
Градоначелник града Београда, 29. децембра 2015. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

ЗА КЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА

I. У Интервентним мерама заштите најугроженијих грађана („Службени лист Града Београда”, бр. 19/95, 13/96, 22/98, 
10/99, 14/99, 21/99,  9/00, 21/00, 14/01, 19/01, 26/01, 1/02 11/02, 29/02, 2/03, 17/03, 33/03, 1/04, 12/04, 38/04, 15/05, 27/05, 27/06, 
9/07, 39/07, 41/07, 42/08, 31/09, 1/10, 25/10, 39/10, 5/12, 41/12, 67/12, 33/13 и 78/13, 27/14, 104/14 и 38/15), у одељку III:

– У тачки в) речи „за децембар месец 2015. године” замењују се речима: „за јун месец 2016. године”.
II. О реализацији овог закључка стараће се Градски центaр за социјални рад, Секретаријат за социјалну заштиту, ЈКП 

„Инфостан технологије” и Секретаријат за привреду – Управа за цене.
III. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Градоначелник града Београда
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Синиша Мали, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржа-
ној 29. децембра 2015. године, на основу члана 43. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 142/14, 
68/15 – др. закон и 103/15) члана 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) члана 
19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 43/08, 43/09 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исп. и 
40/15) и члана 31. Одлуке о Управи градске општине Звездара 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 47/08, 43/09, 62/09, 31/10, 
44/10, 50/10, 43/11, 77/13, 46/14, 86/14, 15/15 и 58/15), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2016. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 
општине Звездара за 2016. годину састоје се од:

I Укупни приходи и примања 535.953.059

Буџетска средства 464.638.659

Донације

Неутрошена средства из претходне године 71.314.400

II Укупни расходи и издаци 535.953.059

Текући буџетски расходи и издаци 535.953.059

Донације

III Буџетски суфицит/дефицит 0

Члан 2.
Буџет за 2016. годину састоји се од:
1) укупних приходa и примања у износу
од динара 535.953.059
2) укупних расхода и издатака у износу
од динара 535.953.059
3) буџетског суфицита у износу од динара 0

Члан 3.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету 

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

Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету 

у износу од 2.000.000 динара. 
Средства из става 1. овог члана користе се за неплани-

ране сврхе за које нису утврђене апропријације или за свр-
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хе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне.

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

Члан 5.
Приходи буџета Градске општине Звездара за 2016. го-

дину у укупном износу од 535.953.059 динара по врстама, 
односно економским класификацијама, утврђени су у сле-
дећим износима: 

Економска
класифик. Приходи Износ

321 I Пренета неутрошена средства из претходне године 71.314.400

711 Порез на доходак грађана (7,86% остварених на 
Општини)

216.436.892

711 Порез на доходак грађана од самосталних делатности 
(4% остварених на Општини)

7.400.000

713 Порез на имовину и земљиште (14% наплаћених на 
Општини )

167.029.637

713 Порез на пренос апсолутних права (2% наплаћених на 
Општини)

6.078.112

714 Локалне комуналне таксе (2% наплаћених на Општини) 4.820.499

741 Приходи од камата 200.000

742 Општинске административне таксе (100 % наплаћених 
на Општини) 

2.400.000

742 Приходи органа 2.000.000

743 Приходи од мандатних казни и казни у управном 
поступку

7.850.000

745 Мешовити и неодређени приходи 3.700.000

742 Приходи од закупа пословног простора са ПДВ (24 %) 30.323.519

742 Приходи од продаје добара и услуга 12.900.000

  II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА: 461.138.659

771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 3.500.000

  III СВЕГА: 3.500.000

  УКУПНО: I+II+III 535.953.059

Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у 

слeдећим износима:

Екон.
класифи-

кација
Опис Средства из 

буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупни рас-
ходи у 2016. 

години
1 2 3 4 5

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 225.742.440 0 225.742.440
411 Плате и додаци запослених 174.770.000   174.770.000
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца
31.731.440   31.731.440

413 Накнаде у натури ( превоз ) 8.170.000   8.170.000
414 Социјална давања запосленима 9.356.000   9.356.000
415 Накнаде за запослене 430.000   430.000
416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
1.285.000   1.285.000

42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 82.969.819 57.114.400 140.084.219
421 Стални трошкови 35.865.600 9.339.000 45.204.600
422 Трошкови путовања и превоз деце 442.000   442.000
423 Услуге по уговору 29.651.219 3.000.000 32.651.219
424 Специјализоване услуге 1.675.000 14.495.400 16.170.400
425 Текуће поправке и одржавања 5.090.000 30.280.000 35.370.000
426 Материјал 10.246.000   10.246.000
44 ОТПЛАТА КАМАТА 13.000.000 4.000.000 17.000.000

441 Отплата камата домаћим послов-
ним банкама

13.000.000 4.000.000 17.000.000

46 ДОНАЦИЈЕ ,ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ

45.963.800 0 45.963.800

463 Текући трансфер 10.665.800   10.665.800

1 2 3 4 5
465 Остале дотације и трансфери 35.298.000   35.298.000
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 5.180.000 1.070.000 6.250.000

511 Зграде и грађевински објекти 4.200.000   4.200.000
512 Машине и опрема 450.000 1.070.000 1.520.000
515 Остала основна средства 530.000   530.000
47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИ-

ГУРАЊА
5.450.000 0 5.450.000

472 Накнаде за социјалну помоћ из 
буџета

5.450.000   5.450.000

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 46.532.600 2.130.000 48.662.600
481 Дотације невладиним организа-

цијама:
3.097.600 2.130.000 5.227.600

482 Порези, таксе, казне наметнуте 
од власти

43.435.000   43.435.000

4821 Порез на додату вредност и остали 
порези

35.560.000   35.560.000

4822 Обавезне таксе 1.600.000   1.600.000
4831 Новчане казне по решењу суда 6.275.000   6.275.000

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 37.500.000 7.000.000 44.500.000
611 Отплата главнице домаћим по-

словним банкама
37.500.000 7.000.000 44.500.000

49 РЕЗЕРВА 2.300.000 0 2.300.000
499 Стална резерва** 300.000 0 300.000
499 Текућа резерва*** 2.000.000 0 2.000.000

  УКУПНИ РАСХОДИ 464.638.659 71.314.400 535.953.059

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

рања

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

имовине (кл. 7+8)
464.638.659

  1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 464.638.659
1 – буџетска средства 464.638.659
2 – сопствени приходи  
3 – донације  
4 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМО-

ВИНЕ (класа 8)
 

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

491.453.059

  2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 485.203.059
5 – текући буџетски расходи 485.203.059
6 – расходи из сопствених прихода  
7 – донације  
  2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИ-

НЕ (класа 5) у чему:
6.250.000

8 – текући буџетски издаци 6.250.000
9 – издаци из сопствених прихода  

10 – донације  
  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5) -26.814.400

11 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спро-
вођења јавних политика) категорија 62

 

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

 

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

-26.814.400

  Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
13 Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 

9219, 9227, 9228)
 

14 Примања од задуживања (категорија 91)  
15 Неутрошена средства из претходних година 71.314.400
16 Издаци за отплату главнице дуга (61) 44.500.000
17 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 

спровођења јавних политика (део 62)
 

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 26.814.400
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Члан 8.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018. годину у складу са Стратешким планом раз-

воја Градске општине Звездара 2015–2020. године и Статутом Градске општине Звездара исказују се у следећем прегледу:

Прилог 2

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016–2018. године

Шифра корисника:

135.977.972 0 0 0 70.477.972 25.500.000 20.000.000 20.000.000

 у дин (заокружено на 000)

Приоритет Назив капиталног пројекта

Година 
почетка 
финан-
сирања 

пројекта

Година 
завршет-
ка финан-

сирања 
пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.2014. 

године

2015 – план 2015 – проце-
на извршења 2016 2017 2018 Након 

2018

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11

1 Унапређење техничке заштите 
за објекте основних школа 

    70.477.972 0 0 0 70.477.972 0 0 0

2 Санација фасаде ОШ Јелена Ће-
тковић

    8.500.000 0 0 0 0 8.500.000 0 0

3 Санација фасаде ОШ Ћирило 
и Методије

    15.500.000 0 0 0 0 15.500.000 0 0

4 Пројекат санације Фасаде објекта 
ГО Звездара

    1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 0 0

5 Санација фасаде објекта ГО Звездара     40.000.000 0 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000

6         0 0 0 0 0 0 0

7         0 0 0 0 0 0 0

8         0 0 0 0 0 0 0

9         0 0 0 0 0 0 0

10         0 0 0 0 0 0 0

11         0 0 0 0 0 0 0

12         0 0 0 0 0 0 0

13         0 0 0 0 0 0 0

14         0 0 0 0 0 0 0

15         0 0 0 0 0 0 0

16         0 0 0 0 0 0 0

17         0 0 0 0 0 0 0

18         0 0 0 0 0 0 0

19         0 0 0 0 0 0 0

20         0 0 0 0 0 0 0

         

Место, Датум M.П. Потпис одговорног лица

Прилог 2a

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године 

Шифра ДБК:

  70.477.972 25.500.000 20.000.000 20.000.000

20   70.477.972 25.500.000 20.000.000 20.000.000

 у дин (заокружено на 000)

Р. бр. Назив капиталног 
пројекта Програм Програмска актив-

ност/ Пројекат
Конто 
3. ниво

Конто 
4. ниво Извор

Реализовано 
закључно са 
31.12.2014. 

године

2015 – 
план

2015 – 
процена 
реализа-

ције

 2016  2017  2018 Након 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Унапређење техничке 
заштите за објекте 
основних школа 

Основно обра-
зовање

Текуће поправке и 
одржавање школа

511 5113 7       70.477.972      

2 Санација фасаде ОШ 
Јелена Ћетковић

Основно обра-
зовање

Текуће поправке и 
одржавање школа

511 5113 7         8.500.000    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 Санација фасаде ОШ 

Ћирило и Методије
Основно обра-
зовање

Текуће поправке и 
одржавање школа

511 5113 7         15.500.000    

4 Пројекат санације 
Фасаде објекта ГО 
Звездара

Локална самоу-
права

Функционисање 
локалне самоуправе 
и градских општина

511 5114 7         1.500.000    

5 Санација фасаде обје-
кта ГО Звездара 

Локална самоу-
права

Функционисање 
локалне самоуправе 
и градских општина

511 5113 7           20.000.000 20.000.000

6                          
7                          
8                          
9                          

10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          

             

Место, Датум Потпис одговорног лица

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

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Средства из 
осталих извора Укупна средства Надлежан орган/особа

Програм
Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5 6 7

2002   Програм 9. Основно образовање 10.665.800,00 3.200.000,00 13.865.800,00 Небојша Здравковић

  2002-1001 Исхрана и смештај ученика 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 Соња Стаменовић

  2002-1002 Текуће поправке школа 500.000,00 0,00 500.000,00 Соња Стаменовић

  2002-1003 Превоз ученика 4.665.800,00 0,00 4.665.800,00 Соња Стаменовић

  2002-1004 Награде ученицима 500.000,00 0,00 500.000,00 Соња Стаменовић

  2002-1005 Превоз ученика на републичка такмичења 200.000,00 0,00 200.000,00 Соња Стаменовић

  2002-1006 Безбедност деце 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Соња Стаменовић

0901   Програм 11. Социјална и дечја заштита 4.607.000,00 0,00 4.607.000,00 Зоран Вулетић

  0901-0001 Социјалне помоћи 2.172.000,00 0,00 2.172.000,00 Весна Петровић Урошевић

  0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 Весна Петровић Урошевић

  0901-1001 Превоз особа са инвалидитетом 285.000,00 0,00 285.000,00 Радмила Урошевић

  0901-1002 Волонтерски сервис 850.000,00 0,00 850.000,00 Радмила Урошевић

1201   Програм 13. Развој културе 12.350.000,00 0,00 12.350.000,00 Лазо Шеган

  1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 Весна Петровић Урошевић

  1201-1001 Позориште Звездариште 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Пејана Буловић

  1201-1002 Звездаријада 600.000,00 0,00 600.000,00 Соња Стаменовић

1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 Срђан Стаменковић

  1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и саве-
зима

400.000,00 0,00 400.000,00 Весна Петровић Урошевић
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  1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној 
физичкој култури

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 Весна Петровић Урошевић

  1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Весна Петровић Урошевић

0602   Програм 15. Локална самоуправа 430.415.859,00 68.114.400,00 498.530.259,00 Едип Шерифов

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Скупшти-
на ГО

8.332.600,00 0,00 8.332.600,00 Душан Игњатовић

  0602-1003 Пројекат – Локални избори 3.438.000,00 0,00 3.438.000,00 Душан Игњатовић

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Председ-
ник ГО

6.060.000,00 0,00 6.060.000,00 Едип Шерифов

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Веће ГО 21.835.250,00 0,00 21.835.250,00 Едип Шерифов

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Управа ГО 244.838.519,00 10.000.000,00 254.838.519,00 Александра Кузмановић

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Развој 
заједнице

300.000,00 44.045.400,00 44.345.400,00 Владимир Ђорић

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Пословни 
простор

64.615.690,00 0,00 64.615.690,00 Горан Јаић

  0602-0002 Месне заједнице 13.206.800,00 3.069.000,00 16.275.800,00 Илија Томић

  0602-0003 Управљање јавним дугом 50.500.000,00 11.000.000,00 61.500.000,00 Едип Шерифов

  0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 16.439.000,00 0,00 16.439.000,00 Анђелка Девић Штрбац

  0602-0007 Канцеларија за младе 500.000,00 0,00 500.000,00 Роберт Милићевић

  0602-1001 Пројекат – Дан општине 250.000,00 0,00 250.000,00 Вељко Цветковић

  0602-1002 Пројекат – Општинска слава 100.000,00 0,00 100.000,00 Вељко Цветковић

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 464.638.659,00 71.314.400,00 535.953.059,00  

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

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

1 2 3 4 5

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  4.607.000    4.607.000 

090 Социјална заштита некласификована на другом месту  4.607.000    4.607.000 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ  413.176.859  24.069.000  437.245.859 

111 Извршни и законодавни органи  40.015.850    40.015.850 

130 Опште услуге  244.838.519  10.000.000  254.838.519 

133 Остале опште услуге  64.615.690    64.615.690 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  13.206.800  3.069.000  16.275.800 

170 Трансакције јавног дуга  50.500.000  11.000.000  61.500.000 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ  16.439.000    16.439.000 

330 Судови  16.439.000    16.439.000 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ  300.000  44.045.400  44.345.400 

620 Развој заједнице  300.000  44.045.400  44.345.400 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ  18.950.000    18.950.000 

810 Услуге рекреације и спорта  6.600.000    6.600.000 

820 Услуге културе  12.350.000    12.350.000 

900 ОБРАЗОВАЊЕ  11.165.800  3.200.000  14.365.800 

912 Основно образовање  10.665.800  3.200.000  13.865.800 

950 Образовање које није класификовано нивоом  500.000    500.000 

  УКУПНО  464.638.659  71.314.400  535.953.059 
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Члан 12.
Средства из буџета по програмској класификацији са циљевима и индикаторима утврђена су у износу од:

ПРОГРАМ / Програмска актив-
ност и пројекат ЦИЉ ИНДИКАТОР

Циљана 
вредност 

2016.

Циљана 
вредност 

2017.

Циљана 
вредност 

2018.
Извор 01 Остали 

извори
Сви 

извори
Шифра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2002 Програм 9 - Основ-

но образовање
          10.665.800 3.200.000 13.865.800

Небојша Здравковић 1. Потпуни обухват основним обра-
зовањем и васпитањем

1. Обухват деце основним обра-
зовањем (разложено полу)

10.300 10.300 10.300      

2. Унапређен квалитет основног 
образовања 

1. Просечан број поена на 
матурском испиту (математика/
српски/општи)

19,40 19,41 19,42      

2002-1001 Исхрана и смештај 
ученика

          4.800.000   4.800.000

Соња Стаменовић 1. Повећање доступности и присту-
пачности основног и средњег обра-
зовања деци са сметњама у развоју

1. Број деце која остварују право 
на бесплатну исхрану у школи

125 135 140      

2. Обезбеђење услова за боравак у 
школи са домом ученика

2. Број деце која остварују право 
на бесплатну исхрану и смештај 
у школи са домом за ученике

5 6 6      

2002-1002 Текуће поправке 
школа

          500.000   500.000

Соња Стаменовић 1. Унапређење услова за боравак 
деце у основним школама на терито-
рији ГО Звездара

1. Проценат буџета који се из-
дваја за текуће поправке школа 

500.000 20.000.000 30.000.000      

2. Број школа у којима су изве-
дени радови у оквиру текућег 
одржавања школа

5 12 14      

2002-1003 Превоз ученика           4.665.800   4.665.800
Соња Стаменовић 1. Повећање досутпности и присту-

пачности основног образовања деци 
са сметњама у развоју

1. Број деце за коју се организује 
превоз

60 60 60      

2002-1004 Награде ученицима           500.000   500.000
Соња Стаменовић 1. Унапређење квалитета образовања 

и васпитања услова у основним 
школама

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

23 23 23      

2. Број деце која су освојила 
место на републичким такми-
чењима 

130 150 150      

2002-1005 Превоз ученика 
на републичка 
такмичења

          200.000   200.000

Соња Стаменовић 1. Подстицање развоја талентованих 
ученика омогућавањем учешћа на 
републичким такмичењима финан-
сирањем превоза

1. Број школа које учествују на 
републичким такмичењима 
која су дефинисана календаром 
такмичења и смотри за основне 
и средње школе

12 13 15      



29. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 85 – 15
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2002-1006 Безбедност деце             3.200.000 3.200.000
Соња Стаменовић 1. Обезбеђивање услова за развој 

животних вештина код ученика
1. Број школа које реализују 
пројекат

22 22 22      

2. Број ученика који су укљу-
чени у реализацију пројектних 
активности

2000 2000 2000      

0901 Програм 11 
-Социјална и дечја 
заштита

          4.607.000   4.607.000

Зоран Вулетић 1. Унапређење положаја грађана 
који припадају угроженим групама 
обезбеђивањем мера материјалне 
подршке 

1. Број мера материјалне 
подршке грађанима предвиђе-
них Одлуком о социјалној 
заштити 

5 5 5      

2. Број грађана/ки корисника 
мера материјалне подршке обез-
беђених средствимa локалног 
буџета 

550 550 550      

2. Јачање локалних ресурса за 
имплементацију стратегије развоја 
система социјалне заштите

1. Број корисника мера и 
услуга социјалне заштите 
обухваћених Одлуком о 
правима и облицима социјалне 
заштите који се финансирају 
из буџета ЛС

550 550 550      

0901-0001 Социјална помоћ           2.172.000   2.172.000
Весна Петровић Урошевић 1. Унапређење заштите сиромашних 1. Број грађана - корисника 

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

400 500 600      

0901-0003 Подршка социо 
хуманитарним 
организацијама

          1.300.000   1.300.000

Весна Петровић Урошевић 1. Подстицање развоја разноврсних 
социјалних услуга у заједници и 
укључивање у сферу пружања услуга 
што више различитих социјалних 
актера

1. Број удружења / хуманитар-
них организација које добијају 
средства из буџета ЛС

10 10 10      

0901-1001 Превоз особа са 
инвалидитетом

          285.000   285.000

Радмила Урошевић 1. Повећање доступности разли-
читих садржаја за ОСИ: лечење, 
образовање, радно ангажовање, 
културу, спорт...

1. Број корисника 20 20 20      
2. Број услуга 350 400 450      
3. Степен задовољства корисни-
ка (1-5)

4,5 4,5 5      

0901-1002 Волонтерски сервис           850.000   850.000
Радмила Урошевић 1. Повећање степена личног задо-

вољства корисника волонтерске 
подршке и волонтера

1. Степен задовољства корисни-
ка (1-5)

4,5 4,5 5      

2. Степен задовољства волонтера 
(1-5)

4,5 4,5 5      

2. Унапређење квалитета свако-
дневног живота најугроженијих 
суграђана

1. Број корисника 450 500 550      
2. Број волонтера 50 55 55      
3. Број пружених услуга 2.500 2.500 2.500      

1201 Програм 13 - Развој 
културе

          12.350.000   12.350.000

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

1. Укупан број посетилаца на 
свим културним догађајима који 
су организовани

9000 12000 14000      

1201-0002 Подстицај култур-
ном и уметничком 
стваралаштву

          9.750.000   9.750.000

Весна Петровић Урошевић 1. Повећање интересовања грађана 
за развој културе

1. Број програма и пројека-
та Удружења грађана/КУД 
подржаних од стране града /
општине

12 25 30    

1201-1001 Позориште Звезда-
риште

          2.000.000   2.000.000

Пејана Буловић 1. Развој културних потреба и 
навика код деце предшколског и 
школског узраста на територији ГО 
Звездара

1. Број одржаних представа 11 12 12    
2. Број деце која су посетила 
фестивал

3.500 3.700 3.700      

2. Повећање доступности културних 
садржаја што већем броју деце

1. Број деце из посебно осетљи-
вих друштвених група која су 
посетила фестивал

350 370 370      

3. Стварање услова за развијање 
интеркултуралног дијалога у земљи 
и региону

1. Број градова и земаља које 
учествују на Фестивалу

7 7 7      

2. Број градова и земаља 
пријављених за учешће на 
Фестивалу

30 30 30      
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1201-1002 Звездаријада           600.000   600.000

Соња Стаменовић 1. Развој различитих знања и вешти-
на код младих за њихово активно 
учешће у различитим програмима у 
области културе

1.Број едукативних програма 8 10 12    
2.Број младих укључених у 
реализацију програма

160 200 240      

2. Афирмација културног ствара-
лаштва младих

1. Број организованих изложби 4 5 5      
2. Број организованих такми-
чења

3 4 6      

3. Број учесника у програмима 
Звездаријаде

400 450 500      

3. Подстицање дечијег стваралаштва 
и стваралаштва младих у култури

1.Број реализованих конкурса 4 6 8      
2.Број продуката насталих на 
конкурсима

150 180 200      

1301 Програм 14 - Развој 
спорта и омладине

          6.600.000   6.600.000

Срђан Стаменковић 1. Планско подстицање и креирање 
услова за бављење спортом за све 
грађане и грађанке града/општине

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

10 20 30      

1301-0001 Подршка локал-
ним спортским 
организацијама, 
удружењима и 
савезима

          400.000   400.000

Весна Петровић Урошевић 1. Обезбеђивање услова за рад и 
унапређење капацитета спортских 
организација преко којих се оства-
рује јавни интерес у области спорта 
у граду/општини

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

10 20 30      

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

          1.200.000   1.200.000

Весна Петровић Урошевић 1. Унапређење предшколског, школ-
ског и рекреативног спорта

1. Број објеката који је доступан 
за коришћење предшколском, 
школском и рекреативном 
спорту 

12 14 16      

2. Просечан број дана у години 
када су постојећи објекти 
доступни предшколском, школ-
ском и рекреативном спорту 

365 365 365      

1301-0003 Одржавање 
спортске инфра-
структуре

          5.000.000   5.000.000

Весна Петровић Урошевић 1. Планска градња нових спортских 
објеката и редовно одржавање 
постојећих спортских објеката од 
интереса за општину/град

1. Број постојећих функционал-
них спортских објеката

15 16 17      

0602 Програм 15 - Локал-
на самоуправа

          430.415.859 68.114.400 498.530.259

Едип Шерифов 1. Одрживо управно и финансијско 
функционисање града/општине у 
складу надлежностима и пословима 
локалне самоуправе

1. Стабилност и интегритет 
локалног буџета (суфицит, 
дефицит) 

Суфицит Суфицит Суфицит      

0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе 
и градских општина 
(Скупштина)

          8.332.600   8.332.600

Душан Игњатовић 1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и органа 
градске општине

1. Број седница Скупштине 
општине

6 6 6    

2. Број седница радних тела 30 27 27      
0602-1003 Локални избори           3.438.000   3.438.000
Душан Игњатовић 1. Спровођење локалних избора у 

складу са законом
1. Предат материјал бирачким 
одборима у циљу одржавања 
избора

Целоку-
пан ма-
теријал

         

2. Пријем изборног материјала 
по затварању бирачких места

Целоку-
пан ма-
теријал

         

0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе 
и градских општина 
(председник 
општине)

          6.060.000   6.060.000

Едип Шерифов 1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и органа 
градске општине

1. Број иницијатива/број пред-
ставки упућених органима ради 
побољшања живота грађана 
Звездаре

80 85 90      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0602-1001 Дан општине           250.000   250.000
Вељко Цветковић 1. Пригодно обележавање датума 

значајног за општину и грађане 
општине Звездара

1. Број гостију 350 350 350      
2. Број медија који је пратио и 
објавио вест о прослави дана 
општине Звездара

9 11 11      

0602-1002 Општинска слава           100.000   100.000
Вељко Цветковић 1. Пригодно обележавање верског 

празника
1. Број гостију 150 150 150      
2. Број медијакоји је пратио и 
објавио вест о обележавању 
општинске славе

6 7 7      

0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе 
и градских општина 
(Веће општине)

          21.835.250   21.835.250

Едип Шерифов 1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и органа 
градске општине

1. Број седница градског/
општинског већа

49 49 50      

0602-0004 Општинско јавно 
правобранилаштво 

          16.439.000   16.439.000

Анђелка Девић Штрбац 1. Заштита имовинских права и 
интереса града/општине 

1. Број правних мишљења која 
су дата органима града/општине 
, стручним службама и другим 
правним лицима чија имовинска 
и друга права заступа

120 122 125      

0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе 
и градских општина 
(Општинска управа)

          244.838.519 10.000.000 254.838.519

Александра Кузмановић 1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и органа 
градске општине

1. Проценат решениих пред-
мета у календарској години (у 
законском року, ван законског 
рока)

8.150 8.200 8.300      

2. Унапређење и модернизација рада 
управе ЈЛС и градске општине

1. Број програма стручног усавр-
шавања који су финансирани из 
буџета града/општине

10 10 10      

2. Број службеника који су по-
хађали програме стручног усавр-
шавања (који су финансирани из 
буџета града/општине)

70 90 110      

0602-0007 Канцеларија за 
младе

          500.000   500.000

Роберт Милићевић 1. Успостављени институционални 
услови у граду/општини за подршку 
активном укључивању младих, 
подршку различитим друштвеним 
активностима 

1. Број организованих актив-
ности и пројеката КЗМ 

26 28 30      

0602-0003 Управљање јавним 
дугом

          50.500.000 11.000.000 61.500.000

Едип Шерифов 1. Одржавање финансијске стабил-
ности града/општине и финанси-
рање капиталних инвестиционих 
расхода 

1. Учешће укупног дугороч-
ног задужења за капиталне 
инвестиционе расходе у односу 
на укупно остварене текуће 
приходе буџета локалне власти у 
претходној години < 50%

<14% <13% <12%      

0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе 
и градских општина 
(Развој заједнице)

          300.000 44.045.400 44.345.400

Владимир Ђорић 1. Стављање у функцију инфра-
структурних и јавних садржаја и 
површина

1. Проценат реализације плани-
раних активности

50% 55% 60%      

0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе 
и градских општина 
(ЈП ‚‘Пословни 
простор Звездара)

          64.615.690   64.615.690

Горан Јаић 1. Обезбеђено континуирано функ-
ционисање органа ЈЛС и органа ГО

1. Остварени проценат наплате 
од издавања пословног простора

92% 94% 94%      

0602-0002 Месне заједнице           13.206.800 3.069.000 16.275.800
Илија Томић 1. Обезбеђено задовољавање потре-

ба и интереса локалног станов-
ништва деловањем месних заједница 

1. Број захтева-пријава грађана 
који су прослеђени из МЗ 
елктронским путем на даље 
службено поступање надлежном 
органу

600 600 600      

2. Број иницијатива/предлога 
МЗ према граду/општини у вези 
са питањима од интереса за 
локално становништво

8 9 10      
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Звезда-

ра – утврђен у члану 1. ове oдлуке, повећан је за износ пре-
нетих средстава из предходне године и средстава рефунда-
ције (меморандумске ставке).

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

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

2. Индиректни – Јавно предузеће „Пословни простор 
Звездара”, и Месна заједница Звездара.

Члан 15 .
Расходи распоређени у oдлуци у члану 11. посебног дела 

за директне и индиректне кориснике, извршавају се пре-
ко подрачуна који су отворени код Управе за трезор – фи-
лијала Палилула. Корисници из овог члана, који одређени 
расход извршавају из средстава буџета и из осталих извора, 
обавезни су да измирење тог расхода прво врше из осталих 
извора финансирањa. 

Члан 16.
Председник градске општине је наредбодавац за извр-

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

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

Члан 17.
Наредбодавац директних и индиректних корисника 

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

Члан 18.
За законито и наменско коришћење средстава распо-

ређених овом олуком, поред руководиоца директних и ин-
дитектних корисника буџетских средстава, одговоран је и 
начелник општинске управе.

Члан 19.
Корисници буџетских средстава обавезни су да троме-

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

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

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

У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 3. 
овог члана председник градске општине усваја и доставља 
извештај Скупштини општине. 

Члан 20.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим 

наменама финансијским планом прихода и расхода ко-
рисника буџетских средстава а у склопу припадајућих про-
грама и у складу са организационом, економском, функцио-
налном класификацијом и извором средстава.

Члан 21.
Буџетски корисници могу користити средства распо-

ређена овом одлуком само за намене за које су им, по њихо-
вом захтеву, та средства одобрена.

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

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 
само на основу писаног уговора или другог правног акта. 
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису пошто-
ване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџет-
ском систему.

Члан 22.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима буџета, а у ок-
виру утврђене апропијације.

Ако се у току године приходи смање, расходи буџета 
извршаваће се по приоритетима и то: за обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава.

Члан 23.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе 

настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих по-
правки и одржавања , материјала, као и по основу капитал-
них издатака измире у року утврђеном законом који регу-
лише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама. 

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

Члан 24.
Распоред и коришћење средстава вршиће се на основу 

годишњег финансијског плана директних и индиректних 
корисника буџета. 

Директни и индиректни корисници средстава буџета 
могу да врше плаћања до висине квота које за тромесечни 
период одреди Одељење за финансије и привреду, а сраз-
мерно планираним средствима у буџету као и ликвидним 
могућностима буџета. 

Члан 25.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријација-

ма у 2015. години, а неизвршене у току те године, преносе се 
и имају статус преузетих обавеза у 2016. години и изврша-
вају се на терет одобрених апропријација.

Члан 26.
У случају да један ниво власти својим актом определи 

наменска трансферна средства, као и у случају уговарања 
донације, чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења ове одлуке, Одељење за финансије и привреду на 
основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извр-
шавање расхода по том основу.
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Члан 27.
Председник градске општине Звездара може донети од-

луку о промени износа апропријације у складу са чланом 
61. Закона о буџетском систему, односно може извршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређених 
расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход 
чији се износ умањује.

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

Председник градске општине Звездара може донети 
одлуку о преусмеравању средстава унутар програма који 
се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% 
вредности апропријације чија се средства умањују.

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

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

калне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018 
годину, које је донео министар надлежан за послове фи-
нансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, – др. 
закон и 103/15) и Законом о одређивању максималног броја 
запослених у локалној администрацији („Службени гла-
сник РС”, бр. 104/09, 68/15), број запослених код корисника 
буџета Градске општине Звездара (директни и индиректни 
буџетски корисници) не може прећи максималан број за-
послених на неодређено и одређено време.

Члан 29.
У буџетској 2016. години обрачун и исплата плата, бо-

жићних, годишњих и јубиларних награда и других врста 
награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним 
колективним уговорима, за директне и индиректне ко-
риснике средстава буџета градске општине, вршиће се у 
складу са Законом о буџету Републике Србије.

Члан 30.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања 

уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу 
грађевинских радова морају да поступе у складу са Законом 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15). 

Члан 31.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва, у 2016. години, обрачунату исправку вредности нефи-
нансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 

Члан 32.
У одлуци износ од 300.000 динара издвојен је за сталну 

буџетску резерву.
Председник општине одлучује о коришћењу средста-

ва сталне буџетске резерве и на предлог органа управе на-
длежног за финансије, доноси решење о коришћењу сред-
става сталне буџетске резерве за намене у складу са чланом 
70. Закона о буџетском систему.

Члан 33.
У одлуци износ од 2.000.000 динара издвојен је за текућу 

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

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

Председник општине одлучује о коришћењу средста-
ва текуће буџетске резерве и на предлог органа управе на-
длежног за финансије, доноси решење о коришћењу сред-
става текуће буџетске резерве за намене у складу са чланом 
69. Закона о буџетском систему.

Члан 34.
Пренета средства из претходне године у износу од 

71.314.400 динара користиће се у складу са преузетим оба-
везама и према распореду средстава из Одлуке о буџету.

Члан 35.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Упра-

ви за трезор – филијала Палилула, Секретаријату за финан-
сије Градске управе Града Београда и објавити у „Службе-
ном листу Града Београда”.

Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2016. године. 

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-46, 29. децембра 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 2. Закона 
о правобранилаштву („Службени гласник РС”, бр. 55/14), 
чл. 20. и 27. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14), и члана 19. тач. 17. и 60. Ста-
тута Градске општине Звездара („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – испр. и 
40/15), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИН-
СКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
У Одлуци о општинском правобранилаштву Градске 

општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 
86/14) врши се измена и допуна и то: 

После члана 15. додаје се нови члан 15а који гласи:

Члан 15а.
Општински правобранилац уз сагласност Општинског 

већа, доноси Правилник о управи у Општинском право-
бранилаштву којим се уређује однос Општинског право-
бранилаштва према грађанима и јавности, начин вођења 
евиденције и расподеле предмета, руковање предметима, 
поступање са архивским материјалом и другим питањима 
од значаја за рад Општинског правобранилаштва. 
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Члан 2.
У члану 17. иза речи „и друге пратеће” додаје се реч 

„стручне”. 

Члан 3.
У члану 18. у ставу 1. речи „осам година” замењују се ре-

чима „десет година”, у ставу 2. речи „шест година” замењују 
се речима „осам година”.

Члан 4.
Члан 19. став 3 мења се и гласи:
Заменика Општинског правобраниоца поставља 

Скупштина општине на предлог председника Општине на 
период од пет година и може бити поново постављен. 

Члан 5.
У члану 21. став 1. иза речи „несавесног” додају се речи 

„непрофесионалног или незаконитог”. 

Члан 6.
У члану 22. у ставу 2. иза речи „скупштина” додају се 

речи „не постави или”.

Члан 7.
У члану 22. став 3 се брише. 

Члан 8.
У члану 30. став 5. се мења и гласи:
Заменици општинског правобраниоца настављају да 

обављају своју функцију као заменици општинског право-
браниоца Градске општине Звездара до постављења у скла-
ду са овом одлуком. 

Члан 9.
У члану 30. додаје се став 6 који гласи: 
Постављање заменика општинског правобраниоца Град-

ске општине Звездара извршиће се на наредној седници 
Скупштине, након ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 10.
После члана 30. додаје се нови члан 30а који гласи:
„Заменик општинског правобраниоца који не буде по-

стављен за заменика општинског правобраниоца Градске 
општине Звездара у складу са овом одлуком, односно који 
не буде распоређен у смислу прописа који уређују права за-
послених у јединици локалне самоуправе има право на нак-
наду плате у трајању три месеца у висини плате коју je имаo 
у тренутку престанка функције. 

Право на накнаду плате из става 1. овог члана престаје 
пре протека рока од три месеца ако је лице коме је престала 
функција заснује радни однос или стекне право на пензију, 
а може бити продужено за још три месеца ако у тих три ме-
сеца стиче право на пензију.”

Члан 11.
У осталом делу одлука остаје не промењена.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-47, 29. децембра 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. децембра 2015. године, основу члана 77. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13) и на основу члана 14. тач. 13, 15, 16, 17, 28, 29. 
и 35. и члана 19. Статута Градске општине Звездара („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 
36/13 и 41/13 и 40/15) и на основу  Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која реализују 
удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 94/13 и 93/15), 
донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ СУФИ-
НАНСИРАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
У Одлуци о начину суфинансирања удружења грађана 

средствима из буџета Градске општине Звездара („Службе-
ни лист Града Београда”, број 46/14), у члану 1. став 2. иза 
речи „манифестација од значаја за Градску општину”, бри-
шу се речи: „обезбеђује средства за финансирање и суфи-
нансирање програма којима се задовољавају потребе грађа-
на у области спорта на подручју Градске општине”.

Члан 2.
У члану 3. став 1. иза речи „с тим да” мењају се речи: 

„активности морају реализовати на територији Градске 
општине Звездара” и замењују се речима „у активностима 
учествују грађани са подручја општине Звездара”.

Члан 3.
У члану 4. став 1. алинеја 3. брише се у целости.

Члан 4.
У члану 6. став 2. иза речи „Градске општине Звездара” 

мењају се речи: „и у медијима” и замењују се речима: „и на 
Порталу е-Управа.”

Члан 5.
У члану 7. алинеја 3. брише се у целости.
У истом члану,  алинеја 6. после речи: „Биографије пре-

давача и тренера” додају се речи: „а уколико се пројекат 
одвија у образовно-васпитним установама, потребно је 
доставити претходну сагласност руководиоца образовно-
васпитне установе за реализацију пројекта;”

Члан 6.
Члан 9. мења се и гласи: „Рок за подношење пријава на 

јавни конкурс не може бити краћи од 10 дана ни дужи од 15 
дана од дана објављивања јавног конкурса. Благовременом 
доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти 
најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат 
поште), без обзира на датум приспећа.

Члан 7.
Члан 13. мења се и гласи: „Комисија ће у року од 15 дана 

од завршетка конкурса утврдити предлог ранг листе са бо-
довима предложених програма/пројеката и исти објавити 
на званичној интернет-страници Градске општине Звезда-
ра, Порталу е-Управа и на огласној табли Градске општине 
Звездара и доставити свим учесницима конкурса.



29. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 85 – 21

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају 
право приговора у року од 5 дана од дана њеног објављи-
вања. Одлуку о приговору Комисија доноси у року од пет 
дана од дана његовог пријема и иста је коначна. 

По истеку рока за приговор, односно по окончању 
поступка по приговорима, Комисија ће израдити Извештај 
о спроведеном јавном конкурсу, који садржи податке о 
свим поднетим пријавама, предлог коначне листе са бо-
довима предложених пројеката и предлог одлуке о избору 
програма/пројеката који ће се суфинансирати из буџета 
Градске општине Звездара. 

Извештај се доставља председнику Градске општине 
Звездара на усвајање и утврђивање коначне ранг-листе и 
Одлуке за доделу средстава. 

Одлуку о избору програма/пројеката који се суфинанси-
рају из буџета Градске општине Звездара на основу коначне 
ранг листе доноси председник градске општине Звездара. 

Решења о додели средстава на основу Одлуке о избору 
програма/пројеката из претходног става овог члана доноси 
председник градске општине Звездара.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима кон-
курса са образложењем на огласној табли Градске општине 
Звездара, Порталу е-Управа и на званичној интернет пре-
зентацији Градске општине Звездара. На званичној ин-
тернет презентацији Градске општине Звездара и Порталу 
е-Управа ће бити објављени програми/пројекти који се суф-
инансирају из буџета Градске општине Звездара.

Члан 8.
Члан 16. мења се и гласи: „Корисници средстава из ове 

одлуке дужни су да Комисији достављају наративне и фи-
нансијске периодичне извештаје (у року од пет дана по 
истеку квартала) и завршни извештај (након реализације 
пројекта, а најкасније до 25. децембра текуће године) о току 
програма/пројекта и утрошку средстава, а уз завршни из-
вештај и копије финансијске документације о утрошку одо-
брених средстава. Образац за наративни и финансијски из-
вештај (периодични и завршни) доноси Комисија.

Корисник средстава дужан је да Комисију посебним до-
писом обавести о изменама везаним за садржај, термин и 
начин коришћења одобрених средстава.

Уколико корисник средстава није достављао тражене из-
вештаје из става 1. овог члана или ако су одобрена средства 
ненаменски утрошена, дужан је да у буџет Градске општине 
Звездара врати уплаћена средства у року од 20 дана од дана 
раскида уговора о додели средстава. 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 додељених средстава у буџет Градске 
општине Звездара, Градска општина Звездара ће покрену-
ти одговарајући поступак пред надлежним судом, за свес-
но кршење уговорних одредаба, злоупотребу и ненаменско 
трошење средстава из буџета Градске општине Звездара. 

Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда 
утврди да је корисник средстава буџета Градске општине 
Звездара вршио злоупотребе или ненаменско коришћење 
средстава, таквим удружењима и одговорним лицима удру-
жења, по новим конкурсима и за нове пројекте не могу се 
додељивати средства из буџета Градске општине Звездара у 
наредне три године, рачунајући од године у којој је донета 
правоснажна одлука

Члан 9.
У осталом делу одлука остаје непромењена.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-48, 29. децембра 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 19. Статута 
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, 
бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 и 40/15), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОД-
СТИЦАЊЕ РАНОГ РАЗВОЈА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ  
СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗ-

ДАРА ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом одлуком се ближе утврђујe поступак доделе едука-

тивног материјала за подстицање раног развоја новорођене 
деце чији родитељ има пребивалиште на територији градске 
општине Звездара. (у даљем текту: едукативни материјал).

Члан 2.
Градска општина Звездара едукативним материјалом 

жели да информише и едукује родитеље о значају раног 
развоја деце, у складу са водичима добре праксе и протоко-
лима који се примењују у установама здравствене заштите 
(домовима здравља и клиникама). 

Члан 3.
Едукативни материјал наведен у члану 1. ове одлуке до-

дељиваће се родитељима новорођене деце рођене у текућој 
години.

Члан 4.
Едукативни материјал се додељује на основу доказа о пре-

бивалишту родитеља на територији градске општине Звезда-
ра и фотокопије Листа за новорођенче или Извода из матичне 
књиге рођених који се доставља Градској општини Звездара.

Члан 5.
Одлуком о буџету Градске општине Звездара за сваку 

буџетску годину опредељују се средства за едукативни ма-
теријал.

Едукативни материјал ће се додељивати само до висине 
средстава планираних у буџету за текућу годину за ту намену. 

Члан 6.
О реализацији ове одлуке стараће се Кабинет председ-

ника и Одељење за финансије и привреду Управе Градске 
општине Звездара. 

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

XI број 011-1-49, 29. децембра 2015. године
Председник

Душан Игњатовић, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. децембра 2015. године на основу члана 14. став 
1. тач. 10. и 35. и члан 19. став 1. тачка 29. Статута Градске 
општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 43/09,15/10, 13/13, 36/13, 41/13 и 40/15), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НА-
БАВКУ ЕКО ХОЛДЕРА (ДРЖАЧА ЗА КЕСЕ) СА КЕСОМ

Члан 1.
Овом одлуком се утврђује могућност употребе буџет-

ских средстава ГО Звездара за потребе набавке добра еко 
холдери (држачи за кесе) са кесом.

Члан 2.
Износ средстава за ову намену биће обезбеђен за текућу 

буџетску годину до 31. децембра 2016. године у износу од 
500.000,00 динара са ПДВ-ом.

Члан 3.
О реализацији ове одлуке стараће се Управа Градске 

општине Звездара.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-56, 29. децембра 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржа-
ној 29. децембра 2015. године, на основу чл. 13. и 14. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– Oдлука УС и 54/11) и члана 19. Статута Градске општине 
Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 
15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – испр. и 40/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске 
општине Звездара XI број 011-1-48 од 26. децембра 2013. го-
дине, XI број 011-1-4 од 5. марта 2014. године, XI број 011-1-
13 од 25. марта 2015. и XI број 011-1- 42 од 7. октобара 2015. 
године врши се измена:

– разрешава се дужности заменице секретарке Весна 
Јушковић, дипл. правник, због оставке; 

– именује се за заменика секретарке Изборне комисије 
Милош Муцок, дипл. правник.

2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-54, 29. децембра 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 42. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
119/12, 116/13 и 44/14), члана 48. Одлуке о промени осни-
вачког 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, 41/13 и 40/15), 
доноси

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 још један 
период од шест месеци, почев од 8. јануара 2016. године.

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-55, 29. децембра 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 20. став 1. 
тач. 29. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07 и 83/14), члана 14. тач. 3. и 29. и члана 
19. тач. 4. и 23. Статута Градске општине Звездара („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 
36/13, 41/13 и 40/15), донела је

РЕШЕЊЕ

O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА 
ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ „АКЦИ-
ОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМС-
КЕ ПОПУЛАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗВЕЗ-

ДАРА ЗА ПЕРИОД 2015–2020”

1. У решењу о именовању Тима за праћење и извештавање 
реализације „Акционог плана за унапређење ромске попула-
ције на територији општине Звездара за период 2015–2020” 
XI број 011-1-65 од 30. децембра 2014. године под бројем 1, 
уместо Милоша Булатовића именује се Димитрије Петров, из 
Одељења за друштвене делатности Градске општине Звездара.

У осталом делу Решење број XI број 011-1-65 од 30. де-
цембра 2014. године остаје непромењено.

2. Ово решење о измени решења објавити у „Службеном 
листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-53, 29. децембра 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.
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Скупштинa Градске општине Звездара на седници 
одржаној 29. децемба 2015. године, на основу члана 60. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
бр. 119/12, 116/13 и 44/14), чл. 30. и 50. Одлуке о проме-
ни оснивачког 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, 
41/13 и 40/15), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА” О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗА-
КУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ 
НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАДСКА ОПШТИ-

НА ЗВЕЗДАРА

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Пословни простор Звездара” о утврђивању 
висине закупнине за пословни простор на коме је носи-
лац права коришћења Градска општина Звездара, ОУ број 
1651/2015 од 21. децембра 2015. године.

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-52, 29. децембра 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор 
Звездара” не основу члана 30. Одлуке о промени оснива-
чког акта Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” 
(„Службени лист Града Београда”, број 20/2013), на осно-
ву члана 21. Статута Јавног предузећа („Службени лист 
Града Београда”, број 36/13), у вези са одредбама Закона 
о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 
и 105/2014), Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, 
бр. 24/12, 48/15), Одлуке о начину поступања са непокрет-
ностима које су у јавној својини града Београда, односно 
на којима град Београд има посебна овлашћења („Служ-
бени лист Града Београда”, број 36/14) и члана 3. Посло-
вника о раду Јавног предузећа „Пословни простор Звез-
дара”, на 47. седници одржаној 21. децембра 2015. године, 
донео је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВ-
НИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КО-

РИШЋЕЊА ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
Висина закупнине за пословни простор са урачуна-

тим ПДВ-ом на коме је носилац права коришћења Град-

ска општина Звездара, утврђује се према зонама и делат-
ностима, и то:

Врста пословног простора ЕКСТРА 
ЗОНА

ПРВА 
ЗОНА

ДРУГА 
ЗОНА

ТРЕЋА 
ЗОНА

А) КАНЦЕЛАРИЈЕ
– За област:
образовања,
здравства, спорта
социјал.зашти., науке и 
културе
– За политичке 
странке, удружења грађана и 
друштвене 
организације
– За остале 
делатности

380,00
__________

803,70
___________

803,70

284,42
__________

382,27
__________

576,89

217,15
__________

302,77
__________

 443,42 

172,31
__________

241,67
__________

338,38

Б) УГОСТИТЕЉСТВО 1.111,50 811,32 648,23 487,19

В) ТРГОВИНА 1.111,50 811,32 648,23 487,19

Г) ЗАНАТСКА ДЕЛАТНОСТ 1.111,50 564,66 446,43 338,38

Д) МАГАЦИНИ 995,22 709,39 389,34 291,50

Ђ) АТЕЉЕА 54,81 47,95 47,95 47,95

Е) ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ 668,61 284,42 217,15 165,11

Ф) ОРГАНИЗОВАЊЕ ИГАРА 
НА СРЕЋУ 1916,06 1610,82 1610,82 1610,82

Члан 2.
Закупнине из става 1. овог члана важе за пословни 

простор који се налази на локацијама које су разврстане по 
зонама и делатностима, и то: 

Екстра:
Булевар краља Александра 77,87, 89, 99, 117, 119, 121, 

123, 133, 135, 143, 144, 145, 149, 150, 154, 155, 167, 168, 170, 
176, 178, 180, 186, 193, 193а, 193б, 193ц, 195б, 196, 197а, 199, 
199а, 199б, 208, 222, 224, 226, 232, 242, 244, 244а, 245, 246, 

Краљице Марије 71, 
Челопечка 1, 2
Војводе Шупљикца 1. 
Прва зона: 
Булевар краља Александра број 307, 325, 354, 355, 356, 

356, 358, 391,395, 416, 
Војводе Шупљикца број ½, 57, 
Пећка број 3, 
Рузвелтова 6, 16, 20, 22, 24, 30, 32, 36, 44, 
Ћирила и Методија 2, 
Луке Вукаловића 2, Војводе Бране 1, 
Једренска 1, 
Димитрија Туцовића 2, 
Живка Карабиберовића 2,
Ђуке Динић 1, 
Војислава Илића 31, 
Жичка 1, 
Станислава Сремчевића 5.
Друга зона:
Булевар краља Александра 441, 473, 503, 532, 620, 
Димитрија Туцовића 18, 20, 23, 26а, 52, 75, 83, 88, 102, 
Жичка 17, 
Ђуке Динић 10, 32, 
Бранка Крсмановића 18а, 27, 
Милоша Зечевића 12, 
Кајмакчаланска 47, 
Светог Николе 70, 
Ђурићева 1, 
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Господара Вучића 243, 
Учитеља Милоша Јанковића 1, 
Вучићев пролаз 3а, 
Захумска 23а, 
Суботичка 16, 
Пожешка 138.
Трећа зона: 
Светог Николе 104, 
Браће Рибникар 1, 5, 
Вељка Дугошевића 19, 41, 
Витезова Карађорђеве Звезде 30, 36, 
Вјекослава Ковача 1, 3, 
Војводе Саватија 21, 27, 
Војводе Богдана 8, 13, 
Врањска 8, 
Донска 1, 
Љубице Луковић 2, 5 , 7, 
Светомира Николајевића 8, 
Ђевђелијска 39, 
Кнеза Мутимира 6, 
Крфска 7а, 12, 
Живка Давидовића 18, 
Лединачка 1, 
Милана Ракића 64, 75, 123, 
Милорада Шапчанина 2, 
Радојдке Лакић 15, 
Славујев венац 3, 23, 
Станка Враза 13, 24, 
Стјепана Љубише 33а, 
Љубе Давидовића 2, 
Марјановићева 2, 
Учитељска 60.

Члан 3.
Пословни простор који се налази на углу двеју улица, и 

има улаз из обе улице, може се сврстати у вишу зону.
Пословни простор који се целом површином налази 

на спрату, или у новоу подрума, може се сврстати у нижу 
зону.

За пословне просторе чији се улази налазе у пасажу или 
у дворишту, односно не налазе се на улици, обрачун закуп-
нине ће се вршити у висини једне зоне ниже.

Одредбе наведену у ставу 3, овог члана, односе се само 
на пословне просторије које се налазе у Булевару краља 
Александра.

Члан 4.
Закупнине за помоћни пословни простор, односно део 

пословног простора који се налази у нивоу подрума, а који 
се користи у функцији обављања делатности, могу се обра-
чунавати до 50% од износа закупнина утврђених у члану 1. 
ове одлуке.

Члан 5.
Закупнине из члана 1. ове одлуке за закупце пословног 

простора из области образовања, здравства, социјалне 
заштите, спорта, науке и културе, чија се делатност са пре-
ко 50% финансира из буџетских средстава, могу износити 
највише 5% од износа закупнина утврђених у члану 1. ове 
одлуке.

Закупнина за пословни простор у коме је седиште 
Општинског одбора политичке странке која има одборнике 
у Скупштини Градске општине Звездара износи 20% од ви-
сине закупнине утврђене у члану 1. ове одлуке.

Члан 6.
У пословном простору у коме је дограђена галерија, иста 

се обрачунава са 50% од закупнине пословног простора де-
латности која се обавља у пословном простору.

Члан 7.
Уколико закупац пословни простор користи за оба-

вљање више различитих делатности, закупнину ће плаћати 
за ону делатност која има вишу цену према члану 1. ове од-
луке.

Члан 8.
Висина закупнине утврђена у члану 1. ове одлуке је 

почетна закупнина код утврђивања висине закупнине пу-
тем јавног надметања, односно прикупљања писаних по-
нуда.

Члан 9.
Висина закупнине постигнута на јавном надметању, од-

носно у поступку прикупљања затворених понуда, уколико 
је виша од закупнине из члана 1. одлуке, задржава утврђени 
износ, док висина из одлуке не достигнене достигне лици-
тирану, односно понуђену закупнину. Након тога, она пра-
ти свако наредно усклађивање закупнине.

Члан 10.
Уколико дође до промене распореда пословног прос-

тора по зонама, а који је утврђем у члану 2. ове одлуке, 
свако наредно усклађивање закупнина ће пратити и но-
вонасталу промену распореда пословног простора по зо-
нама.

Члан 11.
Трошкови текућег и инвестиционог одржавања посло-

вног простора падају на терет закупца и исти не улазе у за-
купнину. На основу уложених средстава у одржавање, заку-
пац нема право да истиче било каква потраживања према 
закуподавцу.

У случају престанка уговора о закупу, из било ког разло-
га, закупац нема право да истиче било каква потраживања 
према закуподавцу, по основу текућег и инвестиционог 
одржавања.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности 

Скупштине Градске општине Звездара на исту, а биће обја-
вљена у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 13.
Доношењем ове одлуке, престају да важе Одлуке о 

утврђивању висине закупнине за пословни простор на 
коме је носилац права коришћења Градска општина Звезда-
ра, објављене у „Службени листу Града Београда”, бр. 23/10, 
31/10, 13/13 и 58/15.

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор Звездара”
ОУ број 1651/2015, 21. децембра 2015. године

Председник
Александар Секулић, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 50. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
119/12, 116/13 и 44/14), члана 27. Одлуке о промени ос-
нивачког 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, 41/13 и 40/15), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕН-
ТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА” ЗА 2016. ГОДИНУ СА ОЧЕ-
КИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПО-

СЛОВАЊА У 2015. ГОДИНИ 

Даје се сагласност на План и програм пословања Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2016. го-
дину са очекиваним остварењем Плана и Програма посло-
вања у 2015. години, који је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, број 575-2 
од 26. новембра 2015. године.

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-50, 29. децембра 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници 
одржаној 29. децембра 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 „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, 
41/13 и 40/15), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛО-
ВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

ЗВЕЗДАРА” ЗА 2016. ГОДИНУ

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног преду-
зећа „Пословни простор Звездара” за 2016. годину, који је 
донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор 
Звездара”, У број 1475/2015 од 30. новембра 2015. године.

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-51, 29. децембра 2015. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

ПАЛИЛУЛА

Скупштина Градске општине Палилула, на 24. седни-
ци одржаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 6. 
и 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 
68/15 и 103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и члана 25. 
Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2016. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

ОПИС Износ
(динара)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 
(кл. 7+8):

669.086.773

 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 669.086.773

 – текући приходи буџета укључујући и донације 669.086.773

 – приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских 
корисника

 –

 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 8):

-

 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5): 721.145.592

 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 673.854.820

 – текући буџетски расходи укључујући и донације 673.854.820

 – расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних
 буџетских корисника

 –

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

47.290.772

 – текући буџетски издаци са донацијама 47.290.772

 – издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџет-
ских  корисника

 –

 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5): -52.058.819

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

-

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

180.000

 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) +(92-62): -51.878.819

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

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

 –

 Примања од задуживања (категорија 91) -

 Неутрошена средства из претходних година 63.278.819

 Издаци за отплату главнице дуга (61) 11.400.000

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

-

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ: 51.878.819

Члан 2.
Укупан обим средстава за јавну потрошњу утврђен 

Градској општини Палилула чланом 4. Одлуке о обиму 
средстава за вршење послова града и градских општина 
и утврђивању прихода и примања који припадају граду, 
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односно градским општинама у 2016. години (у даљем 
тексту: градска одлука) увећава се за износ средстава 
која се преносе из буџета града за конкретне намене а на 
основу акта градског Већа града Београда на основу чла-
на 5. став 1. градске одлуке. 

Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине 
Палилула утврђен чланом 4. градске одлуке, повећава се 
и за износ средстава који се оствари по основу донација и 
трансфера.

Члан 3.
Капитални издаци у 2016. години планирају се у износу 

од 47.290.772 динара и то за:

Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2016
година

– износ –
(динара)

2017
година

– износ –
(динара)

2018
година

– износ –
(динара)

511 13 Изградња пијаце у Падинској 
Скели

583.334

511 01 УК „Палилула” – сређивање про-
тивпожарне заштите према нала-
зу противпожарне инспекције

6.000.000

511 01 Санација услужног центра Борча 600.000

511 01 ЈП „Пословни центар” – капитал-
но одржавање објеката

5.000.000

511 13 Трафо станица за СРЦ „Радивој 
Кораћ”

450.000

511 13 Стручни надзор за СРЦ „Радивој 
Кораћ”

400.000

511 13 Постављање монтажних објеката 
на територији Општине 

4.200.000

511 01 Спортски терен у Великом Селу 1.000.000

511 01 УК „Палилула” – уређење платоа 
Неше „Лептира”

4.000.000

512 13 Рачунари за паметне табле за ОШ 995.000

512 01 Административна опрема 2.999.000

512 01 Колица за инвалиде 600.000

512 01 Дечје игралиште – брод на Ада 
Хуји

5.500.000

512 01 Набавка противпожарних 
апарата

400.000

512 01 УК „Палилула” – опрема за 
вентилацију према налазу проти-
впожарне инспекције

6.000.000

512 01 Административна опрема ЈП 
„Пословни центар”

1.120.000

512 04 Административна опрема УК 
„Палилула”

750.000

512 01 Опрема за образовање, културу и 
спорт ЈП „Пословни центар”

360.000

512 13 Телефонска централа за услужни 
центар ГО Палилула

300.000

512 13 Административна опрема за 
матичаре

28.518

512 13 Позориште у УК „Палилула” 4.000

512 13 Рециклажа није бламажа 920

515 01 Софтвер за GPS лоцирање 
фотографија

500.000

541 01 Уређење зелених површина, пар-
кова и међублоковског зеленила

5.500.000

УКУПНО 47.290.772

Члан 4.
За средства резерве издваја се 1.913.723 динара, и то за 

сталну резерву 600.000 динара, а текућу резерву 1.313.723 
динара.

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује 
председник градске општине Палилула на предлог Одељења 
за финансије и привреду. 

Члан 5.
Примања по врстама и издаци по основним наменама 

утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА 
 Еко-

номска 
класифи-

кација 

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

321  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 
 2015 ГОДИНЕ

- 63.278.819 63.278.819

   Свега 3 : - 63.278.819 63.278.819

7  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

71  Порези

711  Порез на зараде 301.279.740 - 301.279.740

711  Порез на приходе од самостал-
них делатности

8.362.000 - 8.362.000

711  Порези на доходак, добит и 
 капиталне добитке
 (од пољопривреде и шумарства) 

- - -

711  Порези на доходак, добит и 
 капиталне добитке (на 
земљиште) 

20.000 - 20.000

711  Самодоприноси - - -

713  Порез на имовину 
 (од непокретности)

266.797.162 - 266.797.162

713  Порез на имовину 
 (на апсолутна права)

4.937.815 - 4.937.815

714  Порези на добра и услуге 
 (комуналне таксе)

4.000.000 - 4.000.000

716  Други порези
 (комуналне таксе)

3.000.000 - 3.000.000

  Свега 71 : 588.396.717 - 588.396.717

73  Донације и трансфери

732  Текуће донације од међународних 
 организација у корист нивоа 
општина

- - -

733  Други текући трансфери од 
 Републике у корист нивоа 
општина

- - -

733  Текући наменски трансфери од 
 Републике у корист нивоа 
општина

- - -

733  Текући трансфери градова у 
 корист нивоа општина

- - -

733  Капитални трансфери градова у 
 корист нивоа општина

- - -

 Свега 73 : - - -

74  Други приходи

741  Приходи од камата на средства
 буџета општине 

500.000 - 500.000

741  Приходи од имовине 
 (комуналне таксе)

1.183.087 - 1.183.087

742  Приходи од продаје добара и 
услуга
 у корист нивоа општина

25.900.000 5.100.000 31.000.000

742  Приходи од давања у закуп
 објеката Општине (са ПДВ-ом)

26.389.071 - 26.389.071

742  Општинске административне
 таксе

3.000.000 - 3.000.000



29. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 85 – 27

 Еко-
номска 

класифи-
кација 

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

742  Приходи од делатности општин-
ских 
 органа и организација

1.000.000 - 1.000.000

743  Приходи од новчаних казни у 
 корист нивоа општина

300.000 - 300.000

743  Приходи од мандатних казни у 
 корист нивоа општина

200.000 - 200.000

744  Текући добровољни
 трансфери од правних лица

- 180.000 180.000

745  Остали приходи у корист нивоа
 општина

6.200.000 10.600.000 16.800.000

   Свега 74 : 64.672.158 15.880.000 80.552.158

77  Меморандумске ставке
 за рефундацију расхода

772  Меморандумске ставке
 из претходне године

- 137.898 137.898

   Свега 77 : - 137.898 137.898

   Свега 7 : 653.068.875 16.017.898 669.086.773

812  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
 ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

- - -

911  ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ
 ЗАДУЖИВАЊА

- - -

921  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ДОМАЋЕ 
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

- 180.000 180.000

   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИ-
МАЊА:

653.068.875 79.476.717 732.545.592

ИЗДАЦИ – Општи део 
Еко-

номска  
класифи-

кација

Опис Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

 4  ТЕКУЋИ РАСХОДИ

 41  Расходи за запослене

 411  Плате, додаци и накнаде запосле-
них (зараде)

192.361.180 - 192.361.180

 412  Социјални доприноси на терет 
послодавца 

35.457.909 - 35.457.909

 413  Накнаде у натури 4.890.000 316.000 5.206.000

 414  Социјална давања 9.961.190 392.632 10.353.822

 415  Накнаде трошкова за запослене 4.340.000 84.000 4.424.000

 416  Награде запосленима и остали 
посебни расходи

1.481.000 - 1.481.000

   Свега 41 : 248.491.279 792.632 249.283.911

 42  Коришћење услуга и роба

 421  Стални трошкови 46.816.800 10.735.544 57.552.344

 422  Трошкови путовања 1.944.000 490.000 2.434.000

 423  Услуге по уговору 94.289.405 10.470.418 104.759.823

 424  Специјализоване услуге 36.620.000 9.945.550 46.565.550

 425  Текуће поправке и одржавање 23.211.071 14.038.822 37.249.893

 426  Материјал 15.669.862 1.782.979 17.452.841

   Свега 42 : 218.551.138 47.463.313 266.014.451

 43  Амортизација и употреба сред-
става за рад

 431  Амортизација некретнина и 
опреме

- - -

   Свега 43 : - - -

Еко-
номска  

класифи-
кација

Опис Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

 44  Отплата камата и пратећи трош-
кови задуживања

 441  Отплата домаћих камата 1.420.000 - 1.420.000

 444  Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

   Свега 44 : 1.425.000 - 1.425.000

 46  Донације, дотације и трансфери

 463  Трансфери осталим нивоима 
власти

19.500.000 - 19.500.000

 465  Остале дотације и трансфери 24.452.041 200.000 24.652.041

   Свега 46 : 43.952.041 200.000 44.152.041

 47  Социјално осигурање и социјал-
на заштита

 472  Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

20.500.000 16.855.000 37.355.000

   Свега 47 : 20.500.000 16.855.000 37.355.000

 48  Остали расходи

 481  Дотације невладиним органи-
зацијама

22.029.694 3.100.000 25.129.694

 482  Порези, обавезне таксе и казне 44.607.000 2.430.000 47.037.000

 483  Новчане казне и пенали по 
решењу судова

500.000 - 500.000

 484  Накнада за штету насталу од 
елементарних  непогода 

- 924.000 924.000

 485  Накнада за штету насталу од 
стране државних  органа

120.000 - 120.000

   Свега 48 : 67.256.694 6.454.000 73.710.694

 49  Средства резерве

 499  Средства резерве (стална и 
текућа)

1.913.723 - 1.913.723

   Свега 49 : 1.913.723 - 1.913.723

   Свега 4 : 602.089.875 71.764.945 673.854.820

 5  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ

 51  Основна средства

 511  Зграде и грађевински објекти 16.600.000 5.633.334 22.233.334

 512  Машине и опрема 16.979.000 2.078.438 19.057.438

 513  Остале некретнине и опрема - - -

 515  Нематеријална имовина 500.000 - 500.000

   Свега 51 : 34.079.000 7.711.772 41.790.772

 54  Природна имовина

 541  Земљиште 5.500.000 - 5.500.000

   Свега 54 : 5.500.000 - 5.500.000

   Свега 5 : 39.579.000 7.711.772 47.290.772

 6  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
 ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

 61  Отплата главнице

 611  Отплата главнице домаћим 
кредиторима 

11.400.000 - 11.400.000

   Свега 61 : 11.400.000 - 11.400.000

 62  Набавка финансијске имовине

 621  Набавка домаће финансијске 
имовине 

- - -

   Свега 62 : - - -

   Свега 6 : 11.400.000 - 11.400.000

   УКУПНИ РАСХОДИ: 653.068.875 79.476.717 732.545.592
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II – ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.
Укупна средства буџета у 2016. години утврђена су у износу од 732.545.592 динара.
Укупна средства из става 1. овог плана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– текућих прихода у износу од 653.068.875 динара – извор финансирања 01,
– сопствени приходи буџетског корисника – извор 04 – 15.880.000 динара,
– донација од осталих нивоа власти – извор финансирања 07 у износу од 137.898 динара,
– примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – извор финансирања 12 у износу од 180.000 динара,
– прихода из претходних година у износу од 63.278.819 динара – извор финансирања 13.

ИЗДАЦИ – Посебни део 
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Опис Из буџета Из других
извора Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I        СКУПШТИНА ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ
  0602  ПРОГРАМ 15: Локална  самоуправа
  110  Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални  послови и спољни 

послови
  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Функционисање локалне  самоуправе и 

градских општина
    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.240.708 - 3.240.708
    412  Социјални доприноси  на терет послодавца 603.811 - 603.811
    413  Накнаде у натури - - -

414  Социјална давања запосленима - - -
415  Накнаде трошкова за запослене 50.000 - 50.000

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 381.000 - 381.000
    421  Стални трошкови 492.000 - 492.000
    423  Услуге по уговору 2.520.000 - 2.520.000

465  Остале дотације и трансфери 492.292 - 492.292
    481  Дотације невладиним  организацијама
       – дотације политичким странкама 617.816 - 617.816

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 8.397.627 - 8.397.627
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0001: 8.397.627 - 8.397.627

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 8.397.627 - 8.397.627
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за функцију 110: 8.397.627 - 8.397.627

  160  Опште јавне услуге које нису  класификоване на другом месту
  0602-1007  ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора
    416  Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
    421  Стални трошкови - - -
    422  Трошкови путовања 30.000 - 30.000
    423  Услуге по уговору 6.366.800 - 6.366.800

426  Материјал 35.000 - 35.000
    463  Трансфери осталим нивоима власти - - -

481  Дотације невладиним  организацијама 411.878 - 411.878
 Извори финансирања за пројекат 0602-1007:

01  Приходи из буџета 6.843.678 - 6.843.678
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 0602-1007: 6.843.678 - 6.843.678

 Извори финансирања за функцију 160:
01  Приходи из буџета 6.843.678 - 6.843.678
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за функцију 160: 6.843.678 - 6.843.678

 Извори финансирања за програм 15:
01  Приходи из буџета 15.241.305 - 15.241.305
13  Приходи из претходних година - - -
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07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програм 15: 15.241.305 - 15.241.305

 Извори финансирања за раздео I :
01  Приходи из буџета 15.241.305 - 15.241.305
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за раздео I : 15.241.305 - 15.241.305

II      ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
  0602  ПРОГРАМ 15: Локална  самоуправа
  110  Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални  послови и спољни 

послови
  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Функционисање локалне  самоуправе и 

градских општина
411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16.241.754 - 16.241.754
412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.885.300 - 2.885.300

    413  Накнаде у натури 100.000 - 100.000
415  Накнаде трошкова за запослене 200.000 - 200.000
423  Услуге по уговору 560.000 - 560.000
465  Остале дотације и трансфери 2.139.579 - 2.139.579

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 22.126.633 - 22.126.633
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0001: 22.126.633 - 22.126.633

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 22.126.633 - 22.126.633
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за функцију 110: 22.126.633 - 22.126.633

 Извори финансирања за програм 15:
01  Приходи из буџета 22.126.633 - 22.126.633
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програм 15: 22.126.633 - 22.126.633

 Извори финансирања за раздео II :
01  Приходи из буџета 22.126.633 - 22.126.633
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео II : 22.126.633 - 22.126.633

III      ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
  0602  ПРОГРАМ 15: Локална  самоуправа

330    Судови
  0602-0004  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Општинско правобранилаштво

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.359.726 - 8.359.726
412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.509.528 - 1.509.528

    413  Накнаде у натури 190.000 - 190.000
415  Накнаде трошкова за запослене 80.000 - 80.000

    422  Трошкови путовања 115.000 - 115.000
423  Услуге по уговору 1.050.000 - 1.050.000
426  Материјал 510.534 - 510.534
465  Остале дотације и трансфери 1.136.060 - 1.136.060
482  Порези, обавезне таксе и казне 70.000 - 70.000
483  Новчане казне и пенали по  решењу судова 500.000 - 500.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
01  Приходи из буџета 13.520.848 - 13.520.848
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0004: 13.520.848 - 13.520.848

 Извори финансирања за функцију 330:
01  Приходи из буџета 13.520.848 - 13.520.848
13  Приходи из претходних година - - -

 Укупно за функцију 330: 13.520.848 - 13.520.848
 Извори финансирања за програм 15:

01  Приходи из буџета 13.520.848 - 13.520.848
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програм 15: 13.520.848 - 13.520.848

 Извори финансирања за раздео III :
01  Приходи из буџета 13.520.848 - 13.520.848
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео III : 13.520.848 - 13.520.848

IV      УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
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  0901  ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита

  070    Социјална помоћ угроженом становништву
  0901-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Социјалне помоћи

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400.000 - 400.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01  Приходи из буџета 400.000 - 400.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0001: 400.000 - 400.000

  0901-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Подршка социо-хуманитарним  организа-
цијама

481  Дотације невладиним  организацијама 6.500.000 - 6.500.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:

01  Приходи из буџета 6.500.000 - 6.500.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0003: 6.500.000 - 6.500.000

  0901-0004  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Саветодавно-терапијске и социјално-едука-
тивне услуге

423  Услуге по уговору - 7.100 7.100
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.850.000 - 1.850.000

 Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:
01  Приходи из буџета 1.850.000 - 1.850.000
13  Приходи из претходних година - 7.100 7.100
   Укупно за програмску активност 0901-0004: 1.850.000 7.100 1.857.100

  0901-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Активности Црвеног крста
481  Дотације невладиним  организацијама 500.000 - 500.000

 Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:
01  Приходи из буџета 500.000 - 500.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0005: 500.000 - 500.000

  0901-1001  ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски  мајстор
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.600.000 - 2.600.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1001:
01  Приходи из буџета 2.600.000 - 2.600.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0901-1001: 2.600.000 - 2.600.000

  0901-1002  ПРОЈЕКАТ: Акција „Стигле су нам роде”
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 9.000.000 9.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1002:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 9.000.000 9.000.000
   Укупно за пројекат 0901-1002: - 9.000.000 9.000.000

  0901-1003  ПРОЈЕКАТ: „Помоћ старијим лицима и инвалидима”
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 2.000.000 - 2.000.000
512  Машине и опрема 600.000 - 600.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1003:
01  Приходи из буџета 2.600.000 - 2.600.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0901-1003: 2.600.000 - 2.600.000

  0901-1005 ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 3.655.000 3.655.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1005:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.655.000 3.655.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1005: - 3.655.000 3.655.000

  0901-1006 ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељенa лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 2.200.000 2.200.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1006:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 2.200.000 2.200.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1006: - 2.200.000 2.200.000
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  0901-1007 ПРОЈЕКАТ: Jачање толеранције и отклањање предрасуда према азилантима

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50.000 - 50.000
 Извори финансирања за пројекат 0901-1007:

01  Приходи из буџета 50.000 - 50.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1007: 50.000 - 50.000

  0901-1008 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 2.000.000 2.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1008:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 2.000.000 2.000.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1008: - 2.000.000 2.000.000

  0901-1010 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање повратника по реадмисији
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000 - 100.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1010:
01  Приходи из буџета 100.000 - 100.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1010: 100.000 - 100.000

  0901-1013 ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи
421  Стални трошкови - 3.876.903 3.876.903

 Извори финансирања за пројекат 0901-1013:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.876.903 3.876.903
   Укупно за пројекат 0901-1013: - 3.876.903 3.876.903

  0901-1014 ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера
422  Трошкови путовања 1.000.000 - 1.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1014:
01  Приходи из буџета 1.000.000 - 1.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0901-1014: 1.000.000 - 1.000.000

 Извори финансирања за функцију 070:
01  Приходи из буџета 15.600.000 - 15.600.000
13  Приходи из претходних година - 20.739.003 20.739.003
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
   Укупно за функцију 070: 15.600.000 20.739.003 36.339.003

 Извори финансирања за програм 11:
01  Приходи из буџета 15.600.000 - 15.600.000
13  Приходи из претходних година - 20.739.003 20.739.003
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
   Укупно за програм 11: 15.600.000 20.739.003 36.339.003

  0602  ПРОГРАМ 15: Локална  самоуправа
  110  Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални  послови и спољни 

послови
  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Функционисање локалне  самоуправе и 

градских општина
    421  Стални трошкови - - -
    422  Трошкови путовања 200.000 390.000 590.000
    423  Услуге по уговору 5.124.753 30.188 5.154.941

424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал 810.000 - 810.000
444  Пратећи трошкови задуживања - - -

    463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -

    481  Дотације невладиним  организацијама 3.000.000 - 3.000.000
    482  Порези, обавезне таксе и казне 2.000 - 2.000
    484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -

499  Средства резерве
   – стална резерва 600.000 - 600.000
   – текућа резерва 1.313.723 - 1.313.723

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
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01  Приходи из буџета 11.050.476 - 11.050.476
13  Приходи из претходних година - 420.188 420.188
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 11.050.476 420.188 11.470.664
  0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења

423  Услуге по уговору 2.870.000 - 2.870.000
 Извори финансирања за пројекат 0602-1001:

01  Приходи из буџета 2.870.000 - 2.870.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0602-1001: 2.870.000 - 2.870.000

  0602-1004 ПРОЈЕКАТ: Општинска славаи Дан општине
423  Услуге по уговору 300.000 - 300.000

 Извори финансирања за пројекат 0602-1004:
01  Приходи из буџета 300.000 - 300.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0602-1004: 300.000 - 300.000

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 14.220.476 - 14.220.476
13  Приходи из претходних година - 420.188 420.188
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110: 14.220.476 420.188 14.640.664
130    Опште услуге

  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Функционисање локалне  самоуправе и 
градских општина

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 141.458.992 - 141.458.992
412  Социјални доприноси на терет послодавца 25.334.270 - 25.334.270
413  Накнаде у натури 4.400.000 - 4.400.000
414  Социјална давања запосленима 8.908.676 182.632 9.091.308
415  Накнаде трошкова за запослене 3.410.000 - 3.410.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 1.100.000 - 1.100.000
421  Стални трошкови 26.602.300 420.000 27.022.300
422  Трошкови путовања 453.000 - 453.000
423  Услуге по уговору 44.826.680 - 44.826.680
424  Специјализоване услуге 1.540.000 - 1.540.000
425  Текуће поправке и одржавање 6.239.071 51.370 6.290.441
426  Материјал 12.470.000 - 12.470.000
465  Остале дотације и трансфери 18.413.635 - 18.413.635
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним  организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 195.000 - 195.000
483  Новчане казне и пенали по  решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
485  Накнада за штету насталу од стране државних органа 120.000 - 120.000
511  Зграде и грађевински објекти 10.600.000 - 10.600.000
512  Машине и опрема 3.399.000 300.000 3.699.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина 500.000 - 500.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 309.970.624 - 309.970.624
13  Приходи из претходних година - 816.104 816.104
07  Донације од осталих нивоа  власти - 137.898 137.898
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих  кредита и продаје финансијске  имовине - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 309.970.624 954.002 310.924.626
  0602-1002 ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига

421  Стални трошкови - 137.300 137.300
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - 68.130 68.130
425  Текуће поправке и одржавање - 57.440 57.440



29. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 85 – 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9
426  Материјал - 162.979 162.979
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
512  Машине и опрема - 28.518 28.518

 Извори финансирања за пројекат 0602-1002:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 454.367 454.367
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 0602-1002: - 454.367 454.367

 Извори финансирања за функцију 130:
01  Приходи из буџета 309.970.624 - 309.970.624
13  Приходи из претходних година - 1.270.471 1.270.471
07  Донације од осталих нивоа  власти - 137.898 137.898
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих  кредита и продаје финансијске 

 имовине
- - -

15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
 Укупно за функцију 130: 309.970.624 1.408.369 311.378.993

360  Јавни ред и мир некласификован на другом месту
  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Функционисање локалне  самоуправе и 

градских општина
416  Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
423  Услуге по уговору 350.000 - 350.000
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -

  472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01  Приходи из буџета 350.000 - 350.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0001: 350.000 - 350.000

 Извори финансирања за функцију 360:
01  Приходи из буџета 350.000 - 350.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за функцију 360: 350.000 - 350.000

170    Трансакције јавног дуга
  0602-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Управљање јавним дугом

  441  Отплате домаћих камата 1.320.000 - 1.320.000
  444  Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

611  Отплата главнице домаћим  кредиторима 11.400.000 - 11.400.000
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:

01  Приходи из буџета 12.725.000 - 12.725.000
13  Приходи из претходних година - - -
12  Примања од отплате датих  кредита и продаје финансијске  имовине - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0002: 12.725.000 - 12.725.000

 Извори финансирања за функцију 170:
01  Приходи из буџета 12.725.000 - 12.725.000
13  Приходи из претходних година - - -
12  Примања од отплате датих  кредита и продаје финансијске  имовине - - -
   Укупно за функцију 170: 12.725.000 - 12.725.000

830    Услуге емитовања и издаваштва
  0602-0006  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Информисање

  421  Стални трошкови - - -
  423  Услуге по уговору - - -

 – гласило „Палилула” 5.700.000 - 5.700.000
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:

01  Приходи из буџета 5.700.000 - 5.700.000
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0006: 5.700.000 - 5.700.000

 Извори финансирања за функцију 830:
01  Приходи из буџета 5.700.000 - 5.700.000
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
   Укупно за функцију 830: 5.700.000 - 5.700.000

150    Опште јавне услуге – истраживање и развој
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  0602-0007  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Канцеларија за младе

421  Стални трошкови 85.000 - 85.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору 504.000 - 504.000
426  Материјал 140.000 - 140.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
481  Дотације невладиним  организацијама 1.200.000 - 1.200.000
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:
01  Приходи из буџета 1.929.000 - 1.929.000
13  Приходи из претходних година - - -
06  Донације од међународних  организација - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0007: 1.929.000 - 1.929.000
  0602-1006 ПРОЈЕКАТ: Студијска посета најбољих Палилулских студената

424  Специјализоване услуге 4.000.000 - 4.000.000
 Извори финансирања за пројекат 0602-1006:

01  Приходи из буџета 4.000.000 - 4.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0602-1006: 4.000.000 - 4.000.000

 Извори финансирања за функцију 150:
01  Приходи из буџета 5.929.000 - 5.929.000
13  Приходи из претходних година - - -
06  Донације од међународних  организација - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за функцију 150: 5.929.000 - 5.929.000
 Извори финансирања за програм 15:

01  Приходи из буџета 348.895.100 - 348.895.100
13  Приходи из претходних година - 1.690.659 1.690.659
07  Донације од осталих нивоа  власти - 137.898 137.898
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих  кредита и продаје финансијске  имовине - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за програм 15: 348.895.100 1.828.557 350.723.657
  0101  ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде

421    Пољопривреда
  0101-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Рурални развој

422  Трошкови путовања 25.000 - 25.000
424  Специјализоване услуге - 500.000 500.000
425  Текуће поправке и одржавање - 10.419.704 10.419.704
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:
01  Приходи из буџета 25.000 - 25.000
13  Приходи из претходних година - 10.919.704 10.919.704
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за програмску активност 0101-0003: 25.000 10.919.704 10.944.704
 Извори финансирања за функцију 421:

01  Приходи из буџета 25.000 - 25.000
13  Приходи из претходних година - 10.919.704 10.919.704
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за функцију 421: 25.000 10.919.704 10.944.704
 Извори финансирања за програм 5:

01  Приходи из буџета 25.000 - 25.000
13  Приходи из претходних година - 10.919.704 10.919.704
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за програм 5: 25.000 10.919.704 10.944.704
  0701  ПРОГРАМ 7: Путна  инфраструктура

450    Саобраћај
  0701-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Одржавање путева

425  Текуће поправке и одржавање 1.505.000 1.139.931 2.644.931
 Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:

01  Приходи из буџета 1.505.000 - 1.505.000
13  Приходи из претходних година - 1.139.931 1.139.931
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за програмску активност 0702-0002: 1.505.000 1.139.931 2.644.931
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  0701-1002 ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја

423  Услуге по уговору - 100.000 100.000
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
481  Дотације невладиним  организацијама - 3.100.000 3.100.000

 Извори финансирања за пројекат 0701-1002:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.200.000 3.200.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 0701-1002: - 3.200.000 3.200.000

 Извори финансирања за функцију 450:
01  Приходи из буџета 1.505.000 - 1.505.000
13  Приходи из претходних година - 4.339.931 4.339.931
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за функцију 450: 1.505.000 4.339.931 5.844.931
 Извори финансирања за програм 7:

01  Приходи из буџета 1.505.000 - 1.505.000
13  Приходи из претходних година - 4.339.931 4.339.931
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за програм 7: 1.505.000 4.339.931 5.844.931
  0401  ПРОГРАМ 6: Заштита животне  средине

560  Заштита животне средине некласификована на другом месту
  0401-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Управљање заштитом животне  средине и 

природних вредности
421  Стални трошкови - - -
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - 920 920
425  Текуће поправке и одржавање - 410.000 410.000
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним  организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - 924.000 924.000
512  Машине и опрема - 920 920
541  Земљиште - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 1.335.840 1.335.840
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за програмску активност 0401-0001: - 1.335.840 1.335.840
  0401-1002 ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала у Крњачи

424  Специјализоване услуге 600.000 1.611.382 2.211.382
 Извори финансирања за пројекат 0401-1002:

01  Приходи из буџета 600.000 - 600.000
13  Приходи из претходних година - 1.611.382 1.611.382
   Укупно за пројекат 0401-1002: 600.000 1.611.382 2.211.382

  0401-1003 ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега
424  Специјализоване услуге 1.000.000 - 1.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0401-1003:
01  Приходи из буџета 1.000.000 - 1.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0401-1003: 1.000.000 - 1.000.000

 Извори финансирања за функцију 560:
01  Приходи из буџета 1.600.000 - 1.600.000
13  Приходи из претходних година - 2.947.222 2.947.222
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за функцију 560: 1.600.000 2.947.222 4.547.222
 Извори финансирања за програм 6:

01  Приходи из буџета 1.600.000 - 1.600.000
13  Приходи из претходних година - 2.947.222 2.947.222
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за програм 6: 1.600.000 2.947.222 4.547.222
  1101  ПРОГРАМ 1: Локални развој и  просторно планирање

620    Развој заједнице
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  1101-1001 ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката

424  Специјализоване услуге - 4.924.248 4.924.248
 Извори финансирања за пројекат 1101-1001:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 4.924.248 4.924.248
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1001: - 4.924.248 4.924.248

  1101-1002 ПРОЈЕКАТ: Микролокације
423  Услуге по уговору 2.000.000 3.360.000 5.360.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1002:
01  Приходи из буџета 2.000.000 - 2.000.000
13  Приходи из претходних година - 3.360.000 3.360.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1002: 2.000.000 3.360.000 5.360.000

  1101-1004 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 6.000.000 1.000.000 7.000.000
512  Машине и опрема 5.500.000 - 5.500.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1004:
01  Приходи из буџета 11.500.000 - 11.500.000
13  Приходи из претходних година - 1.000.000 1.000.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1004: 11.500.000 1.000.000 12.500.000

  1101-1005 ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова
541  Земљиште 5.500.000 - 5.500.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1005:
01  Приходи из буџета 5.500.000 - 5.500.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1005: 5.500.000 - 5.500.000

  1101-1006 ПРОЈЕКАТ: Пијаца у Падинској Скели
425  Текуће поправке и одржавање - 30.417 30.417
511  Зграде и грађевински објекти - 583.334 583.334

 Извори финансирања за пројекат 1101-1006:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 613.751 613.751
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1006: - 613.751 613.751

  1101-1009 ПРОЈЕКАТ: Еколошка зона Ада Хуја
424  Специјализоване услуге - 1.980.000 1.980.000
511  Зграде и грађевински објекти - - -

 Извори финансирања за пројекат 1101-1009:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 1.980.000 1.980.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1009: - 1.980.000 1.980.000

  1101-1010 ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине
423  Услуге по уговору - 1.500.000 1.500.000
425  Текуће поправке и одржавање 6.000.000 89.960 6.089.960
511  Зграде и грађевински објекти - 4.200.000 4.200.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1010:
01  Приходи из буџета 6.000.000 - 6.000.000
13  Приходи из претходних година - 5.789.960 5.789.960
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1010: 6.000.000 5.789.960 11.789.960

 Извори финансирања за функцију 620:
01  Приходи из буџета 25.000.000 - 25.000.000
13  Приходи из претходних година - 17.667.959 17.667.959
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

     Укупно за функцију 620: 25.000.000 17.667.959 42.667.959
660  Послови становања и заједнице  некласификовани на другом  месту

  1101-1012 ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге
421  Стални трошкови - 180.000 180.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1012:
01  Приходи из буџета - - -
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13  Приходи из претходних година - - -
12  Примања од отплате датих кредита  и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
   Укупно за пројекат 1101-1012: - 180.000 180.000

 Извори финансирања за функцију 660:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
12  Примања од отплате датих кредита  и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
   Укупно за функцију 660: - 180.000 180.000

 Извори финансирања за програм 1:
01  Приходи из буџета 25.000.000 - 25.000.000
13  Приходи из претходних година - 17.667.959 17.667.959
12  Примања од отплате датих кредита  и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програм 1: 25.000.000 17.847.959 42.847.959

  1301  ПРОГРАМ 14: Развој спорта и  омладине
810  Услуге рекреације и спорта

  1301-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Подршка локалним спортским  организација-
ма, удружењима и  савезима

481  Дотације невладиним  организацијама 6.650.000 - 6.650.000
 Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:

01  Приходи из буџета 6.650.000 - 6.650.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0001: 6.650.000 - 6.650.000
  1301-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Подршка предшколском,  школском и рекреа-

тивном  спорту и масовној физичкој  култури
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 200.000 - 200.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:
01  Приходи из буџета 200.000 - 200.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0002: 200.000 - 200.000
  1301-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Одржавање спортске 

 инфраструктуре
511  Зграде и грађевински објекти 1.000.000 850.000 1.850.000
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:
01  Приходи из буџета 1.000.000 - 1.000.000
13  Приходи из претходних година - 850.000 850.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0003: 1.000.000 850.000 1.850.000
  1301-1001 ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливај и уживај”

423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 3.500.000 116.000 3.616.000
426  Материјал - - -

 Извори финансирања за пројекат 1301-1001:
01  Приходи из буџета 3.500.000 - 3.500.000
13  Приходи из претходних година - 116.000 116.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 1301-1001: 3.500.000 116.000 3.616.000

  1301-1002 ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата
421  Стални трошкови 37.500 - 37.500
422  Трошкови путовања 21.000 - 21.000
423  Услуге по уговору 227.172 - 227.172
426  Материјал 14.328 - 14.328

 Извори финансирања за пројекат 1301-1002:
01  Приходи из буџета 300.000 - 300.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 1301-1002: 300.000 - 300.000

 Извори финансирања за функцију 810:
01  Приходи из буџета 11.650.000 - 11.650.000
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13  Приходи из претходних година - 966.000 966.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -

 Укупно за функцију 810: 11.650.000 966.000 12.616.000
 Извори финансирања за програм 14:

01  Приходи из буџета 11.650.000 - 11.650.000
13  Приходи из претходних година - 966.000 966.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програм 14: 11.650.000 966.000 12.616.000

  1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе
820    Услуге културе

  1201-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Подстицаји културном и  уметничком ства-
ралаштву

424  Специјализоване услуге 30.000 - 30.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним  организацијама 3.150.000 - 3.150.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01  Приходи из буџета 3.180.000 - 3.180.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0002: 3.180.000 - 3.180.000

  1201-1001 ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Дани отвореног срца”
424  Специјализоване услуге - 813.000 813.000

 Извори финансирања за пројекат 1201-1001:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 813.000 813.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 1201-1001: - 813.000 813.000

 Извори финансирања за функцију 820:
01  Приходи из буџета 3.180.000 - 3.180.000
13  Приходи из претходних година - 813.000 813.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за функцију 820: 3.180.000 813.000 3.993.000

 Извори финансирања за програм 13:
01  Приходи из буџета 3.180.000 - 3.180.000
13  Приходи из претходних година - 813.000 813.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програм 13: 3.180.000 813.000 3.993.000

  2001  ПРОГРАМ 8: Предшколско  васпитање
911    Предшколско образовање

  2001-1001  ПРОЈЕКАТ: Гасификација вртића на  Карабурми
463  Трансфери осталим нивоима власти 9.500.000 - 9.500.000

 Извори финансирања за пројекат 2001-1001:
01  Приходи из буџета 9.500.000 - 9.500.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 2001-1001: 9.500.000 - 9.500.000

 Извори финансирања за функцију 911:
01  Приходи из буџета 9.500.000 - 9.500.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за функцију 911: 9.500.000 - 9.500.000

 Извори финансирања за програм 8:
01  Приходи из буџета 9.500.000 - 9.500.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програм 8: 9.500.000 - 9.500.000

  2002  ПРОГРАМ 9: Основно  образовање
912    Основно образовање 

  2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа
  421  Стални трошкови - - -
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    423  Услуге по уговору 3.000.000 - 3.000.000

424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним  организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01  Приходи из буџета 3.000.000 - 3.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програмску активност 2002-0001: 3.000.000 - 3.000.000

  2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.500.000 - 5.500.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1001:
01  Приходи из буџета 5.500.000 - 5.500.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1001: 5.500.000 - 5.500.000

  2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа
425  Текуће поправке и одржавање - 500.000 500.000
463  Трансфери осталим нивоима власти 10.000.000 - 10.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1002:
01  Приходи из буџета 10.000.000 - 10.000.000
13  Приходи из претходних година - 500.000 500.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1002: 10.000.000 500.000 10.500.000

  2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика – редован
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.000.000 - 6.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1003:
01  Приходи из буџета 6.000.000 - 6.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 2002-1003: 6.000.000 - 6.000.000

  2002-1004 ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.000.000 - 4.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1004:
01  Приходи из буџета 4.000.000 - 4.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1004: 4.000.000 - 4.000.000

  2002-1005 ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник – одржавање софтвера
423  Услуге по уговору 1.400.000 - 1.400.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1005:
01  Приходи из буџета 1.400.000 - 1.400.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1005: 1.400.000 - 1.400.000

  2002-1007 ПРОЈЕКАТ: Куповина паметних табли за основне школе
512  Машине и опрема - 995.000 995.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1007:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 995.000 995.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1007: - 995.000 995.000

 Извори финансирања за функцију 912:
01  Приходи из буџета 29.900.000 - 29.900.000
13  Приходи из претходних година - 1.495.000 1.495.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за функцију 912: 29.900.000 1.495.000 31.395.000

 Извори финансирања за програм 9:
01  Приходи из буџета 29.900.000 - 29.900.000



Број 85 – 40 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2015.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13  Приходи из претходних година - 1.495.000 1.495.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програм 9: 29.900.000 1.495.000 31.395.000

4.1    ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
 ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”

  0602  ПРОГРАМ 15: Локална  самоуправа
410    Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Функционисање локалне  самоуправе и 
градских општина

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13.050.000 - 13.050.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.335.000 - 2.335.000
413  Накнаде у натури 200.000 - 200.000
414  Социјална давања запосленима 710.000 - 710.000
415  Накнаде трошкова за запослене 600.000 - 600.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
421  Стални трошкови 4.755.000 - 4.755.000
422  Трошкови путовања 100.000 - 100.000
423  Услуге по уговору 9.890.000 - 9.890.000
424  Специјализоване услуге 3.750.000 - 3.750.000
425  Текуће поправке и одржавање 2.612.000 - 2.612.000
426  Материјал 1.690.000 - 1.690.000
431  Амортизација некретнина и опреме - - -
441  Отплата домаћих камата 100.000 - 100.000
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 1.650.000 - 1.650.000
481  Дотације невладиним  организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 39.940.000 - 39.940.000
483  Новчане казне и пенали по  решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
511  Зграде и грађевински објекти 5.000.000 - 5.000.000
512  Машине и опрема 1.480.000 - 1.480.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће  финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 87.862.000 - 87.862.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0001: 87.862.000 - 87.862.000

 Извори финансирања за функцију 410:
01  Приходи из буџета 87.862.000 - 87.862.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за функцију 410: 87.862.000 - 87.862.000

 Извори финансирања за програм 15:
01  Приходи из буџета 87.862.000 - 87.862.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програм 15: 87.862.000 - 87.862.000

 Извори финансирања за главу 4.1:
01  Приходи из буџета 87.862.000 - 87.862.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за главу 4.1: 87.862.000 - 87.862.000

4.2    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
  0602  ПРОГРАМ 15: Локална  самоуправа

160    Опште јавне услуге које нису  класификоване на другом месту
  0602-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Месне заједнице

421  Стални трошкови 7.415.000 - 7.415.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 155.000 - 155.000
426  Материјал - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -
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515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01  Приходи из буџета 7.570.000 - 7.570.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0002: 7.570.000 - 7.570.000

 Извори финансирања за функцију 160:
01  Приходи из буџета 7.570.000 - 7.570.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за функцију 160: 7.570.000 - 7.570.000

 Извори финансирања за програм 15:
01  Приходи из буџета 7.570.000 - 7.570.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програм 15: 7.570.000 - 7.570.000

 Извори финансирања за главу 4.2:
01  Приходи из буџета 7.570.000 - 7.570.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за главу 4.2: 7.570.000 - 7.570.000

4.3    УСТАНОВА КУЛТУРЕ ПАЛИЛУЛА
  1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе

820    Услуге културе
  1201-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Функционисање локалних  установа културе 

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10.010.000 - 10.010.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.790.000 - 2.790.000
413  Накнаде у натури - 316.000 316.000
414  Социјална давања запосленима 342.514 210.000 552.514
415  Накнаде трошкова за запослене - 84.000 84.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
421  Стални трошкови 7.430.000 6.121.341 13.551.341
422  Трошкови путовања - 100.000 100.000
423  Услуге по уговору 7.600.000 5.405.000 13.005.000
424  Специјализоване услуге 20.000.000 - 20.000.000
425  Текуће поправке и одржавање 700.000 340.000 1.040.000
426  Материјал - 1.620.000 1.620.000
431  Амортизација некретнина и опреме - - -
441  Отплата домаћих камата - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 620.475 200.000 820.475
481  Дотације невладиним  организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 4.400.000 2.430.000 6.830.000
483  Новчане казне и пенали по  решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема 6.000.000 754.000 6.754.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће  финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01  Приходи из буџета 59.892.989 - 59.892.989
13  Приходи из претходних година - 1.700.341 1.700.341
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 15.880.000 15.880.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0001: 59.892.989 17.580.341 77.473.330

 Извори финансирања за функцију 820:
01  Приходи из буџета 59.892.989 - 59.892.989
13  Приходи из претходних година - 1.700.341 1.700.341
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 15.880.000 15.880.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за функцију 820: 59.892.989 17.580.341 77.473.330

 Извори финансирања за програм 13:
01  Приходи из буџета 59.892.989 - 59.892.989
13  Приходи из претходних година - 1.700.341 1.700.341
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 15.880.000 15.880.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
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   Укупно за програм 13: 59.892.989 17.580.341 77.473.330

 Извори финансирања за главу 4.3:
01  Приходи из буџета 59.892.989 - 59.892.989
13  Приходи из претходних година - 1.700.341 1.700.341
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 15.880.000 15.880.000
07  Донације од осталих нивоа  власти - - -
   Укупно за главу 4.3: 59.892.989 17.580.341 77.473.330

 Извори финансирања за раздео IV :
01  Приходи из буџета 602.180.089 0 602.180.089
13  Приходи из претходних година - 63.278.819 63.278.819
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 15.880.000 15.880.000
07  Донације од осталих нивоа власти - 137.898 137.898
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита  и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
06  Донације од међународних организација - - -
   Укупно за раздео IV : 602.180.089 79.476.717 681.656.806

Члан 7.
Средства буџета у износу од 653.068.875 динара и средства из осталих извора у износу од 79.476.717 динара, утврђена 

су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска 
активност и пројекат
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Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1101 Програм 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ         25.000.000 17.847.959 42.847.959

 
 

1. Развој локалне заједнице у складу са 
усвојеном стратегијом развоја

1. Усвојена стратегија развоја локалне 
заједнице

да да    

2. Проценат остварења мера (циљева 
усвојене стратегије развоја)

1 >1    

1001 Пројекат  „Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката”  - наменски прој. Министарства Грађе-
вин. и Града Београда

        - 4.924.248 4.924.248

Одељење за инспек-
цијске послове- Одсек 
за извршење

1. Сузбијање бесправне градње 1. Број интервенција на терену  1 <1    
2. Утрошена средства из буџета за  
рушење и уклањање бесправно поди-
гнутих објеката

1 >1

3.Проценат решених захтева за легали-
зацију објеката

1 >1    

1002 Пројекат микролокације – Микрорегулација парцела за киоске         2.000.000 3.360.000 5.360.000
Одељење грађевин-
ских и стамбених 
послова

Развој приватног предузетништва 1.Број новоотворених киоска /број 
затворених киоска

1 >1    

2. Висина прихода од комуналних 
такси за заузеће јавних површина 

1 >1    

1004 Пројекат „Текуће поправке и одржавање  паркова и парковских мобилијара”         11.500.000 1.000.000 12.500.000
Веће градске Општи-
не- члан Већа
 

Исправност парковских мобилијара и 
доступност  паркова широј популацији

1.Број новоуграђених/ремонтованих 
мобилијара у односу на утрошак 
буџетских средстава

1 >1    

2. Степен задовољства квалитетом 
паркова и парковских мобилијара

1 >1    

1005 Пројекат „Уређење паркова” – Радови на пејзажном уређењу паркова на територији Општине Палилула         5.500.000 - 5.500.000
Веће градске Општи-
не- члан Већа

Уређење паркова и унапређење здравља 
становништва

1.Укупан број m² зелене површине на 
којој се уређује и одржава зеленило

1 >1    

2. Укупан број урбаних целина/пар-
кова на којој се уређује и одржава 
зеленило

1 >1    

1006 Пројекат „Пијаца у Падинској Скели”         - 613.751 613.751
ЈП „Пословни центар” 
општине Палилула

Омогућавање услова за снабдевање 
грађана пољопривредним производима

1.Уложена буџетска средства у од-
носу на остварени приход од закупа 
тезги

1 >1    

1009 Пројекат „Еколошка зона Ада Хуја” – Изградња еколошке зоне Ада Хуја         - 1.980.000 1.980.000
Веће градске Општи-
не – члан Већа

1.Обезбеђивање услова за одрживи 
развој локалне заједнице одговорним 
односом према животној средини

1. Дневни број корисника услуга еко-
лошке зоне Ада Хуја

1 >1    

1010 Пројекат  Уређење насеља на територији Општине         6.000.000 5.789.960 11.789.960
Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Омогућавање услова за привредни 
развој Општине, и живот становништва

1. Број новоизграђених привредних и 
стамбених објеката

1 >1    
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1012 Пројекат „Комуналне услуге” – Сервисирање трошкова комуналних услуга         - - -

Одељење грађевин-
ских и стамбених 
послова - Одсек стам-
бених и комуналних 
послова

1. Сервисирање трошкова комунал-
них услуга за станове у власништву 
Општине

1. Уложена буџетска средства у односу 
на број општинских станова

1 >1    

0101 Програм 5  РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ         25.000 10.919.704 10.944.704
  2. Спровођење усвојене пољопривредне 

политике и политике руралног развоја 
на подручју локалне самоуправе

1. Усвојени програми развоја 
пољопривреде и руралног развоја

1 >1    

0003 Програмска активност  Рурални развој         25.000 10.919.704 10.944.704
Веће градске Општи-
не- члан Већа

1. Развој одговарајућих економских 
услова у сеоским срединама

1. Проценат буџетских средстава који 
се издваја за уређење атарских путева

1 >1    

0401 Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         1.600.000 2.947.222 4.547.222
  1. Унапређење квалитета животне 

средине
1. Проценат буџета намењен заштити 
животне средине у односу на укупан 
буџет

1 >1    

0001 Програмска активност Управљање заштитом животне средине и природних ресурса         - 1.335.840 1.335.840
Штаб за ванредне 
ситуације општине 
Палилула

1. Испуњење обавеза у складу са зако-
нима у домену постојања стратешких 
и оперативних планова као и мера 
заштите

1. Усвојен локални акциони и/или 
санациони план

да да

1002 Пројекат  „Дренажа канала у Крњачи” – Дренажа и чишћење регулационих канала на левој обали 
Дунава

        600.000 1.611.382 2.211.382

Штаб за ванредне 
ситуације општине 
Палилула

1. Одводњавање пољопривредног 
земљишта

1. Утрошак буџетских средстава / км 
очишћених канала

1 >1    

1003 Пројекат:   „Чишћење снега”         1.000.000 - 1.000.000
Штаб за ванредне 
ситуације општине 
Палилула

1.Омогућавање несметаног одвијања 
саобраћаја у условима природних 
непогода

1. Утрошак буџетских средстава / км 
очишћених путева

1 >1    

0701 Програм 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА         1.505.000 4.339.931 5.844.931
  2. Повећање безбедности учесника у 

саобраћају и смањење броја саобраћај-
них незгода

1.  Број саобраћајних незгода / инци-
дената

1 <1    

0002 Програмска активност Одржавање путева         1.505.000 1.139.931 2.644.931
Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Опремање и одржавање саобраћајне 
сигнализације на путевима и улицама
 

1.Број пружних прелаза са поставље-
ним полу - рампама

1 >1    

2. Број поправљених и новопоставље-
них саобраћајних знакова и семафора 

1 >1

3.Број саобраћајних несрећа на пруж-
ним прелазима на територији ЛСУ

1 >1    

1002 Пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима Општине Палилула” - 3.200.000 3.200.000
Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Финансирање програма општинског 
тела за координацију безбедности 
саобраћаја на путевима Општине 
Палилула

1. Уложена буџетска средства у односу 
на број саобраћајних несрећа са стра-
далим и повређеним ученицима на 
територији Општине Палилула

1 >1  

2001 Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ         9.500.000  - 9.500.000
  1. Правичан обухват предшколским 

васпитањем  и  образовањем
1. Укупан број деце на листи чекања 1 <1    

1001 Пројекат:   Гасификација вртића на Карабурми - прикључак на постојећу мрежу         9.500.000 - 9.500.000
Веће градске Општи-
не- члан Већа

1. Побољшање услова боравка деце у 
вртићима и смањење трошкова грејања

1. Износ месечних рачуна за грејање у 
објектима обухваћеним пројектом

1 >1    

2. Износ буџетских средстава / број 
објеката обухваћеним пројектом

1 >1    

2002 Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         29.900.000 1.495.000 31.395.000
  1. Потпуни обухват основним образо-

вањем и васпитањем
1. Број деце која су обухваћена 
основним образовањем (разложен по 
разредима и полу)

1 >1    

0001 Програмска активност Функционисање основних школа         3.000.000  - 3.000.000
Веће градске Општи-
не- члан Већа

1. Обезбеђени прописани услови за 
васпитно-образовни рад са децом у 
основним школама 

1Број школа у којима је надлежна 
инспекција (санитарна за хигијену, 
грађевинска за грађевинске услове 
и инспекција заштите која контро-
лише безбедност и здравље на раду) 
констатовала неиспуњење основних 
критериијума хигијене и естетике (ве-
зано за фасаду, кречење унутрашњих 
просторија, тоалете)

1 <1    

1001 Пројекат  „Исхрана и смештај ученика”         5.500.000  - 5.500.000
Одељење за друш-
твене делатности и 
заједничке послове- 
Одсек за друштвене 
делатности

1. Подршка деци са сметњама у развоју 1. Број ученика / износ буџетских 
средстава која се издвајају за исхрану и 
смештај школске деце

1 <1    
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1002 Пројекат  „Текуће поправке школа”         10.000.000 500.000 10.500.000

Веће градске Општине 1. Ефикасно основно образовање и 
рационална употреба средстава 

1. Проценат буџета који се издваја за 
текуће одржавање објеката оснвоних 
школа

1 >1    

2. Проценат  буџета који се издваја за 
набавку и текуће одржавање опреме у 
основним школама

1 >1    

1003 Пројекат:   „Превоз ученика – редован” - Превоз ученика ОШ „Олга Петров”, ради редовног похађања 
наставе

        6.000.000  - 6.000.000

Одељење за друш-
твене делатности и 
заједничке послове- 
Одсек за друштвене 
делатности

1. Ефикасно основно образовање и 
рационална употреба средстава 

1. Број превезених ученика / износ 
буџетских средстава која се издвајају 
за превоз школске деце

1 <1    

1004 Пројекат: „Награде ученицима” – Додела награда „Вук Караџић” за постигнут  одличан успех током 
основног школовања

        4.000.000 - 4.000.000

Одељење за друш-
твене делатности и 
заједничке послове- 
Одсек за друштвене 
делатности

1. Унапређење квалитета образовања и 
васпитања услова у основним школама

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

1 >1    

2. Износ буџетских средстава која се 
издвајају за награђивање ученика

1 >1    

1005 Пројекат: „Електронски дневник – одржавање софтвера”         1.400.000  - 1.400.000
Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Већа доступност информација о 
оцењивању ученика

1. Број притужби родитења на ажур-
ност рада софтвера

1 >1    

2. Висина просечне оцене збирно за 
све разреде на крају школске године

1 >1

3. Проценат буџета  за одржавање 
софтвера

1 >1    

1007 Пројекат:   “Куповина паметних табли за основне школе” - Набавка електронских дисплеја као нас-
тавних помагала

        - 995.000 995.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Повећање транспарентности нас-
тавног процеса кроз већу доступност 
информација о градиву
 

1. Број притужби наставника и учени-
ка на ажурност рада софтвера

1 >1    

2. Висина просечне оцене збирно за 
све разреде на крају школске године

1 >1    

0901 Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА         15.600.000 20.739.003 36.339.003
Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Јачање локалних ресурса за импле-
ментацију стратегије развоја система 
социјалне заштите

1. Висина средстава из буџета града/
општине намењених имплементацији 
Одлуке о правима на услуге социјалне 
заштите  и мере материјалне подршке 
(као % у односу на буџет)

  4,88%    

2. Број лиценирани пружаоца услуге 
( односно број пружалаца услуге који 
су поднели захтев за лиценцирања 
МИНРЗВСП) 

1 >1    

3. Износ (%) буџетских издвајања за 
удружења грађана који делују у обла-
сти социјалне заштите (социо-хумани-
тарне организације, Црвени крст)

  0,96%    

3. Унапређење положаја грађана који 
припадају угроженим групама обезбеђи-
вањем мера материјалне подршке 

1. Број мера материјалне подршке 
грађанима предвиђених Одлуком о 
социјалној заштити 
% (или номинални износ) буџетских 
издвајања за мере материјалне подрш-
ке грађанима 

1 >1    

1.Број грађана/ки корисника мера 
материјалне подршке обезбеђених 
средствимa локалног буџета 

1 >1    

2.Број избег. ИРЛ,повратника / адек-
ватно решавање стамбених услова

       

3. број изб. ИРЛ,повратника /економ-
ско  оснаживање 

1 >1    

0001 Програмска активност Социјалне помоћи         400.000 - 400.000
Веће градске Општи-
не- члан Већа

2. Побољшање социјално-економских 
услова живота грађана који припадају 
посебно осетљивим социјалним групама 
(Роми, избегли, ИРЛ, повратници по 
Споразуму о реадмисији,...)

1. Број корисника једнократне новчане 
помоћи

1 >1    

1. Број избеглих, интерно расељених и 
повратника по Споразуму о реадми-
сији којима је обезбеђено адекватно 
решавања стамбених услова 

1 >1    

0003 Програмска активност   Подршка социо-хуманитарним организацијама         6.500.000 - 6.500.000
Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Подстицање развоја разноврсних 
социјалних услуга у заједници и укљу-
чивање у сферу пружања услуга што 
више различитих социјалних актера

1. Број удружења / хуманитарних 
организација које добијају средства из 
буџета ЛС

1 >1    

2.Број лиценцираних  ОЦД у односу на 
укупан број ОЦД

1 >1

3.% финансирања пројектних ак-
тивности удружења / организација у 
односу на укупна средства која су за 
њих издвојена

1 <1    
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0004 Програмска активност   Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге         1.850.000 7.100 1.857.100

Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Подршка развоју мреже ванинсти-
туционалне услуге  социјалне заштите 
предвиђене Одлуком о социјалној заш-
тити и Законом о социјалној заштити 

1. Износ / % буџетских издвајања 
за услуге подршке за самосталан 
живот у односу на укупан износ / % 
буџетских издвајања за социјалну 
заштиту 

5,18%

2.Број и структра корисника услуга 
подршке за самосталан живот 

1 >1    

0005 Програмска активност   Активности Црвеног крста         500.000 - 500.000
Веће градске Општи-
не – члан Већа

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

1. Број акција на прикупљању разли-
читих  врста  помоћи ( укљућујући и 
акције добровољног давања крви) 

1 >1    

2. Број дистрибуираних пакета 
хране за социјално угрожено стано-
вништво

1 >1

3. Број волонтера Црвеног крста 1 >1    
1001 Пројекат Акција Палилулски мајстор    - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању 

кварова у домаћинству
        2.600.000 - 2.600.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа

Обезбеђивање помоћи најугроженијем 
становништву у уклањању кварова у 
домаћинству

1. Број сервисних интервенција 
у односу на утрошак буџетских 
средстава

1 >1    

2. Степен задовољства квалитетом 
сервисних интервенција

1 >1    

1002 Пројекат: „Стигле су нам роде” – Додела једнократних помоћи од 10.000,00 динара за свако новорођенче 
на Палилули

        - 9.000.000 9.000.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Помоћ породици и подстицај ната-
литету

1.Број подељених једнократних по-
моћи у односу на утрошак буџетских 
средстава

1 >1    

1003 Пројекат:  „Помоћ старијим лицима и инвалидима” – Обезбеђивање услуга интернисте, физијатра 
старим лицима

        2.600.000 - 2.600.000

Веће градске Општи-
не- члан Већа

1. Помоћ старима и инвалидима у услу-
гама здравства

1. Број извршених здравствених 
услуга у односу на утрошак буџетских 
средстава

1 >1    

1005 Пројекат: Грађевински пакети за  избегла и расељена лица – Помоћ избеглим и расељеним лицима у 
трајном решавању стамбеног питања

        - 3.655.000 3.655.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа
 

1.Трајно стамбено збрињавање избеглих 
и расељених лица
 

1. Број стамбено збринутих лица 
у односу на утрошак буџетских 
средстава

1 >1    

2. Степен задовољства квалитетом 
сервисних интервенција

1 >1    

1006 Пројекат:  Грађевински пакети за  избегла и расељена лица – Помоћ избеглим и расељеним лицима у 
трајном решавању стамбеног питања

        - 2.200.000 2.200.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Трајно стамбено збрињавање избе-
глих и расељених лица

1.Број стамбено збринутих лица 
у односу на утрошак буџетских 
средстава

1 >1    

2. Степен задовољства квалитетом 
сервисних интервенција

1 >1    

1007 Пројекат:  Jачање толеранције и отклањање предрасуда према азилантима         50.000 - 50.000
Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Jачање толеранције и отклањање 
предрасуда према азилантима

1. Број жалби упуђених према ази-
лантима

1 <1    

1008 Пројекат:  Економско оснаживање избеглица         - 2.000.000 2.000.000
Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Успешнија интеграција избеглица 1. Број лица међу избеглицама која се 
самостално издржавају

1 >1    

1010 Пројекат:  Економско оснаживање повратника по реадмисији – Подршка самосталном издржавању 
повратника по реадмисији

        100.000 - 100.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Успешнија интеграција повратника по 
реадмисији

1.Број лица повратника по реадмисији 
која се самостално издржавају

1 >1    

1013 Пројекат:  Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи         - 3.876.903 3.876.903
Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Успешнија интеграција становника 
контејнерског насеља

1. Број домаћинстава у оквиру кон-
тејнерског насеља која самостално 
плаћају трошкове ЕДБ-а

1 >1    

1014 Пројекат:  Једнодневни излети пензионера         1.000.000 - 1.000.000
Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Унапређење положаја пензионера 
обезбеђивањем мера материјалне 
подршке

1. Број лица обухваћених акцијом у од-
носу на утрошак буџетских средстава

1 >1    

1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ         63.072.989 18.393.341 81.466.330
 
 
 

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

1. Број субјеката културне инфра-
структуре према типу (установа 
културе, КУД, удружења)

1 >1    

2. Број субјеката културне инфра-
структуре према типу (установа 
културе, КУД, удружења)

1 >1    

3. Укупно издвајање за културу у окви-
ру локалног буџета

1 >1    
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0001 Програмска активност Функционисање локалних установа културе         59.892.989 17.580.341 77.473.330

Веће градске Општи-
не – члан Већа
 

1. Унапређење ефикасности установа 
културе 
 

1. Број запослених  у установама 
културе у односу на укупан број ста-
новника града/општине

1 >1    

2. Проценат учешће сопствених прихо-
да у буџету установа културе 

1 >1

3. Годишња потрошња електричне 
енергије у KW по m² површине 

1 <1    

0002 Програмска активност Подстицаји културном и уметничком стваралаштву         3.180.000 - 3.180.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Повећање интересовања грађана за 
развој културе 

1. Укупан број посетилаца на свим кул-
турним догађајима  који су одржани

1 >1    

2. Укупан број чланова КУД и УК 1 >1    

1001 Пројекат  Манифестација „Дан отвореног срца”         - 813.000 813.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Дружење међу омладином и широм 
популацијом

1. Степен задовољства манифеста-
цијом

1 >1    

1301 Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ         11.650.000 966.000 12.616.000

 
 
 

1. Планско подстицање и креирање ус-
лова за бављење спортом за све грађане 
и  грађанке  Града

1. Програм развоја спорта и акциони 
план развијен на нивоу града/општине 
и усвојен од стране скупштине

да да    

2. Донешен Правилник о финансирању 
спорта у граду/општини

да да    

3.Проценат буџета града/општине 
намењен за спорт

1 >1    

0001 Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима         6.650.000 - 6.650.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Обезбеђивање услова за рад и 
унапређење капацитета спортских 
организација преко којих се остварује 
јавни интерес у области спорта у граду/
општини

1. Број посебних и годишњих програ-
ма спортских организација финанси-
раних од стране града/општине 

1 >1    

2. Проценат буџета намењен финанси-
рању спортских организација 

1 >1    

0002 Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој 
култури

        200.000 - 200.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа

1.Максимална могућа доступност 
постојећих спортских објеката предш-
колском, школском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој култури

1.Број објеката који је доступан за 
коришћење предшколском, школском 
и рекреативном спорту и масовној 
физичкој култури

1 >1    

2. Просечан број дана у години када 
су постојећи објекти доступни предш-
колском, школском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој култури 

1 >1

3. Просечан број сати по дану када су 
постојећи објекти доступни предш-
колском, школском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој култури 

1 >1    

0003 Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре         1.000.000 850.000 1.850.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа

1.Планска градња нових спортских обје-
ката и редовно одржавање постојећих 
спортских објеката од интереса за 
општину/град

1. Број планираних нових спортских 
објеката који треба да буду изграђени 
по усвојеном програму развоја спорта

1 >1    

2. Укупна површина спортских терена/
укупан број становника у граду/
општини

1 >1

2. Трошкови одржавања спортских 
објеката у односу на укупну површину 
спортских објеката

1 <1    

1001 Пројекат  Акција „Пливај и уживај” - Обука пливања у закупљеним терминима на базену “Ташмајдан”         3.500.000 116.000 3.616.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Популаризација пливања међу 
омладином

1.Утрошак буџетских средстава / број 
полазника курса

1 <1    

1.Број полазника курса који су проп-
ливали

1 >1    

1002 Пројекат „Дунавска регата”         300.000 - 300.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Развој туризма кроз популаризацију 
наутике

1. Утрошак буџетских средстава / број 
учесника у регати

1 <1    

0602 Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА         495.215.886 1.828.557 497.044.443

 
 
 

1. Одрживо управно и финансијско 
функционисање Града у складу са 
надлежностима и пословима локалне 
самоуправе

1. Стабилност и интегритет локалног 
буџета 
(суфицит, дефицит) 

да да    

2.  Однос броја запослених у Општини 
и законом утврђених максимума броја 
запослених

1 <1    

3. Број донетих  аката органа и служби 
Општине

1 >1    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина         431.359.733 1.374.190 432.733.923

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – СКУПШТИНА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

        8.397.627 - 8.397.627

Председник 
Скупштине градске 
Општине

1. Обезбеђено континуирано функци-
онисање органа ЈЛС и органа градске 
општине

1. Број седница Скупштине Општине 1 >1

2. Проценат буџета који се издваја за 
плате запослених у органима и служ-
бама града/општине (/функционери и 
службеници)

1 <1

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

        22.126.633 - 22.126.633

Председник градске 
Општине

1. Обезбеђено континуирано функци-
онисање органа ЈЛС и органа градске 
општине

1.Број седница градског/општинског 
Већа

1 >1

2. Проценат буџета који се издваја за 
плате запослених у органима и служ-
бама града/општине (/функционери и 
службеници)

1 <1

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – УПРАВА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

        321.021.100 1.374.190 322.395.290

Начелник Управе 
градске Општине
 

1. Обезбеђено континуирано функци-
онисање органа ЈЛС и органа градске 
општине
 

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

1 >1    

2.Проценат решених  предмета у ка-
лендарској години (у законском року, 
ван законског рока)

1 >1

3. Проценат буџета који се издваја за 
плате запослених у органима и служ-
бама града/општине (/функционери и 
службеници) 

1 <1

2.Унапређење и модернизација рада 
управе ЈЛС и градске Општине

1. Проценат буџета који се издваја 
за модернизацију рада управе (за 
прибављање рачунара и друге опреме 
за потребе унапређења рада управе, 
набавку софтвера, итд.)

1 >1

2.Проценат буџета који се издваја 
за нове услуге које пружа градска/
општинска управа/управа градске 
општине

1 >1

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина –  Јавни ред и мир 
некласификован на другом месту

        350.000 - 350.000

Помоћник Пред-
седника градске 
Општине

1. Изградња ефикасног превентивног 
система заштите и спасавања на избега-
вању последица елементарних и других 
непогода 

1. Број награђених полицајаца у одно-
су на број запослених у ОУП Палилула

1 >1    

2. Број награђених ватрогасаца у одно-
су на број интервенција на територији 
Општине Палилула

1 >1

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина –  ЈАВНО ПРЕДУ-
ЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”

        87.862.000 - 87.862.000

ЈП „Пословни центар” 
општине Палилула- 
директор

1. Обезбеђено континуирано функци-
онисање органа ЈЛС и органа градске 
општине

1. Проценат буџета Општине који се 
одваја за функционисање ЈП “Послов-
ни центар” општине Палилула

1 <1

2. Проценат наплате закупнина од 
издавања пословног простора

1 >1

3. Учешће укупно извршених расхода 
ЈП „Пословни центар“ општине Па-
лилула у односу на укупно остварене 
приходе од закупа у претходној години 
<100%.

1 <1

0002 Програмска активност Месне заједнице         7.570.000 - 7.570.000

Одељење за општу 
управу- Одсек за 
сарадњу са месним 
заједницама

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

1. Проценат буџета града/општи-
не који се користи за трошкове 
и  планове  рада /програме месних 
заједница

1 >1

2. Степен остварења финансијских 
планова месних заједница

1 >1

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

1 <1    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0003 Програмска активност Управљање јавним дугом         12.725.000 - 12.725.000

Начелник Управе 
градске Општине

1. Одржавање финансијске стабилности 
града/општине и финансирање капитал-
них инвестиционих расхода 

1. Учешће укупног износа главни-
ца и камата које доспевају у датој 
години на сва неизмирена дугорочна 
задужења за финансирање капитал-
них инвестиционих расхода у односу 
на укупно остварене текуће приходе 
буџета локалне власти у претходној 
години <15%.

1,74%

2. Учешће издатака за сервисирање 
дугова у текућим приходима ≤ 15%

1,74%

3. Структура јавног дуга (удео крат-
корочног дуга за финансирање фи-
нансијске стабилности и дугорочних 
дугова за финансирање капиталних 
инвестиционих расхода у укупном 
јавног дугу града/општине)

1 1    

0004 Програмска активност Општинско правобранилаштво         13.520.848 - 13.520.848

Општинско правоб-
ранилаштво градске 
општине Палилула- 
Општински правоб-
ранилац

1. Заштита имовинских права и интере-
са  града/општине  

1. Број предмета у раду правобрани-
лаштва

1 >1

2. Број решених предмета (позитивних 
и негативних по  града/општине )

1 >1

3. Број правних мишљења која су 
дата органима  града/општине , 
стручним службама и другим прав-
ним лицима чија имовинска и друга 
права заступа

1 >1    

0006 Програмска активност Информисање         5.700.000 - 5.700.000

Помоћник Пред-
седника градске 
Општине

1. Унапређење јавног информисања од 
локалног значаја

1. Број издатих билтена града/општине 
(штампани или електронски)

1 1

0007 Програмска активност Канцеларија за младе         1.929.000 - 1.929.000

Веће градске Општи-
не – члан Већа

1. Успостављени институционални 
услови у граду/општини за подршку 
активном укључивању младих, подршку 
различитим друштвеним активности-
ма младих и креативном испољавању 
њихових потреба

1. Број корисника услуга КЗМ (разврс-
тан по  полу)

1 >1    

2. Број организованих активности и 
пројеката КЗМ 

1 >1    

1001 Пројекат „Услуге медијског праћења”         2.870.000 - 2.870.000

Помоћник Пред-
седника градске 
Општине

1. Комуникација са јавношћу у испоља-
вању њихових потреба

1. Број чланака/репортажа у којима 
се помиње Општина Палилула на 
годишњем нивоу

1 >1    

2. Број чланака/репортажа у позитив-
ној конотацији у односу на укупан 
објављени број

1 >1    

1002 Пројекат „Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - 
Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда”

        - 454.367 454.367

Начелник Управе 
градске Општине

1. Лакше и брже остварење права грађа-
на по питању  личних стања грађана, 
вођења матичних књига и изборних 
права 

1. Број остварених услуга матичне 
службе (укупан број предмета који су 
у току, број потврда и других докуме-
ната издатих  физичким и правним 
лицима)

1 >1    

2. Проценат буџета Општине који се 
користи за трошкове и  планове  рада /
програме матичне службе

1 >1    

1004 Пројекат:  „Општинска слава и Дан општине”         300.000 - 300.000

Председник градске 
Општине

1. Комуникација са јавношћу и промо-
ција градске Општине

1. Уложена буџетска средства / број 
угошћених људи

1 <1

1006 Пројекат „Студијска посета најбољих Палилулских студената” – Студијска посета најбољих Палилул-
ских студената европским Универзитетима

        4.000.000 - 4.000.000

Одељење за друш-
твене делатности и 
заједничке послове- 
Канцеларија за младе

1. Интеракција студената из различитих 
земаља

1. Уложена буџетска средства / број 
учесника- студената

1 <1

1007 Пројекат „Трошкови локалних избора” – Трошкови организације избора на локалном нивоу         6.843.678 - 6.843.678

Председник 
Скупштине градске 
Општине

1. Трошкови изборне логистике на 
локалном нивоу

1. Уложена буџетска средства / број 
уписаних бирача

1 <1

УКУПНО ПРОГРАМИ         653.068.875 79.476.717 732.545.592
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Члан 8.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују 

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

Члан 9.
Председник градске општине Палилула је наредбодавац 

за извршење буџета, и може појединачним актом пренети 
овлашћења одређеним лицима за потписивање налога за 
пренос средстава. 

Председник градске општине Палилула одговоран је за 
спровођење фискалне политике и управљање јавном имо-
вином, приходима и примањима, расходима и издацима на 
начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 10.
Одељење за финансије и привреду Градске општине Па-

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

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. 
овог члана, Веће Градске општине Палилула усваја и доста-
вља извештај Скупштини Градске општине Палилула.

Члан 11.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

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

та извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу, исплата плата 
запосленима, минимални стални трошкови неопходни за 
несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Председник градске општине Палилула може привреме-
но обуставити извршење појединих издатака буџета, у слу-
чају да се издаци повећају или примања буџета смање.

Члан 12.
Одељење за финансије и привреду непосредно врши 

контролу законитости, рационалности и наменског ко-
ришћења средстава распоређених директним и индирект-
ним корисницима буџета. 

Ако се контролом утврди да се средства не користе за-
конито, наменски и рационално, Одељење за финансије и 
привреду неће извршити поднете налоге за плаћање.

Корисици буџетских средстава дужни су да уз захтев за 
плаћање доставе Одељењу за финансије и привреду ком-
плетну документацију за плаћање на основу које је утврђе-
на обавеза корисника буџетских средстава. 

Члан 13.
У оквиру распоређених средстава у члану 6. ове одлуке, 

буџетски корисници могу користити средства распоређена 
овом одлуком, само за намене за које су им, по њиховом  за-
хтеву, та средства одобрена.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријација-
ма у 2015. години, а неизвршене у току те године, преносе 
се и имају статус преузетих обавеза у 2016. години и извр-
шавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
извршене искључиво по принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, од-
носно актом владе предвиђен другачији метод.

Корисници средстава буџета, који одређени расход извр-
шавају из средстава буџета и из других извора, обавезни су 
да измирење тог расхода прво врше из тих других извора.

Члан 14.
Функционер, односно руководилац директног, односно 

индиректног корисника буџетских средстава, одговоран 
је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање 
налога за плаћање које треба извршити из средстава органа 
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава одговоран је 
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу 
буџетских апропријација.

Функционер, односно руководилац директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава, може прене-
ти поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица 
у директном, односно индиректном кориснику буџетских 
средстава.

Члан 15.
 Председник градске општине Палилула може донети 

одлуку о промени износа апропријација у складу са чланом 
61. Закона о буџетском систему.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење 
Одељења за финансије и привреду Управе општине, може 
извршити преусмеравање апропријација одобрених на име 
одређеног расхода и издатка који се финансира из општих 
прихода буџета у износу до 5% вредности апропријације за 
расход и издатак чији се износ умањује.

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

Ако у току године дође до промена околности које не уг-
рожавају утврђене приоритете унутар буџета, председник 
градске општине Палилула доноси одлуку да се износ ап-
ропријације коју није могуће искористити пренесе у текућу 
буџетску резерву и може се користити за намене које нису 
предвиђене буџетом, или за намене за које нису предвиђена 
средства у довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања апропријација из става 4. 
овог члана, не може бити већи од износа разлике између 
максимално могућег износа средстава текуће буџетске ре-
зерве утврђеног Законом о буџетском систему и буџетом 
одобрених средстава текуће буџетске резерве. 

Члан 16.
У случају да се буџету Градске општине Палилула из 

другог буџета (републике, Града Београда или друге локал-
не самоуправе) определе актом наменска трансферна сред-
ства, укључујући и наменска трансферна средства за надок-
наду штета услед елементарних непогода, као и у случају 
уговарања донације, чији износи нису могли бити познати 
у поступку доношења ове одлуке, Одељење за финансије 
и привреду, на основу тог акта, отвара одговарајуће апро-
пријације за извршење расхода по том основу. 

Члан 17.
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 градске општине Палилула  ће изврши-
ти одговарајуће измене ове одлуке на предлог Одељења за 
финансије и привреду. 
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Члан 18.
Распоред средстава утврђених у оквиру раздела IV – 

Управа градске општине – економска класификација 481 – 
„дотације невладиним организацијама”, врши председник 
Градске општине Палилула на предлог Комисије за спро-
вођење поступка јавног конкурса за финасирање пројеката 
невладиних организација. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у скла-
ду са оценом остваривања пројеката невладиних организа-
ција у 2016. години. 

Члан 19.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва у 2016. години обрачунату исправку вредности нефи-
нансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 20.
Слободна новчана средства консолидованог рачуна тре-

зора Градске општине Палилула, која преостану по извр-
шењу обавеза буџета Градске општине Палилула, осим при-
хода за које је у посебном закону, односно пропису Градске 
општине Палилула утврђена намена која ограничава упо-
требу тих средстава, могу се инвестирати на домаћем фи-
нансијском тржишту новца.

Слободна новчана средства консолидованог рачуна тре-
зора Градске општине Палилула могу се користити за пре-
времено враћање кредита у циљу смањења обавеза Град-
ске општине Палилула, депоновати средства код Народне 
банке Србије или код пословних банака које имају одгова-
рајући бонитет.

Члан 21.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-

калне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. 
које је донео министар надлежан за послове финансија 
на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15) и Законом о на-
чину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору („Службени гласник РС”, број 68/15), број запосле-
них код корисника буџета Градске општине Палилула, (ди-
ректни и индиректни буџетски корисници) не може прећи 
максимални број запослених на неодређено и одређено 
време.

У овој одлуци средства за плате се обезбеђују за број 
запослених утврђен у складу са прописима из става 1. овог 
члана.

Члан 22.
Јавно предузеће  и други облици организовања чији је 

оснивач Градска општина Палилула дужни су да најкасније 
до 30. новембра текуће буџетске године, део од најмање 85% 
добити по завршном рачуну за 2015. годину уплате у буџет 
Градске општине Палилула.

Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са 
ставом 1. овог члана.

Члан 23.
У буџетској 2016. години, обрачун и исплата плата, као 

и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних 
награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним 
колективним уговорима за директне и индиректне ко-

риснике средстава буџета Градске општине Палилула, вр-
шиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 
2016. годину. 

Члан 24. 
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

грађевинских радова, који закључују директни и индирект-
ни корисници буџетских средстава, морају бити додељени у 
складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 25. 
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 6. 

ове одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског 
плана директног корисника буџета који доноси руководи-
лац тог буџетског корисника, у року од најкасније 15 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Годишњим финансијским планом из става 1. овог чла-
на средства буџета распоређују се по ближим наменама, у 
складу са програмском, функционалном, економском кла-
сификацијом и по изворима финансирања. На финансијски 
план из става 1. овог члана сагласност даје Веће Градске 
општине Палилула по претходно прибављеном мишљењу 
Одељења за финансије и привреду  Градске општине Пали-
лула.

Финансијски план директног корисника мења се исто-
времено са променом апропријација утврђених чланом 6. 
ове одлуке у складу са законом.

Члан 26.
Текући дефицит у 2016. години, покриће се пренетим 

средствима из 2015. године. 

Члан 27. 
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извр-

шења буџета, до 31. децембра 2016. године, сва средства која 
нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која 
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџе-
ту Градске општине Палилула за 2016. годину.

Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2016. године. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-6/2015-I-6-24-1, 29. децембра 2015. године

Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 24. седници 
одржаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 50. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/12) и члана 25, став 1, тачка 11. Статута Градске општи-
не Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
16/10 и 35/13), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног пре-
дузећа „Пословни центар општине Палилула” за 2016. годи-
ну, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „По-
словни центар општине Палилула” на својој 37. седници 
одржаној дана 24. децембра 2015. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-6/2015-I-6-24-2, 29. децембра 2015. године

Председник
Аца Јевтић, ср.

СТАРИ ГРАД

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници oд 29. децембра 2015. гoдинe, нa oснoву члaнa 35. 
Статута Градске општине Стари град („Службени лист Гра-
да Београда”, број 4/14), и члана 51. Пословника Скупштине 
(„Службени лист Града Београда”, број 9/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Члан 1.
У члану 12. Пословника Скупштине Градске општина 

Стари град („Службени лист Града Београда”, број 9/11), у 
ставу 1. додаје се алинеја 6. тако да гласи:

– „Савет за спровођење омладинске политике (Канцела-
рија за младе)”.

Члан 2.
Додаје се члан 20а пословника тако да гласи:

„Члан 20а
„Савет за спровођење омладинске политике (Канцела-

рија за младе) – ради на унапређењу положаја младих на 
територији градске општине Стари град, у складу са Наци-
оналном стратегијом за младе и акционим плановима који-
ма се утврђује политика градске општине за младе, прати 
активности и сарађује са удружењима од значаја за рад са 
младима, реализује програме од интереса за младе, учест-
вује у активностима на унапређењу предузетништва мла-
дих и развијању предузетничког духа код младих; пружа 
подршку младима и у сарадњи са образовним, културним 
и државним институцијама учествује у разним облицима 
едукације и образовања младих, разматра предлоге проје-
ката из области омладинске политике и учествује кроз раз-
не програме на неформалном образовању младих; пружа 
логистичку подршку у реализацији пројеката младих; креи-
ра моделе и спроводи активности на волонтерском ангажо-
вању младих и слично.

Савет своје активности спроводи кроз годишњи Про-
грам рада чији је саставни део финансијски план који са-
чињава за сваку буџетску годину, који усваја Веће градске 
општине.

Средства за спровођење активности Савета се обез-
беђују у Буџету градске општине.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари Град
I-01, Број 020-4-35/15, 29. децембра 2015. године

Заменик председник а
Фолгић Рада , ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, 
нa сeдници oд 29. децембра 2015. гoдинe, нa oснoву чл. 
43. и 46. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – други закон и 103/15), 
члана 32. Зaкoнa о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, број 129/07), чл. 15. и 35. Статута Градске општи-
не Стари град („Службени лист Града Београда”, број 4/14 
– други пречишћени текст и 25/15) и члана 50. Пословни-
ка Скупштине („Службени лист Града Београда”, број 9/11) 
на предлог Већа Градске општине Стари град, доноси

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2016. 

ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и примања буџета Градске општине Стари град 

регулисана су законским прописима и Одлуком о обиму 
средстава за вршење послова Града и градских општина и 
утврђивању прихода и примања који припадају граду, од-
носно градским општинама у 2016. години („Службени 
лист Града Београда”, број __/15) и овом одлуком.

Члан 2.
Укупни приходи и примања буџета у 2016. години 

утврђују се у износу од 762.593.513 динара и чине их: при-
ходи из буџета у износу од 600.480.404 динара утврђених 
Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и 
градских општина и утврђивању прихода и примања који 
припадају граду, односно градским општинама у 2016. го-
дини – извор финансирања 01, прихода од меморандум-
ских ставки за рефундацију расхода у износу од 600.000 
динара – извор финансирања 01 и 07, прихода од продаје 
роба и услуга (сопственог прихода) индиректног корисника 
буџетских средстава Установе културе „Пароброд” у изно-
су од 3.646.526 динара – извор финансирања 04, донација од 
међународних организација у укупном износу од 5.177.700. 
динара – извор финансирања 06, трансфера од других ни-
воа власти у износу од 3.960.000 динара – извор финанси-
рања 07, примања од отплате датих кредита у износу од 
2.500.000 динара – извор финансирања 12, пренетих сред-
става из претходне године у укупном износу од 141.475.000 
динара – извор финансирања 13. и неутрошених средстава 
донације из претходне године у износу од 4.753.883 динара 
– извор финансирања 15.

Наведени приходи и примања представљају обим сред-
става за финансирање јавних расхода.

Члан 3.
Обим средстава из члана 2. одлуке, увећава се за сред-

ства која се преносе из буџета града за конкретне намене на 
основу акта градоначелника града и за износ средстава која 
градска општина оствари по основу донација и трансфера.

Члан 4.
У сталну буџетску резерву издваја се износ од 3.000.000 

динара.
У текућу резерву издваја се износ од 1.000.000 динара.
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Члан 5.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 

општине Стари град утврђују се у следећим износима:

ТАБЕЛА 1.

ОПИС 

Шифра
економске

класифика-
ције

СРЕДСТВА
буџета плани-
рана за период 

I-XII 2016.
године

1 2 3
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА БУЏЕТА
 I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (3+7+8+9) 762.593.513
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б+В) 7 613.864.630
 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Извор 01 (A+Б) 7 600.480.404
 A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ 7 490.145.975
 1. Порез на доходак 711 219.986.334
 – Порез на зараде 711110 213.606.334
 – Порез на приходе од самосталних делатности 711120 6.380.000
 – Самодопринос на територији општине 711181 0
2. Порез на имовину 713 100.822.091
 – Порез на имовину 713 89.345.329
 – Порез на пренос апсолутних права 713 11.476.762
3. Локалне комуналне таксе 714 14.263.926
4. Трансфери других нивоа власти 733 0
 – Трансфери од других нивоа власти (извор 01) 733 0
5. Приходи од имовине 741 4.000.000
 – Камате (извор 01) 741100 4.000.000
6. Приходи од продаје добара и услуга 742 46.673.624
 – Приход од закупа пословног простора (део који се 
односи на ПДВ) 

742152 40.808.625

 – Приходи од општинских административних такси 
(извор 01)

742251 5.500.000

 – Приходи општинских органа управе (извор 01) 742351 364.999
 7. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 4.400.000
 – Приходи од новчаних казни (извор 01) 743351 400.000
 – Приходи од мандатних казни (извор 01) 743353 4.000.000
 8. Мешовити и неодређени приходи 745 100.000.000
 – Остали приходи у корист нивоа општине 745151 100.000.000
Б. ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ 7 110.334.429
 – Закуп пословног простора (део без ПДВ-нето) 742152 110.334.429
B. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ (73+745+77) 13.384.226
1. Донације и трансфери 73 9.137.700
 – Донације од међународних организација (извор 06)
 За пројекат „Ј dont fall” – 2.071.714 динара 
 За пројекат „Strategic” – 3.105.986 динара

732 5.177.700

 – Текући трансфери од Града (извор 07) 733 3.560.000
 – Капитални трансфери од Града (извор 07) 733 0
 – Текући трансфери од осталих нивоа власти (извор 07) 733 400.000
 – Капитални трансфери од осталих нивоа власти 
(извор 07)

733 0

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

745151 3.646.526

 3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 600.000
ПРИМАЊА (8+9+3) 148.728.883
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМО-
ВИНЕ (извор 9)

81 0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИ-
НЕ (извор 12)
– Отплата стамбених кредита

92 2.500.000

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА – 
ПРОЦЕНА (извор 13)

321 141.475.000

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТ-
ХОДНЕ ГОДИНЕ – ПРОЦЕНА (извор 15)

321 4.753.883

 а. Неутрошена средства донације за прoјекат” J dont 
fall” 1.606.828 динара

1.606.828

 б. Неутрошена средства донације за прoјекат 
„Strategic” – 3.147.055 динара

3.147.055

 II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА (4+5+6) 762.593.513

1 2 3
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 756.136.158
 1.1. Расходи за запослене 41 232.804.366
 1.2. Коришћење роба и услуга 42 220.818.906
 1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 125.986
 1.4. Субвенције јавном предузећу 45 7.000.000
 1.5. Социјална заштита из буџета 47 22.554.000
 1.6. Остали расходи 48+49 204.195.300
 1.7. Трансфери 463+464+465 68.637.600
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 6.457.355
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 0
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМО-
ВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА

   

1. Примања по основу отплате кредита 92 2.500.000
2. Износ датих кредита 62 0
 IV. РАЗЛИКА (1-2) 92-62 2.500.000
 V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ 7-(4+5) -148.728.883
Примарни дефицит -суфицит (7+8-7411)

-(4+5-44)
-152.728.883

Укупни фискални резултат
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV -146.228.883
VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV – VI) = – V   148.728.883

Исказани буџетски дефицит у износу од 148.728.883 ди-
нара покрива се из примања од продаје финансијске имо-
вине – отплата стамбених кредита (извор 12) у износу од 
2.500.000 динара, пренетих средстава из претходних година 
(извор 13) у износу од 141.475.000 динара и неутрошених 
средстава донација из претходне године (извор 15) у укуп-
ном износу од 4.753.883 динара. 

Укључивањем наведених примања у износима из става 
2. овог члана, исказани приходи и примања буџета за 2015. 
годину су у равнотежи са исказаним расходима и издацима.

Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама распоређују се у 

следећим износима:

ТАБЕЛА 2.

Економска 
класификација Врста издатака 

СРЕДСТВА 
БУЏЕТА

ПЛАНИРАНА 
ЗА ПЕРИОД  

I-XII2016. године
1 2 3

41 Издаци за запослене
411 Плате, накнаде и додаци за запослене 177.294.566
412 Социјални допринос послодавца 33.714.000
413 Накнаде у натури 5.116.200
414 Социјална давања запосленим 12.636.300
415 Накнаде за запослене 1.750.300
416 Посебни расходи 2.293.000

 Укупно 41: 232.804.366
42 Коришћење роба и услуга

421 Стални трошкови 41.276.826
422 Трошкови пословних путовања 3.805.000
423 Услуге по уговорима 69.337.028
424 Специјализоване услуге 17.182.714
425 Текуће поправке и одржавање 74.247.138
426 Материјал 14.970.200

 Укупно 42: 220.818.906
44 Отплата камата и пратећи трошкови заду-
живања

444 Негативне курсне разлике 125.986
 Укупно 44: 125.986
45 Субвенције јавним предузећима
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1 2 3
451 Субвенције јавном предузећу 7.000.000

 Укупно 45: 7.000.000
46 Дотације и трансфери

463 Трансфери осталим нивоима власти 43.370.500
464 Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања
1.300.000

465 Остале текуће дотације по закону 23.967.100
 Укупно 46: 68.637.600

47 Права из социјалног осигурања
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 22.554.000

 Укупно 47: 22.554.000
48 Остали расходи

481 Дотације невладиним организацијама 5.710.200
482 Остали порези 143.125.100
483 Новчане казне по решењу судова 50.660.000
484 Накнада штете за елементарне непогоде 500.000
485 Накнада штете за штету нанету од стране 

државних органа
200.000

 Укупно 48: 200.195.300

1 2 3
49 Административни трансфери

499 Средства резерве 4.000.000
 Укупно 49: 4.000.000

51 Основна средства
511 Зграде и грађевински објекти 2.510.100
512 Машине и опрема 1.477.055
513 Остала основна средства 200
515 Нематеријална имовина 2.470.000

 Укупно 51: 6.457.355
62 Набавка финансијске имовине

621 Набавка домаће финансијске имовине 0
 Укупно 62: 0

  Укупни расходи : 762.593.513

Члан 7.
Буџетских корисници Градске општине Стари град за 

2016, 2017. и 2018. годину не планирају капиталне издатке.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.
Средства буџета распоређују се по наменама и корисницима:

ТАБЕЛА 3.
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 ОПИС 

СРЕДСТВА 
БУЏЕТА 

планирана  за 
период  I-XII  

2016. 
ИЗ ИЗВОРА 01

СРЕДСТВА 
БУЏЕТА 

планирана  
за период  I-
XII 2016. ИЗ 
ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА

УКУПНА 
СРЕДСТВА 

БУЏЕТА плани-
рана  за период  

I-XII 2016. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1           СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ      

0602       ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање
локалне самоуправе и градских општина – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

110 Извршни и законодавни органи

411 Плате и додаци запослених 3.050.000 0 3.050.000

412 Социјални допринос на терет послодавца 601.000 0 601.000

413 Накнаде у натури (маркице за превоз) 80.000 0 80.000

414 Социјална давања запосленима 111.300 0 111.300

415 Накнаде за запослене 100 0 100

423 Услуге по уговорима 3.000.000 0 3.000.000

465 Остале текуће дотације по закону 420.000 0 420.000

481
Дотације невладиним организацијама
– редовно финансирање политичких странака
– чланарина СКГО

800.000 0 800.000

Извори финансирања за функцију 110

01 Приходи из буџета 8.062.400 0 8.062.400

Укупно за функцију 110 8.062.400 0 8.062.400

Извори финансирања за ПА 0001:

01 Приходи из буџета 8.062.400 0 8.062.400

Укупно за Програмску активност 0001 8.062.400 0 8.062.400

0602-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

160 Изборна комисија

421 Стални трошкови 100 0 100

423 Услуге по уговору 0 10.000 10.000

426 Материјал 100 0 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Извори финансирања за функцију 160

01 Приходи из буџета 200 200

07 Трансфери других нивоа власти 10.000 10.000

Укупно за функцију 160 200 10.000 10.200

Извори финансирања за ПА 0001:

01 Приходи из буџета 200 200

07 Трансфери других нивоа власти 10.000 10.000

Укупно за Програмску активност 0001 200 10.000 10.200

0602-1001 Пројекат 1001 (П 1001) – Прослава Општинске славе – Цвети

110 Извршни и законодавни органи

423 Услуге по уговору 1.330.000 0 1.330.000

426 Материјал 470.000 0 470.000

Извори финансирања за функцију 110

01 Приходи из буџета 1.800.000 1.800.000

 Укупно за функцију 110 1.800.000 0 1.800.000

Извори финансирања за Пројекат 0602-1001

01 Приходи из буџета 1.800.000 1.800.000

Укупно за Пројекат 0602-1001 1.800.000 0 1.800.000

0602-1002
Пројекат 1001 (П 1002) – Организовање манифестација од
значаја за општину (улица отвореног срца, улица сусрета – 
Јевремова, Дунав фест и тд.)

110 Извршни и законодавни органи

423 Услуге по уговору 100.000 0 100.000

463 Трансфери осталим нивоима власти 100 0 100

481 Дотације невладиним организацијама 200.000 0 200.000

Извори финансирања за функцију 110

01 Приходи из буџета 300.100 300.100

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за функцију 110 300.100 0 300.100

Извори финансирања за Пројекат 0602-1002

01 Приходи из буџета 300.100 300.100

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за Пројекат 0602-1002 300.100 0 300.100

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15

01 Приходи из буџета 10.162.700 10.162.700

07 Трансфери других нивоа власти 10.000 10.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за ПРОГРАМ 15 10.162.700 10.000 10.172.700

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 10.162.700 10.000 10.172.700

2           ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ      

0602       ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина – ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

110 Извршни и законодавни органи

411 Плате и додаци запослених 17.270.000 0 17.270.000

412 Социјални допринос на терет послодавца 3.150.000 0 3.150.000

413
Накнаде у натури 
– маркице за превоз 
– поклони за децу 

400.000 0 400.000

414 Социјална давања запосленима 629.000 0 629.000

415 Накнаде за запослене
-накнаде за превоз

100 0 100

422 Путни трошкови – трошкови путовања изабраних, именованих и постављених 
лица 

1.100.000 1.100.000

423 Услуге по уговору (накнаде члановима комисија и члановима Већа који нису на 
сталном раду, репрезентација, поклони )

2.470.000 2.470.000

444 Негативне курсне разлике 20.000 0 20.000

465 Остале текуће дотације по закону 2.500.000 0 2.500.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

472

Општинске награде
– Награде најбољим ватрогасцима и полицајцима
– Награђивање грађана (за освојене медаље на такмичењима, за таленте и 
стручна усавршавања)

900.000 0 900.000

499
Средства резерве
– Стална резерва 3.000.000 динара
– Текућа резерва 1.000.000 динара

4.000.000 0 4.000.000

Извори финансирања за функцију 110

01 Приходи из буџета 32.439.100 32.439.100

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за функцију 110 32.439.100 0 32.439.100

Извори финансирања за ПА 0001:

01 Приходи из буџета 32.439.100 32.439.100

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за Програмску активност 0001 32.439.100 0 32.439.100

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15

01 Приходи из буџета 32.439.100 32.439.100

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за ПРОГРАМ 15 32.439.100 0 32.439.100

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 32.439.100 0 32.439.100

3           УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ      

3.0

1101       ПРОГРАМ 1 – ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Стратешко, просторно и урбанистичко 
планирање – рушење бесправне градње, укњижба непокретности и тд...

130 Опште услуге

423 Услуге по уговорима 100 0 100

424 Специјализоване услуге 300.000 0 300.000

425

Текуће поправке и одржавање
из извора 01 – 3.000.000 динара
из извора 07 – 0 динара
из извора 13 – 5.000.000 динара

3.000.000 5.000.000 8.000.000

426 Материјал 100 0 100

482 Остали порези 100 0 100

Извори финансирања за функцију 130

01 Приходи из буџета 3.300.300 3.300.300

07 Трансфери других нивоа власти 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000

 Укупно за функцију 130 3.300.300 5.000.000 8.300.300

Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 3.300.300 3.300.300

07 Трансфери других нивоа власти 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000

Укупно за Програмску активност 0001 3.300.300 5.000.000 8.300.300

Извори финансирања за ПРОГРАМ 1

01 Приходи из буџета 3.300.300 3.300.300

07 Трансфери других нивоа власти 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.000.000 5.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 1 3.300.300 5.000.000 8.300.300

0601       ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0009 Програнска активност 0009 (ПА 0009) Уређење и одржавање зеленила – 
Уређење и заштита парковских површина

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

423 Услуге по уговорима 100.000 0 100.000

424 Специјализоване услуге 100 0 100

425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 1.000.000

481 Дотације невладиним организацијама 10.000 0 10.000

512 Машине и опрема 10.000 0 10.000

Извори финансирања за функцију 560
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01 Приходи из буџета 1.120.100 1.120.100

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

 Укупно за функцију 560 1.120.100 0 1.120.100

Извори финансирања за ПА 0009

01 Приходи из буџета 1.120.100 1.120.100

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за Програмску активност 0009 1.120.100 0 1.120.100

0601-0012 Програнска активност 0012 (ПА 0012) – ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

110 Опште услуге

423 Услуге по уговорима 100 0 100

424 Специјализоване услуге 100 0 100

425

Текуће поправке и одржавање
из извора 01 – 46.347.138 динара
из извора 13 – 12.800.000 динара Акције („Заједно за нашу зграду” „Сам свој 
мајстор”)

46.347.138 12.800.000 59.147.138

511 Зграде и грађевински објекти 100 0 100

Извори финансирања за функцију 110

01 Приходи из буџета 46.347.438 46.347.438

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.800.000 12.800.000

 Укупно за функцију 110 46.347.438 12.800.000 59.147.438

Извори финансирања за ПА 0012

01 Приходи из буџета 46.347.438 46.347.438

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.800.000 12.800.000

Укупно за Програмску активност 0012 46.347.438 12.800.000 59.147.438

Извори финансирања за ПРОГРАМ 2

01 Приходи из буџета 47.467.538 47.467.538

07 Трансфери других нивоа власти 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.800.000 12.800.000

Укупно за ПРОГРАМ 2 47.467.538 12.800.000 60.267.538

0401       ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0004

Програмска активност 0004 (ПА 0004) Заштита природних вредности и 
унапређење подручја са природним својствима – Финансирање акција и 
манифестација у циљу заштите животне средине (Акција поделе штедљивих 
сијалица, Еколошке радионице при школама и предшколским установама – 
Деца и рециклажа, Акција Еко кесе – Dogy pot и др.) 

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

423 Услуге по уговору 210.000 0 210.000

424 Специјализиване услуге 50.000 0 50.000

426 Материјал 50.000 0 50.000

481 Дотације невладиним организацијама 150.000 0 150.000

Извори финансирања за функцију 560

01 Приходи из буџета 460.000 0 460.000

Укупно за функцију 560 460.000 0 460.000

Извори финансирања за ПА 0004

01 Приходи из буџета 460.000 0 460.000

Укупно за Програмску активност 0004 460.000 0 460.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 6

01 Приходи из буџета 460.000 460.000

Укупно за ПРОГРАМ 6 460.000 0 460.000

0701       ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУТА

0701-1001
Пројекат (П1001) : Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине 
Стари град (едукација учесника и превентивно промотивне активности у обла-
сти безбедности саобраћаја)

450 Заштита животне средине некласификована на другом месту

423 Услуге по уговору 0 1.000.000 1.000.000

424 Специјализиване услуге 0 500.000 500.000

426 Материјал 0 100.000 100.000

481 Дотације невладиним организацијама 0 1.600.000 1.600.000

Извори финансирања за функцију 560

01 Приходи из буџета 0 0
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07 Трансфери других нивоа власти 3.200.000 3.200.000

Укупно за функцију 450 0 3.200.000 3.200.000

Извори финансирања за Пројекат 0701-1001

01 Приходи из буџета 0

07 Трансфери других нивоа власти 3.200.000 3.200.000

Укупно за Пројекат 0701-1001 0 3.200.000 3.200.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 7

01 Приходи из буџета 0 0

07 Трансфери других нивоа власти 3.200.000 3.200.000

Укупно за ПРОГРАМ 7 0 3.200.000 3.200.000

2001       ПРОГРАМ 8 – Предшколско васпитање

2001-0001
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање предшколских установа 
– Побољшање услова за рад предшколслих установа, припремног предшколског 
програма и финансирање превоза 

910 Предшколско и основно образовање

463
Трансфери осталим нивоима власти
– извор 01 1.000.000 динара
– извор 13 28.000.000 динара

1.000.000 28.000.000 29.000.000

472 Накнаде за социјалну заштиту 250.000 0 250.000

481 Дотације невладиним организацијама 50.000 0 50.000

Извори финансирања за функцију 910

01 Приходи из буџета 1.300.000 1.300.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 28.000.000 28.000.000

 Укупно за функцију 910 1.300.000 28.000.000 29.300.000

Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 1.300.000 1.300.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 28.000.000 28.000.000

Укупно за Програмску активност 0001 1.300.000 28.000.000 29.300.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 8

01 Приходи из буџета 1.300.000 1.300.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 28.000.000 28.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 8 1.300.000 28.000.000 29.300.000

2002       ПРОГРАМ 9 – Основно образовање

2002-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање основних школа-По-
бољшање услова за рад основних школа

912 Основно образовање

463
Трансфер осталим нивоима власти 
– извор 01 3.000.000 динара
– извор 13 3.000.000 динара

3.000.000 3.000.000 6.000.000

Извори финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.000.000 3.000.000

 Укупно за функцију 912 3.000.000 3.000.000 6.000.000

Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.000.000 3.000.000

Укупно за Програмску активност 0001 3.000.000 3.000.000 6.000.000

2002-1001 Пројекат 1001 (П 1001) – Исхрана и смештај ученика 

912 Основно образовање

463
Трансфер осталим нивоима власти
– извор 01 600.000 динара
– извор 13 325.150 динара

600.000 325.150 925.150

Извори финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 600.000 600.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 325.150

 Укупно за функцију 912 600.000 325.150 925.150

Извори финансирања за Пројекат 2002-1001

01 Приходи из буџета 600.000 600.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 325.150

Укупно за Пројекат 2002-1001 600.000 325.150 925.150
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2002-1002 Пројекат 1003 (П 1002) – Превоз ученика 

912 Основно образовање

463
Трансфер осталим нивоима власти
– извор 01 3.600.000 динара
– извор 13 1.006.150 динара

3.600.000 1.006.150 4.606.150

Извори финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 3.600.000 3.600.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.006.150 1.006.150

 Укупно за функцију 912 3.600.000 1.006.150 4.606.150

Извори финансирања за Пројекат 2002-1002

01 Приходи из буџета 3.600.000 3.600.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.006.150 1.006.150

Укупно за Пројекат 2002-1002 3.600.000 1.006.150 4.606.150

2002-1003 Пројекат 1004 (П 1003) Награђивање ученика (ђака првака, ђака генерације, 
добитника награде „Вук Караџић, за освојене медаље на такмичењима)

912 Основно образовање

463 Трансфер осталим нивоима власти 1.000.000 0 1.000.000

472 Накнаде за социјалну заштиту 3.000.000 0 3.000.000

Извори финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 4.000.000 0 4.000.000

 Укупно за функцију 912 4.000.000 0 4.000.000

Извори финансирања за Пројекат 2002-1003

01 Приходи из буџета 4.000.000 0 4.000.000

Укупно за Пројекат 2002-1003 4.000.000 0 4.000.000

2002-1004 Пројекат 1007 (П 1007) – Куповина рачунара за ученике трећих разреда 

912 Основно образовање

463
Трансфер осталим нивоима власти
– извор 01 1.000.000 динара
– извор 13 360.000 динара

1.000.000 360.000 1.360.000

Извори финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 360.000 360.000

 Укупно за функцију 912 1.000.000 360.000 1.360.000

Извори финансирања за Пројекат 2002-1004

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 360.000 360.000

Укупно за Пројекат 2002-1004 1.000.000 360.000 1.360.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 9

01 Приходи из буџета 12.200.000 12.200.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.691.300 4.691.300

Укупно за ПРОГРАМ 9 12.200.000 4.691.300 16.891.300

2003       ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање средњих школа-По-
бољшање услова за рад средњих школа (улагања у школе, награђивање, превоз, 
смештај и исхрана ученика средњих школа)

920 Средње образовање

463
Трансфер осталим нивоима власти
– извор 01 0 динара
– извор 13 329.000 динара

0 329.000 329.000

Извори финансирања за функцију 920

01 Приходи из буџета 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 329.000 329.000

 Укупно за функцију 920 0 329.000 329.000

Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 329.000 329.000

Укупно за Програмску активност 0001 0 329.000 329.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 10

01 Приходи из буџета 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 329.000 329.000
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Укупно за ПРОГРАМ 10 0 329.000 329.000

0901       ПРОГРАМ 11 – Социјална и дечја заштита

0901-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Социјална помоћ угроженом станов-
ништву – ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ

070 Социјална помоћ угроженом становништву

472 Накнаде за социјалну заштиту 1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за функцију 070

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

 Укупно за функцију 070 1.000.000 0 1.000.000

Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за Програмску активност 0001 1.000.000 0 1.000.000

0901-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) – Прихватилиштва, прихватне станице 
и друге врсте смештаја (обезбеђивање привременог смештаја у кризним ситу-
ацијама, сахране НН лица, једнократна помоћ избеглим и расељеним лицима од 
Комесаријата)

070 Социјална помоћ угроженом становништву

423 Услуге по уговору 50.000 0 50.000

463 Трансфер осталим нивоима власти 50.000 0 50.000

472
Накнаде за социјалну заштиту
– из извора 01: 200.000 динара
– из извора 07: 400.00 динара

200.000 400.000 600.000

Извори финансирања за функцију 070

01 Приходи из буџета 300.000 300.000

07 Трансфери других нивоа власти 400.000 400.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

 Укупно за функцију 070 300.000 400.000 700.000

Извори финансирања за ПА 0002

01 Приходи из буџета 300.000 300.000

07 Трансфери других нивоа власти 400.000 400.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за Програмску активност 0002 300.000 400.000 700.000

0901-0003 Програмска активност 0003 (ПА 0003) – Финансијска подршка социо хумани-
тарним организацијама 

090 Социјална заштита некласификована на другом месту

481 Дотације невладиним организацијама 1.000.000 0 1.000.000

Извори финансирања за функцију 090

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

 Укупно за функцију 090 1.000.000 0 1.000.000

Извори финансирања за ПА 0003

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

Укупно за Програмску активност 0003 1.000.000 0 1.000.000

0901-0004 Програмска активност 0004 (ПА 0004) – Саветодавно терапијске и социјално 
едукативне услуге – ДНЕВНЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦИ 

010 Болест и инвалидност

424 Специјализоване услуге 100 0 100

472 Накнаде за социјалну заштиту 10.000.000 10.000.000

463 Трансфери осталим нивоима власти 100 0 100

481 Дотације невладиним организацијама 100 0 100

Извори финансирања за функцију 010

01 Приходи из буџета 10.000.300 10.000.300

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

 Укупно за функцију 010 10.000.300 0 10.000.300

Извори финансирања за ПА 0004

01 Приходи из буџета 10.000.300 10.000.300

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за Програмску активност 0004 10.000.300 0 10.000.300
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0901-0005
Програмска активност 0005 (ПА 0005) – Саветодавно терапијске и социјално 
едукативне услуге-УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ (персо-
нална асистенција особама са инвалидитетом)

010 Болест и инвалидност

424 Специјализоване услуге 100 100

472
Накнаде за социјалну заштиту
– извор 01 3.000.000 динара
– извор 13 254.000 динара

3.000.000 254.000 3.254.000

481 Дотације невладиним организацијама 100 0 100

Извори финансирања за функцију 010

01 Приходи из буџета 3.000.200 3.000.200

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 254.000 254.000

 Укупно за функцију 010 3.000.200 254.000 3.254.200

Извори финансирања за ПА 0005

01 Приходи из буџета 3.000.200 3.000.200

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 254.000 254.000

Укупно за Програмску активност 0005 3.000.200 254.000 3.254.200

0901-0006 Програмска активност 0006 (ПА 0006) – Активности Црвеног крста -ургентна 
помоћ људима у невољи

070 Социјална помоћ угроженом становништву

423 Услуге по уговору 10.000 0 10.000

481 Дотације невладиним организацијама 300.000 0 300.000

Извори финансирања за функцију 070

01 Приходи из буџета 310.000 310.000

 Укупно за функцију 070 310.000 0 310.000

Извори финансирања за ПА 0006

01 Приходи из буџета 310.000 310.000

Укупно за Програмску активност 0006 310.000 0 310.000

0901-0007 Програмска активност 0007 (ПА 0007) – Дечја заштита – пружање материјалне 
подршке деци и породици – новорођеним бебама

040 Породица и деца

472 Накнаде за социјалну заштиту 3.500.000 0 3.500.000

Извори финансирања за функцију 040

01 Приходи из буџета 3.500.000 3.500.000

 Укупно за функцију 040 3.500.000 0 3.500.000

Извори финансирања за ПА 0007

01 Приходи из буџета 3.500.000 3.500.000

Укупно за Програмску активност 0007 3.500.000 0 3.500.000

0901-1001 Пројекат 1001 (П 1001) – Интегрисане превенције и детекције популације са 
фактором ризика – I don‘t fall

080 Социјална заштита – истраживање и развој

422
Трошкови путовања
– из извора 01: 0 динара
– из извора 06: 2.000.000 динара

0 2.000.000 2.000.000

423

Услуге по уговорима
– из извора 01: 0 динара
– из извора 06: 0 динара
– из извора 15: 1.606.728 динара

0 1.606.728 1.606.728

424

Специјализиване услуге
– из извора 01: 0 динара
– из извора 06: 51.714 динара
– из извора 15: 0 динара

0 51.714 51.714

444 Негативне курсне разлике
– из извора 06: 20.000 динара

0 20.000 20.000

465 Остале текуће дотације по закону
– из извора 15: 100 динара

0 100 100

Извори финансирања за функцију 080

01 Приходи из буџета 0 0

06 Донације међународних организација 2.071.714 2.071.714

15 Неутрошене средства донација из претходне године 1.606.828 1.606.828

 Укупно за функцију 080 0 3.678.542 3.678.542

Извори финансирања за Пројекат 0901-1001

01 Приходи из буџета 0 0
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06 Донације међународних организација 2.071.714 2.071.714

15 Неутрошене средства донација из претходне године 1.606.828 1.606.828

Укупно за Пројекат 0901-1001 0 3.678.542 3.678.542

Извори финансирања за ПРОГРАМ 11

01 Приходи из буџета 19.110.500 19.110.500

06 Донације међународних организација 2.071.714 2.071.714

07 Трансфери других нивоа власти 400.000 400.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 254.000 254.000

15 Неутрошене средства донација из претходне године 1.606.828 1.606.828

Укупно за ПРОГРАМ 11 19.110.500 4.332.542 23.443.042

1801       ПРОГРАМ 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање установа примарне 
здравствене заштите – улагања у набавку медицинске опреме, одржавање 
објеката 

760 Здравство некласификовано на другом месту

464
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
– извор 01 50.000 динара
– извор 13 1.250.000 динара

50.000 1.250.000 1.300.000

Извори финансирања за функцију 760

01 Приходи из буџета 50.000 50.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.250.000 1.250.000

Укупно за функцију 760 50.000 1.250.000 1.300.000

Извори финансирања за ПА 0001:

01 Приходи из буџета 50.000 50.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.250.000 1.250.000

Укупно за Програмску активност 0001 50.000 1.250.000 1.300.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 12

01 Приходи из буџета 50.000 50.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.250.000 1.250.000

Укупно за ПРОГРАМ 12 50.000 1.250.000 1.300.000

1201       ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалних установа 
културе – Финансијска подршка установама културе са територије општине 
улагањем у објекте, набавку опреме, финансирању активности које доприносе 
очувању културних вредности и баштине

820 Услуге културе

463 Трансфери осталим нивоима власти 100.000 100.000

Извори финансирања за функцију 820

01 Приходи из буџета 100.000 100.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за функцију 820 100.000 0 100.000

Извори финансирања за ПА 0001:

01 Приходи из буџета 100.000 100.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за Програмску активност 0001 100.000 0 100.000

1201-0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002) Подстицаји културном и уметничком 
стваралаштву – Подршка НВО и удружења из области културе

820 Услуге културе

481 Дотација невладиним организацијама 100.000 0 100.000

Извори финансирања за функцију 820

01 Приходи из буџета 100.000 0 100.000

Укупно за функцију 820 100.000 0 100.000

Извори финансирања за ПА 0002:

01 Приходи из буџета 100.000 0 100.000

Укупно за Програмску активност 0002 100.000 0 100.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 13

01 Приходи из буџета 200.000 200.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за ПРОГРАМ 13 200.000 0 200.000
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1301       ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Подршка локалним спортским организа-
цијама, удружењима и савезима

810 Услуге рекереације и спорта

481 Дотације невладиним организацијама 1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за функцију 810

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за функцију 810 1.000.000 0 1.000.000

Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за Програмску активност 0001 1.000.000 0 1.000.000

1301-0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002) Подршка предшколском, школском и 
рекреативном спорту и масовној физичкој култури

810 Услуге рекереације и спорта

472 Накнаде за социјалну заштиту 50.000 0 50.000

481 Дотације невладиним организацијама 500.000 0 500.000

Извори финансирања за функцију 810

01 Приходи из буџета 550.000 0 550.000

Укупно за функцију 810 550.000 0 550.000

Извори финансирања за ПА 0002

01 Приходи из буџета 550.000 0 550.000

Укупно за Програмску активност 0002 550.000 0 550.000

1301-0003 Програмска активност 0003 (ПА 0003) Одржавање спортске инфраструктуре 
-Субвенције јавном предузећу „Милан Гале Мушкатировић

810 Услуге рекереације и спорта

451
Субвенције јавном предузећу
– извор 01 1.000.000 динара
– извор 13 6.000.000 динара

1.000.000 6.000.000 7.000.000

Извори финансирања за функцију 810

01 Приходи из буџета 1.000.000 6.000.000 7.000.000

Укупно за функцију 810 1.000.000 6.000.000 7.000.000

Извори финансирања за ПА 0003

01 Приходи из буџета 1.000.000 6.000.000 7.000.000

Укупно за Програмску активност 0003 1.000.000 6.000.000 7.000.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ 14

01 Приходи из буџета 2.550.000 2.550.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.000.000 6.000.000

Укупно за ПРОГРАМ 14 2.550.000 6.000.000 8.550.000

0602       ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина
– УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

130 Опште услуге

411 Плате и додаци запослених 98.500.000 0 98.500.000

412 Социјални допринос на терет послодавца 18.500.000 0 18.500.000

413
Накнаде у натури
 – маркице за превоз 
 – новогодишњи пакетићи за децу запослених 

4.100.000 0 4.100.000

414

Социјална давања запосленима
Исплата боловања из прихода из извора 01 и из рефундација боловања
(меморандумске ставке 600.000) 
Отпремнине приликом одласка у пензију
Отпремнине у случају отпуштања са посла 
Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице
Остале помоћи запосленим радницима
Из извора 13 – 3.000.000 динара 

3.596.000 3.600.000 7.196.000

415 Накнаде за запослене (накнаде за превоз) 500.000 0 500.000

416 Посебни расходи
јубиларне награде, награде за посебне резултате рада,

900.000 0 900.000
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421

Стални трошкови
Из извора 01 – 14.000.000 динара
– трошкови платног промета и банкарских услуга 
– енергетске услуге 
– комуналне услуге 
– услуге комуникација (телефони, мобилни телефони, интернет, пошта, 
достава) 
– трошкови осигурања 
– закуп имовине и опреме 
– остали непоменути трошкови
Из извора 07 – 0 динара (за матичаре) 
Из извора 13 – 16.000.000 динара

14.000.000 16.000.000 30.000.000

422
Трошкови путовања
– из извора 01 за запослене – 230.000 динара
– из извора 07 за матичаре – 350.000 динара

230.000 350.000 580.000

423

Услуге по уговорима
– из извора 01 – 10.000.000 динара
– из извора 07 – 0 динара (за матичаре)
– из извора 13 – 17.000.000 динара

10.000.000 17.000.000 27.000.000

424
Специјализоване услуге
– из извора 01 – 4.000.000 динара
– из извора 13 – 1.585.700 динара

4.000.000 1.585.700 5.585.700

425
Текуће поправке и одржавањe
– из извора 01 – 1.400.000 динара
– из извора 13 – 2.000.000 динара 

1.400.000 2.000.000 3.400.000

426

Материјал
– из извора 01 – 9.000.000 динара
– из извора 07 – 0 динара (за матичаре)
– из извора 13 – 3.000.000 динара

9.000.000 3.000.000 12.000.000

444 Негативне курсне разлике 20.000 0 20.000

465 Остале текуће дотације по закону 12.200.000 0 12.200.000

482 Остали порези 13.000.000 0 13.000.000

483
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела
– из извора 01 – 7.000.000 динара
– из извора 13 – 33.660.000 динара 

7.000.000 33.660.000 40.660.000

484 Накнада штете за елементарне непогоде 500.000 0 500.000

485 Накнада штете за штету нанету од стране државних органа 200.000 0 200.000

511

Зграде и грађевински објекти
– из извора 01 – 0 динара
– из извора 12 – 2.500.000 динара
– из извора 13 – 0 динара

0 2.500.000 2.500.000

512
Машине и опрема
– из извора 01 – 500.000 динара
– из извора 13 – 470.000 динара 

500.000 470.000 970.000

513 Остала основна средства 100 100

515
Нематеријална имовина
– из извора 01 – 1.500.000 динара
– из извора 13 – 460.000 динара 

1.500.000 460.000 1.960.000

621 Набавка домаће финансијске имовине 0 0 0

Извори финансирања за функцију 130

01 Приходи из буџета 199.646.100 199.646.100

07 Рефундација боловања– меморандумске
 ставке 

600.000 600.000

07 Трансфери од других нивоа власти 350.000 350.000

12 Примања од продаје финасијске имовине 2.500.000 2.500.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 77.175.700 77.175.700

 Укупно за функцију 130 199.646.100 80.625.700 280.271.800

Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 199.646.100 199.646.100

07 Рефундација боловања– меморандумске
 ставке 

600.000 600.000

07 Трансфери од других нивоа власти 350.000 350.000

12 Примања од продаје финасијске имовине 2.500.000 2.500.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 77.175.700 77.175.700

Укупно за Програмску активност 0001 199.646.100 80.625.700 280.271.800

0602-0006 Програмска активност 0006 (ПА 0006) – ИНФОРМИСАЊЕ

111 Извршни и законодавни органи
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423

Услуге по уговору
(услуге штампања и дистрибуција часописа, услуге информисања
 јавности и односа са јавношћу, услуге рекламе и пропаганде,
 медијске услуге)
– из извора 01 – 15.000.000 динара
– из извора 13 – 5.050.000 динара

15.000.000 5.050.000 20.050.000

Извори финансирања за функцију 111

01 Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.050.000 5.050.000

 Укупно за функцију 111 15.000.000 5.050.000 20.050.000

Извори финансирања за ПА 0006

01 Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.050.000 5.050.000

Укупно за Програмску активност 0006 15.000.000 5.050.000 20.050.000

0602-0007 Програмска активност 0007 (ПА 0007) КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

160 Опште јавне услуге

421 Стални трошкови 100 0 100

423 Услуге по уговорима 350.000 0 350.000

424

Специјализоване услуге
– из извора 01 – 5.300.000 динара
– из извора 07 – 0 динара
– из извора 13 – 925.000 динара

5.300.000 925.000 6.225.000

465 Остале текуће дотације по закону 467.000 0 467.000

Извори финансирања за функцију 160

01 Приходи из буџета 6.117.100 6.117.100

07 Трансфери других нивоа власти 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 925.000

 Укупно за функцију 160 6.117.100 0 6.117.100

Извори финансирања за ПА 0007

01 Приходи из буџета 6.117.100 6.117.100

07 Трансфери других нивоа власти 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 925.000

Укупно за Програмску активност 0007 6.117.100 925.000 7.042.100

0602-1003 Пројекат 1003 (П 1003) – Пројекат „„STRATEGIC” -имлементација јавних cloud 
сервиса

460 Економски послови-Комуникације-Прoјекат „STRATEGIC“

421 Стални трошкови
– из извора 06 – 50.000 динара

0 50.000 50.000

422 Трошкови путовања
– из извора 15 – 2.000.000 динара

0 2.000.000 2.000.000

423
Услуге по уговорима
– из извора 06 – 2.500.000 динара
– из извора 15 – 1.000.000 динара

0 3.500.000 3.500.000

424 Специјализоване услуге
Из извора 06 – 400.000 динара

0 400.000 400.000

426 Материјал
– из извора 06 – 100.000 динара

0 100.000 100.000

444 Негативне курсне разлике
– из извора 06: 55.986 динара

0 55.986 55.986

465 Остале текуће дотације по закону 0 0 0

512 Машине и опрема
– из извора 15 – 147.055 динара

0 147.055 147.055

Извори финансирања за функцију 460

01 Приходи из буџета 0 0

06 Донације међународних организација 3.105.986 3.105.986

15 Неутрошене средства донација из претходне године 3.147.055 3.147.055

Укупно за функцију 460 0 6.253.041 6.253.041

Извори финансирања за Пројекат 1003

01 Приходи из буџета 0 0

06 Донације међународних организација 3.105.986 3.105.986

15 Неутрошене средства донација из претходне године 3.147.055 3.147.055

Укупно за Пројекат 1003 0 6.253.041 6.253.041

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Приходи из буџета 220.763.200 220.763.200

06 Донације међународних организација 3.105.986 3.105.986

07 Трансфери од других нивоа власти– меморандумске
 ставке за трудничка боловања

600.000 600.000

07 Трансфери од других нивоа власти 350.000 350.000

12 Примања од продаје финасијске имовине 2.500.000 2.500.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 83.150.700 83.150.700

15 Неутрошене средства донација из претходне године 3.147.055 3.147.055

Укупно за ПРОГРАМ 15 220.763.200 92.853.741 313.616.941

Укупно за главу 3.0 (збир Програма: 1,2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15) 307.401.538 158.456.583 465.858.121

  3.1          ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД”      

0602       ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

411 Плате и додаци запослених 43.651.566 0 43.651.566

412 Социјални допринос на терет послодавца 8.763.000 0 8.763.000

413 Накнаде у натури 500.000 0 500.000

414 Социјална давања запосленима 2.000.000 0 2.000.000

415 Накнаде за запослене 700.000 0 700.000

416 Посебни расходи 600.000 0 600.000

421 Стални трошкови 5.700.000 0 5.700.000

422 Трошкови путовања 10.000 0 10.000

423 Услуге по уговорима 4.500.000 0 4.500.000

424 Специјализоване услуге 100.000 0 100.000

425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 0 2.000.000

426 Материјал 1.500.000 0 1.500.000

465 Остале текуће дотације по закону 6.000.000 0 6.000.000

482 Остали порези 130.000.000 130.000.000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 10.000.000 0 10.000.000

511 Зграде и грађевински објекти 10.000 0 10.000

512 Машине и опрема 200.000 0 200.000

513 Остала основна средства 100 0 100

515 Нематеријална имовина 500.000 0 500.000

Извори финансирања за функцију 410

01 Приходи из буџета 216.734.666 216.734.666

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

 Укупно за функцију 410 216.734.666 0 216.734.666

Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 216.734.666 216.734.666

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за Програмску активност 0001 216.734.666 0 216.734.666

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15

01 Приходи из буџета 216.734.666 216.734.666

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за ПРОГРАМ 15 216.734.666 0 216.734.666

  3.2         УСТАНОВА КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД“      

1201       ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001 Функционисање локалних установа културе УСТАНОВА КУЛТУРЕ 
„ПАРОБРОД‘‘

820 Услуге културе

411 Плате и додаци запослених 10.807.000 0 10.807.000

412 Социјални допринос на терет послодавца 1.960.000 0 1.960.000

414 Социјална давања запосленима 1.700.000 1.700.000

415 Накнаде за запослене 550.000 0 550.000

416 Посебни расходи 793.000 0 793.000

421 Стални трошкови 2.500.000 1.026.526 3.526.526
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

422 Трошкови путовања 65.000 0 65.000

423 Услуге по уговорима 4.000.000 4.000.000

424 Специјализоване услуге 1.300.000 2.620.000 3.920.000

425 Текуће поправке и одржавање 700.000 0 700.000

426 Материјал 700.000 0 700.000

444 Негативне курсне разлике 5.000 0 5.000

465 Остале текуће дотације по закону 1.700.000 0 1.700.000

482 Остали порези 125.000 0 125.000

512 Машине и опрема 100.000 0 100.000

515 Нематеријална имовина 10.000 0 10.000

Извори финансирања за функцију 820

01 Приходи из буџета 27.015.000 27.015.000

04 Сопствени приходи 3.646.526 3.646.526

 Укупно за функцију 820 27.015.000 3.646.526 30.661.526

Извори финансирања за ПА 0001

01 Приходи из буџета 27.015.000 27.015.000

04 Сопствени приходи 3.646.526 3.646.526

Укупно за Програмску активност 0001 27.015.000 3.646.526 30.661.526

Извори финансирања за ПРОГРАМ 13

01 Приходи из буџета 27.015.000 27.015.000

04 Сопствени приходи 3.646.526 3.646.526

Укупно за ПРОГРАМ 13 27.015.000 3.646.526 30.661.526

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 551.151.204 162.103.109 713.254.313

4           ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД    

0602       ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0004 Програмска активност 0004 (ПА 0004) Општинско јавно правобранилаштво
– Јавно правобранилаштво Градске општине Стари град

330 Јавно правобранилаштво 

411 Плате и додаци запослених 4.016.000 0 4.016.000

412 Социјални допринос на терет послодавца 740.000 0 740.000

413
Накнаде у натури 
– маркице за превоз 
– поклони за децу 

36.200 0 36.200

414 Социјална давања запосленима 1.000.000 0 1.000.000

415 Накнаде за запослене--накнаде за превоз 100 0 100

421 Стални трошкови 100 0 100

422 Трошкови путовања 50.000 0 50.000

423 Услуге по уговорима 50.000 0 50.000

424 Специјализоване услуге 50.000 0 50.000

444 Негативне курсне разлике 5.000 0 5.000

426 Материјал 50.000 0 50.000

465 Остале текуће дотације по закону 680.000 0 680.000

512 Машине и опрема 50.000 0 50.000

Извори финансирања за функцију 330

01 Приходи из буџета 6.727.400 0 6.727.400

 Укупно за функцију 330 6.727.400 0 6.727.400

Извори финансирања за ПА 0004:

01 Приходи из буџета 6.727.400 0 6.727.400

Укупно за Програмску активност 0004 6.727.400 0 6.727.400

Извори финансирања за ПРОГРАМ 15

01 Приходи из буџета 6.727.400 0 6.727.400

Укупно за ПРОГРАМ 15 6.727.400 0 6.727.400

            УКУПНО РАЗДЕО 4 6.727.400 0 6.727.400

            УКУПНИ ИЗДАЦИ 600.480.404 162.113.109 762.593.513
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 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА расхода и издатака буџета у 2016 години:

     ИЗВОР 01  ОСТАЛИ
 ИЗВОРИ

 УКУПНА
 СРЕДСТВА

1 2 3 4 5
01 Приходи из буџета 600.480.404 600.480.404
04 Сопствени приходи буџетских корисника 3.646.526 3.646.526
06 Донације од међународних организација 5.177.700 5.177.700
07 Трансфери од других нивоа власти 4.560.000 4.560.000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0
10 Примања од домаћих задуживања 0
11 Примања од иностраних задуживања 0
12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 2.500.000 2.500.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 141.475.000 141.475.000
14 Примања од продаје финансијске имовине из ранијих година 0
15 Неутрошена средства донација из претходних година 4.753.883 4.753.883

УКУПНО: 600.480.404 162.113.109 762.593.513
 

Члан 9.
Средства буџета из извора 01 у износу од 600.480.404 динара и средства из осталих извора у износу од 162.113.109 дина-

ра, утврђена су и распоређена по програмској класификацији датој у табели број 4 и табели број 5.

ТАБЕЛА БРОЈ 4
 ПРЕГЛЕД ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРОГРАМ/
ПРОГРАМСКА АК-

ТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ
ШИФРА ОПИС

СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА

ИЗВОР 01

СРЕДСТВА 
ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6
ПРОГРАМ 1 1101 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање -рушење бесправне градње, 

укњижба непокретности и тд
3.300.300 5.000.000 8.300.300

ПРОГРАМ 2 0601 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0601-0009 Уређење и одржавање зеленила – Уређење и заштита парковских 

површина
1.120.100 0 1.120.100

Програмска активност 0601-0012 Одржавање стамбених зграда 46.347.438 12.800.000 59.147.438
ПРОГРАМ 6 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0401-0004 Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним 

својствима – Финансирање акција и манифестација у циљу заштите
животне средине (Акција подела штедљивих сијалица, 
Еколошке радионице при школама и предшколским установама – Деца и 
рециклажа, Акција Еко кесе – Dogy pot и др.)

460.000 0 460.000

ПРОГРАМ 7 0701 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Пројекат 0701-1001 Унапређење безбедности саобраћаја на подручју општине Стари град

(едукација учесника и превентивно промотивне активности у области
безбедности саобраћаја)

0 3.200.000 3.200.000

ПРОГРАМ 8 2001 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа – Побољшање услова за

рад предшколских установа
1.300.000 28.000.000 29.300.000

ПРОГРАМ 9 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа – Побољшање услова за рад 

основних школа
3.000.000 3.000.000 6.000.000

Пројекат 2002-1001 Исхрана и смештај ученика 600.000 325.150 925.150
Пројекат 2002-1002 Превоз ученика 3.600.000 1.006.150 4.606.150
Пројекат 2002-1003 Награђивање ученика 4.000.000 0 4.000.000
Пројекат 2002-1004 Куповина рачунара за ученике трећих разреда 1.000.000 360.000 1.360.000
ПРОГРАМ 10 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа – Побољшање услова за рад 

средњих школа, награђивање, превоз, смештај и исхрана ученика средњих школа
0 329.000 329.000

ПРОГРАМ 11 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0901-0001 Социјална помоћ угроженом становништву – ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ 1.000.000 0 1.000.000
Програмска активност 0901-0002 Прихватилиштва, прихватне станице и друге врсте смештаја (обезбеђивање при-

временог смештаја у кризним ситуацијама, сахране НН лица, једнократна помоћ 
избеглим и расељеним лицима од Комесаријата)

300.000 400.000 700.000

Програмска активност 0901-0003 Финансијска подршка социо хуманитарним организацијама 1.000.000 0 1.000.000
Програмска активност 0901-0004 Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге – ДНЕВНЕ УСЛУГЕ

ЗАЈЕДНИЦИ (дневни боравак, помоћ у кући, лични пратилац детета)
10.000.300 0 10.000.300

Програмска активност 0901-0005 Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге – УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА 
САМОСТАЛАН ЖИВОТ (Персонална асистенција особама са инвалидитетом)

3.000.200 254.000 3.254.200

Програмска активност 0901-0006 Активности Црвеног крста 310.000 0 310.000
Програмска активност 0901-0007 Пружање материјалне подршке деци и породици – за новорођене бебе 3.500.000 0 3.500.000
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Пројекат 0901-1001 Интегрисане превенције и детекције популације са фактором ризика – I don‘t fall 0 3.678.542 3.678.542
ПРОГРАМ 12 1801 ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите – улагања у набавку меди-

цинске опреме, одржавање објеката 
50.000 1.250.000 1.300.000

ПРОГРАМ 13 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 27.115.000 3.646.526 30.761.526
Програмска активност 1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву – Подршка НВО и удружења из 

области културе
100.000 0 100.000

ПРОГРАМ 14 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 1.000.000 0 1.000.000
Програмска активност 1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој 

култури
550.000 0 550.000

Програмска активност 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре – Субвенције јавном предузећу „Милан Гале 
Мушкатировић

1.000.000 6.000.000 7.000.000

ПРОГРАМ 15 0602 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 456.882.466 80.635.700 537.518.166
Програмска активност 6002-0004 Општинско јавно правобранилаштво – Јавно правобранилаштво Градске општине 

Стари град
6.727.400 0 6.727.400

Програмска активност 0602-0006 ИНФОРМИСАЊЕ 15.000.000 5.050.000 20.050.000
Програмска активност 0602-0007 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 6.117.100 925.000 7.042.100
Пројекат 0602-1001 Прослава Општинске славе – Цвети 1.800.000 0 1.800.000
Пројекат 0602-1002 Организовање манифестација од значаја за општину (улица отвореног срца, улица 

сусрета – Јевремова, Дунав фест и тд.
300.100 0 300.100

Пројекат 0602-1003 „STRATEGIC” – имлементација јавних cloud сервиса 0 6.253.041 6.253.041
УКУПНО 600.480.404 162.113.109 762.593.513

ТАБЕЛА БРОЈ 5.
      ПРОГРАМИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД: ИЗВОР 01 ОСТАЛИ 

ИЗВОРИ
УКУПНА

 СРЕДСТВА
1101 Укупно Програм 1 Локални развој и просторно планирање 3.300.300 5.000.000 8.300.300
0601 Укупно Програм 2 Комунална делатност 47.467.538 12.800.000 60.267.538
0401 Укупно Програм 6 Заштита животне средине 460.000 0 460.000
0701 Укупно Програм 7 Путна инфраструктура 0 3.200.000 3.200.000
2001 Укупно Програм 8 Предшколско васпитање 1.300.000 28.000.000 29.300.000
2002 Укупно Програм 9 Основно образовање 12.200.000 4.691.300 16.891.300
2003 Укупно Програм 10 Средње образовање 0 329.000 329.000
0901 Укупно Програм 11 Социјална и дечја заштита 19.110.500 4.332.542 23.443.042
1801 Укупно Програм 12 Примарна здравствена заштита 50.000 1.250.000 1.300.000
1201 Укупно Програм 13 Развој културе 27.215.000 3.646.526 30.861.526
1301 Укупно Програм 14 Развој спорта и омладине 2.550.000 6.000.000 8.550.000
0602 Укупно Програм 15 Локална самоуправа 486.827.066 92.863.741 579.690.807

      УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ: 600.480.404 162.113.109 762.593.513

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.
Овом одлуком о буџету Градске општине Стари град за 

2016. годину, обезбеђују се средства за плате запослених 
(економска класификација 411 и 412) код свих корисника 
буџета у укупном износу од 211.008.566 динара. Средстви-
ма се финансирају плате за максималан број од 187 запосле-
них (на неодређено и одређено време) код свих корисника 
буџета Градске општине Стари град. 

Члан 11.
ЈП СРПЦ „Милан Гале мушкатировић”, чији је оснивач 

Градска општина Стари град, финансира се из сопствених 
прихода и субвенција оснивача.

Јавно предузеће у 2016. години није укључено у огра-
ничења расхода, али је дужно да реално планира приходе 
и расходе примењујући при томе принцип штедње по свим 
намена.

Јавно предузеће је дужно да у финансијском плану, који 
је саставни део програма пословања на који сагласност даје 
Скупштина, крајње рестриктивно планира износ и намену 

субвенција, имајући у виду мере фискалне консолидације и 
предвиди начин и мере за смањење субвенција и финанси-
рање обавеза из сопствених извора прихода. 

Приликом преношења средстава по основу субвенција, 
председник је овлашћен да одбије пренос средстава или 
умањи износ из захтева, уколико оцени да се предузеће не 
придржава принципа и мера штедње. 

Члан 12.
Наредбодавац за извршење овог буџета је председник 

градске општине.
Наредбодавац за извршење раздела 3 – Управа Градске 

општине, функционална класификација 130 – опште услу-
ге, је начелник Управе Градске општине.

Председник градске општине може поједина овлашћења 
пренети на друго лице у Управи Градске општине.

Члан 13.
Председник градске општине је одговоран за спро-

вођење фискалне политике, као и за управљање јавном 
имовином, приходима, примањима и расходима и издаци-
ма, у складу са Законом о буџетском систему и другим по-
себним законима. 
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За законито и наменско коришћење средстава распо-
ређених овом одлуком одговорни су Председник Градске 
општине, начелник Управе Градске општине и лице на које 
своја овлашћења пренесе председник градске општине. 

За извршавање ове одлуке одговоран је председник 
градске општине. 

Члан 14.
О коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резер-

ве одлучује председник градске општине. 
Средства текуће резерве се могу користити за неплани-

ране расходе за које апропријације нису планиране или за 
покриће недостајућих средстава на позицијама буџета за 
сврхе за које се у току године покаже да планиране апро-
пријације нису биле довољне.

Средства сталне буџетске резерве користиће се у складу 
са чланом 70. Закона о буџетском систему за отклањање по-
следица внредних околности. 

Члан 15.
Председник градске општине може донети одлуку о 

промени износа апропријација и преносу апропријације 
у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему, и може одлучити да се та средства кори-
сте за намене које нису предвиђене буџетом или за намене 
за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Члан 16.
Председник градске општине може у току године из-

вршити преусмеравање апропријација одобрених на име 
одређеног расхода у износу до 5% вредности апропријације 
за расход чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода из буџета (извор 01), док се из осталих из-
вора могу мењати без ограничења.

Члан 17.
У случају да се буџету градске општине актом опреде-

ле наменска трансферна средства са другог нивоа власти, 
укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду 
штете услед елементарних непогода, као и у случају угова-
рања донација, чији износи нису били познати у поступку 
доношења ове одлуке, на основу тог акта, надлежно 
Одељење управе у коме се врше послови буџета, посебним 
Решењем, отвориће одговарајуће апропријације за изврша-
вање расхода по том основу. 

Корисник буџетских средстава, у случају из претходног 
става овог члана подноси Одељењу захтев за отварање од-
носно повећање одговарајуће апропријације за извршавање 
расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из 
извора 01 – Приходи из буџета.

Члан 18.
Корисници средстава буџета могу користити средства 

распоређена овом одлуком само за намене за које су им та 
средства одобрена.

Корисници средстава буџета, који одређени расход из-
вршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни 
су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих 
других извора.

Члан 19.
Обавезе према корисницима буџета и примаоцима 

буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 
приходима буџета, а у оквиру утврђене апропријације.

Kорисници средстава буџета могу преузимати обаве-
зе на терет буџета, само до износа апропријације утврђене 
овом одлуком.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средста-
ва предвиђеног буџетом или које су настале у супротности 
са Законом о буџетском систему или другим прописом, не 
могу се извршавати на терет буџета.

Члан 20.
Новчана средства буџета општине и директног и ин-

директних корисника средстава буџета, као и других ко-
рисника јавних средстава који су укључени у консолидо-
вани рачун трезора, воде се и депонују на консолидованом 
рачуну трезора. 

Корисници средстава могу користити средства распо-
ређена овом одлуком само за намене за које су им по њихо-
вим захтевима та средства одобрена и пренета.

Средства распоређена за финансирање расхода и изда-
така корисника буџета, преносе се на основу њиховог за-
хтева, а у складу са утврђеним износом апропријација.

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

Плаћање из буџета заснива се на књиговодственој доку-
ментацији у складу са одобреним апропријацијама и врши 
се на основу утврђених процедура, а на основу писаног до-
кумента. 

Члан 21.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализа-

цију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу 
Закона о буџетском систему, који су укључени у систем кон-
солидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови 
корисници нису добили сагласност на финансијски план на 
начин прописан законом, и уколико тај план нису достави-
ли Управи за трезор.

Члан 22.
Директни корисници буџетских средстава (Скупшти-

на, председник, Веће, Управа и Правобранилаштво градске 
општине) достављају Предлог финансијског плана Одељењу 
Управе градске општине надлежном за послове буџета, у 
складу са буџетским календаром и добијеним смерницама. 

Након усвајања Одлуке о буџету, директни корисници 
доносе Финансијски план усклађен са овом одлуком и дос-
тављају га Одељењу Управе градске општине надлежном за 
послове буџета.

Финансијски план за Скупштину Градске општине доно-
си председник Скупштине, за председника и Веће, доноси 
председник општине, за Управу градске општине, начелник 
Управе, а за Правобранилаштво, правобранилац. 

Члан 23.
Корисници буџетских средстава којима је оснивач Град-

ска општина Стари град (ЈП „Пословни простор општине 
Стари град”, Установа културе „Пароброд”, и СРПЦ „Милан 
Гале Мушкатировић”, достављају годишњи Програм посло-
вања са финансијским планом, Одељењу Управе градске 
општине надлежном за послове буџета, у складу са буџет-
ским календаром и добијеним смерницама.

Скупштина градске општине, након доношења Одлуке о 
буџету, даје сагласност на Годишње програме корисника из 
претходног става. 
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Годишњи програм пословања са финансијским планом 
корисника буџета, мора бити усаглашен са одредбама Од-
луке о буџету. 

Годишњи програм пословања доносе органи управљања 
корисника, одређени општим актима предузећа односно 
установе.

Kорисници буџета који не донесу Годишњи програм по-
словања са финансијским планом, или на који сагласност 
није далa Скупштина градске општине, до доношења Го-
дишњег програма усаглашеног са одредбама Одлуке о буџе-
ту, користе средства највише до укупног износа средстава 
утврђеног Програмом за претходну годину.

Члан 24.
Ако се у току године примања смање, издаци буџе-

та извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава.

Председник може обуставити привремено извршење 
појединих издатака буџета, у случају да се издаци повећају 
или примања буџета смање.

Члан 25.
Одељење Управе градске општине надлежно за послове 

буџета обавезно је да редовно прати извршење буџета и нај-
мање два пута годишње, односно у року од 15 дана по ис-
теку шестомесечног и деветомесечног периода, информише 
председника.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 
1. овог члана председник усваја Извештај и доставља га 
Скупштини.

Корисници буџета (јавна предузећа и установа културе), 
најмање једанпут годишње, Скупштини градске општине 
подносе извештај Надзорног одбора о извршеном надзору.

Члан 26.
Уколико корисник буџетских средстава у оквиру оба-

вљања своје делатности изазове судски спор, извршење 
правоснажних судских одлука и судско поравнање неће се 
извршавати на терет средстава буџета. 

Члан 27.
Средства градске општине могу се, до њиховог коначног 

коришћења, депонавати у банкама, под условима и на на-
чин прописан посебним законима.

Одлуку о депоновању доноси председник градске 
општине.

Члан 28.
Погрешно или више уплаћени приходи враћају се на те-

рет тих прихода решењем председника градске општине, 
ако другим прописом није другачије регулисано.

Члан 29.
Средства буџета опредељена за прибављање добара, 

пружање услуга и извођење радова, користиће се у складу 
са прописима који регулишу јавне набавке. 

Члан 30.
У буџетској 2016. години, обрачун и исплата плата, као 

и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних на-
града и других врста награда и бонуса предвиђених посеб-

ним и појединачним колективним уговорима, за директне и 
индиректне кориснике средстава буџета вршиће се у складу 
са Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину.

Члан 31.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извр-

шења буџета до 31. децембра 2016. године, сва средства која 
нису утрошена за финансирање расхода у 2015. години, која 
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџе-
ту Градске општине Стари град за 2016. годину.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања, а у примени је од 1. јануара 2016. године.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, Број020-4-36/15, 29. децембра 2015. године

Заменик председник а
Фолгић Рада , ср.

 Скупштинa Градске општине Стари град у Београду, на 
седници, одржаној 29. децембра 2015. године, на основу 
члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службени 
лист Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст и 25/15), 
и члана 50. Пословника Скупштине Градске општине Стари 
град („Службени лист Града Београда”, број 9/11), на пред-
лог председника градске општине, доноси 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗО-
ВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

1. У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације 
Градске општине Стари град („Службени лист Града Бео-
града”, број 50/12), врше се измене, тако што се:

– уместо досадашњег члана Ђурић Небојше, именованог 
као представника ЈКП „Градска чистоћа”, за члана Штаба 
именује: Зорица Срећковић, 

– а уместо досадашњег члана Радослава Николића, као 
представника ЈКП „Градско саобраћајно предузеће”, за чла-
на Штаба именује Милета Јефтић.

2. Штаб за ванредне ситуације се проширује тако што се 
за чланове штаба именују:

– Небојша Николић, као представник Министарства од-
бране – ЦМО Стари град, 

– Мирослав Ђукић, као представник Градског завода за 
јавно здравље, 

– Татјана Пејовић, као представник Центра за социјални 
рад Стари град, и

– Радослав Новаковић, као представник ЈП СРПЦ „Ми-
лан Гале Мушкатировић”. 

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

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, Број 020-4-37/15, 29. децембра 2015. године

Заменик председник а
Фолгић Рада , ср.
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Страна

Закључак о измени Интервентних мера заштите 
најугроженијих грађана  – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ЗВЕЗДАРА
Одлука о буџету Градске општине Звездара за 

2016. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о изменама и допунама Одлуке о 

Општинском правобранилаштву Градске општине 
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Одлука о измени и допуни Одлуке о начину суф-
инансирања удружења грађана средствима из буџе-
та Градске општине Звездара  – – – – – – – – – – – –  20

Одлука о додели едукативног метеријала за под-
стицање раног развоја новорођене деце средствима из 
буџета Градске општине Звездара за 2016. годину– – –  21

Одлука о издвајању буџетских средстава за на-
бавку еко холдера (држача за кесе) са кесом  – – – –  22

Решење о изменама Решења о именовању Из-
борне комисије Градске општине Звездара – – – – –  22

Решење о именовању вршиоца дужности директо-
ра Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” – –  22

Решење о измени Решења о именовању тима за 
праћење и извештавање реализације „Акционог 
плана за унапређење положаја ромске популације 
на територији општине Звездара за период 2015–
2020” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Страна

Решење о давању сагласности на Одлуку Над-
зорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор 
Звездара” о утврђивању висине закупнине за по-
словни простор на коме је носилац права коришћења 
Градска општина Звездара са одлуком  – – – – – – – –  23

Решење о давању сагласности на План и про-
грам пословања Јавног предузећа Спортски центар 
„Олимп – Звездара” за 2016. годину са очекиваним 
оставарењем Плана и програма пословања у 2015. 
години – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 25

Решење о давању сагласности на Програм по-
словања Јавног предузећа „Пословни простор Звез-
дара” за 2016. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

ПАЛИЛУЛА
Одлука о буџету Градске општине Палилула за 

2016. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25
Решење о давању сагласности на Програм по-

словања Јавног предузећа „Пословни центар 
општине Палилула” за 2016. годину  – – – – – – – –  50

СТАРИ ГРАД
Одлука о изменама и допунама Пословника 

Скупштине Градске општине Стари град– – – – – –  51
Одлука о буџету Градске општине Стари град за 

2016. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  51
Решење о изменама и допунама Решења о об-

разовању Штаба за ванредне ситуације Градске 
општине Стари град  – – – – – – – – – – – – – – – – –  70

САДРЖАЈ
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