прија-
ве за учешће на јавном конкурсу неће бити разматране.

У случају да корисник средстава врши злоупотребу права 
из закљученог уговора, као и у случају непоступања по захтеву 
из претходног става овог члана за враћање добијених средста-
ва у буџет Градске општине Гроцка, градска општина Гроцка 
ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом 
за свесно кршење одредаба уговора, злоупотребу и ненамен-
ско трошење средстава из буџета Градске општине Гроцка.

Корисник средстава је дужан да у сваком моменту омо-
гући контролу реализације програма и пројекта као и увид 
у сву потребну документацију.

Члан 24.
Председник градске општине Гроцка подноси Скупштини 

градске општине Гроцка извештај о реализацији спортских 
програма и пројеката финансираних и суфинансираних из 
буџета Градске општине Гроцка, за сваку буџетску годину.

Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Бр. 401-216, 3. јула 2015. године
Председник

Спасоје Живановић ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 
3. јула 2015. године на основу члана 14. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/2010 – од-
лука УС и 54/2011), члана 46. Статута Градске општине Гроц-
ка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 
36/13 и 80/14) и члана 66. Пословника скупштине Градске 
општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 
80/14), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-
МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У СТАЛНОМ 

САСТАВУ

1. Мења се решење о именовању Изборне комисије Град-
ске општине Гроцка у сталном саставу број:112-66 од 06.  
јуна 2014. године тако да гласи:

– у ставу III тачка 4. – уместо заменика секретара – Јо-
ване Трајковић, дипл. правник, треба да стоји – Јована 
Рашовић,дипл.правник; 

– у ставу III тачка 11. – уместо члана – Тијане Мазиња-
нин, дипл. правник, треба да стоји – Тијана Бјеловук, дипл.
правник; 

– у ставу III тачка 15 – уместо члана – Дејана Велич-
ковића, треба да стоји – за члана – Стефан Милојевић, на 
предлог СНС. 

2. У осталом делу решење број: 112-66 од 6. јуна 2014. го-
дине остаје непромењено.

3. Против овог решења допуштена је жалба Управном 
суду у року од 24 часа од доношења решења.

4. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-192, 3. јула 2015. године

Председник
Спасоје Живановић ср.

Скупштина Градске општине Гроцка, на седници одржа-
ној 3. јула 2015. године на основу члана 41. тачка 8. Статута 
градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, 
бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ЦЕНОВНИ-
КА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА” ЗА 2015. ГО-

ДИНУ

1. Даје се сагласност на допуну Ценовника ЈП „Пијаце и 
зеленико Гроцка” за 2015 годину, број: 352 од 8. јуна 2015. 
године.

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а са Одлу-
ком Надзорног одбора и Допуном ценовника објавиће се у 
„Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 38-9, 3. јула 2015. године

Председник
Спасоје Живановић ср.
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Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”, на двадесестој редовној седници одржаној 8. јуна 2015. године, разма-
трајући предлог Ценовника пијачних услуга Калуђерицу за 2015. годину а на основу члана 18. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 119/1012) и Статута ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” од 23. децембра 2013. године донео је

ЦЕНОВНИК
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

Калуђерица за 2015. годину
Опис Цена са ПДВ-ом

Закуп тезге пољ. производа (3 месеца) 4.149,00
Закуп тезге СТР (3 месеца) 4.926,00
Закуп места на бетону (рам) 2 m² 1.100,00
Дневна пијачнина – тезге 321,00
Дневна пијачнина (рам) 2 m² 321,00

1. Утврђивање цена врши се у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, – испр. 108/2013 и 142/2014).

2. Oву одлуку доставити оснивачу на сагласност.
3. Oва одлука ступа на снагу даном давања сагласности од стране оснивача а примењиваће се од 1. јула 2015. године.
4. По добијању сагласности од оснивача, Одлуку са ценовником објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”
Број 352, 8. јуна 2015. године

Председник 
Јовица Трајковић, ср. 

Страна
Акти градских општина

ЗВЕЗДАРА
Одлука о изменама и допунама Статута Градске 

општине Звездара  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о изменама Одлуке о накнадама и дру-

гим примањима општинских одборника и платама 
и другим примањима изабраних, именованих и по-
стављених лица у органима Градске општине Звез-
дара и Општинској управи  – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о усвајању почетног ликвидационог из-
вештаја Установе културе „Вук Караџић” – у ликви-
дацији  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о утврђивању престанка функције чла-
ну Већа Градске општине Звездара  – – – – – – – – –  11

Решење о избору члана Већа Градске општине 
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Решење о утврђивању престанка мандата директо-
ра Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”  – –  11

Решење о именовању вршиоца дужности ди-
ректора Јавног предузећа „Пословни простор Звез-
дара” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Решење о именовању Савета Дечјег позоришног 
фестивала „Позориште Звездариште”  – – – – – – –  11

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и 
допуни Програма пословања Јавног предузећа Спорт-
ски центар „Олимп – Звездара” за 2015. годину– – – – –  12

Страна
Решење о давању сагласности на Одлуку о до-

пунама Одлуке о ценама услуга, закупа пословног 
простора и постављања реклама и издавања ре-
кламног простора у Јавном предузећу Спортски 
центар „Олимп – Звездара”  – – – – – – – – – – – – –  12
САВСКИ ВЕНАЦ

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 
Градске општине Савски венац за 2015. годину  – –  12

Одлука о начину финансирања надлежности из 
области школства и додатних права корисника из 
средстава буџета Градске општине Савски венац  – –  26

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о образо-
вању, пословима и начину финансирања месних 
заједница на територији Градске општине Савски 
венац бр. 06-17/2000-I-01 од 1. јуна 2000. године– – – 30
ГРОЦКА

Одлука о ребалансу буџета Градске општине 
Гроцка за 2015. годину  – – – – – – – – – – – – – – – –  30

Одлука о начину финансирања програма и проје-
ката удружења из буџета Градске општине Гроцка  – –  47

Одлука о начину, мерилима и критеријумима за 
финансирање спортских програма и пројеката из 
буџета Градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – –  49

Решење о измени Решења о именовању Изборне 
комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу– –  51

Решење о давању сагласности на Допуну ценов-
ника ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за 2015. годину 
са Допуном ценовника – – – – – – – – – – – – – – – –  51

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„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

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