
НОВИ БЕОГРАД

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 74. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), члана 18. став 1. тачка 1. и члана 101. 
Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст и 33/13), до-
нела је

ОДЛУКУ

О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ 
БЕОГРАД

Члан 1.
У Статуту Градске општине Нови Београд („Службени 

лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 33/13), у 
члану 1. додаје се став 2. који гласи:

„Термини употребљени у овом статуту који су изражени 
у мушком граматичком роду подразумевају природни му-
шки и женски род лица на која се односе.”

Члан 2.
У члану 19. у ставу 1. број „67” мењa се бројем „49”.

Члан 3.
У члану 24. у ставу 2. број „23” мењa се бројем „17”.

Члан 4.
У члану 100. у ставу 1. број „23” мењa се бројем „17”.

Члан 5.
Чланови 2, 3. и 4. ове одлуке примењиваће се од првих 

наредних избора за одборнике Скупштине градске општине.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-475, 29. децембра 2015. године

Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седни-
ци одржаној 29. децембра 2015. године, на основу одредби 
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 самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14), члана 31. и члана 97. Статута Града Бе-
ограда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 06/10 и 
23/13) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд – 
пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 
– пречишћен текст и 33/13), донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 
2016. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупни приходи буџета Градске општине Нови Београд 

за 2016. годину (у даљем тексту: буџет), утврђени су Одлу-
ком о обиму средстава за вршење послова града и градских 
општина и утврђивању прихода који припадају граду, од-
носно градским општинама у 2016. години.

Члан 2.
Годишњи обим средстава у 2016. години за буџет Град-

ске општине Нови Београд износи 642.957.173 динара.

Члан 3.
Део прихода од закупа пословног простора и покретних 

објеката преноси се Јавном предузећу „Пословни простор” 
у складу са Годишњим програмом пословања за 2016. годи-
ну, на који сагласност даје Веће градске општине, а према 
наменама из члана 10. ове одлуке.

Члан 4.
У складу са чланом 5. став 1. Одлуке о обиму средстава 

за вршење послова града и градских општина и утврђивању 
прихода који припадају граду, односно градским општи-
нама у 2016. години, оквир за потрошњу у 2016. години 
повећава се за износ средстава која се преносе из буџета 
града, буџету Градске општине Нови Београд за конкретне 
намене а на основу акта градоначелника града Београда.

Оквир за потрошњу у 2016. години, утврђен чланом 4. 
одлуке повећава се и за износ који буџет градске општине 
оствари по основу донација и трансфера.
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Члан 5.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 1.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве ко-
ристе се на основу решења председника општине за непла-
ниране расходе за које нису извршене апропријације, или 
за расходе за које се у току године покаже да апропријације 
нису биле довољне.

Одобрена средства по овом основу представљају по-
већање апропријације директних корисника за одређене 
намене и исказују се на економској класификацији за коју 
су средства усмерена.

Члан 6.
За сталну буџетску резерву планира се 100.000 динара. 

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве до-
носи председник општине. 

Стална буџетска резерва користи се за финансирање 
расхода у случају ванредних околности, као што су попла-
ве, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге 
елементарне непогоде или ванредних догађаја који могу да 
угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих 
размера.

Одобрена средства по овом основу представљају повећање 
апропријација директних корисника буџета и исказују се на 
економској класификацији за коју су средства усмерена.

Члан 7.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 

општине Нови Београд за 2016. годину састоје се од:
у динарима

A. Рачун прихода и примања, расхода и издатака  
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 642.957.173
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему:
 буџетска средства 642.957.173
 сопствени приходи
 донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 704.789.073
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему: 652.047.073

 текући буџетски расходи 652.047.073
 расходи из сопствених прихода
 донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему: 52.742.000

 текући буџетски издаци 52.742.000
 издаци из сопствених прихода
 донације  
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5) -61.831.900
Издаци за набавку финансијске имовине  
Примања од продаје финансијске имовине  
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -61.831.900 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 61.831.900 
Примања од продаје финансијске имовине  
Примања од задуживања  
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из прет-
ходних година  61.831.900

Издаци за отплату главнице дуга  
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спро-
вођења јавних политика  

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 0 

Члан 8.
Укупни приходи по врстама утврђују се у следећим из-

носима:
  у динарима

Ек. ПРИХОДИ Буџет 2015.
клас.   
71 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

Ек. ПРИХОДИ Буџет 2015.
711111 Порез на зараде 262.453.468
711121 Порез на приходе од самосталних делатности 11.729.443
711147 Порез на земљиште
713120 Порез на имовину 205.793.237
713121 Порез на имовину од физичких лица
713122 Порез на имовину од правних лица
713311 Порез на наслеђе и поклон 11.385.597
713421 Порез на пренос апсолутних права 12.472.302
714570 Општинске и градске комуналне таксе 17.447.401
 СВЕГА 71: 521.281.448
74 ДРУГИ ПРИХОДИ  
741151 Приход од камата 5.500.000
742151 Приходи од продаје добара и услуга 77.900.000
742152 Приход од закупа пословног простора ( са ПДВ-еом ) 21.725.725
742251 Општинске административне таксе 4.400.000

742351 Приходи које својом делатношћу остварују општински 
органи, организације и службе 7.000.000

743351 Приходи од новчаних казни 350.000
743353 Приходи од мандатних казни 3.000.000
745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.800.000
 СВЕГА 74 121.675.725
 УКУПНИ ПРИХОДИ: 642.957.173

Члан 9.
Издаци буџета по основним наменама, утврђени су у 

следећим износима и то:
Еко-
ном 
кла-
сиф

ОПИС
Средства 

буџета 
из 01 

Средства 
буџета из 
осталих 
извора

УКУПНО у 
динарима

41 Расходи за запослене 309.940.105 0 309.940.105

411 Плате, додаци и накнаде запосле-
них 240.645.000 0 240.645.000

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 43.383.000 0 43.383.000

414 Социјална давања запосленима 15.235.000 0 15.235.000
415 Накнада трошкова за запослене 8.578.105 0 8.578.105

416 Накнаде запосленима и остали 
посебни расходи 2.099.000 0 2.099.000

42 Коришћење услуга и роба 178.820.068 41.754.833 220.574.901
421 Стални трошкови 56.075.500 4.631.000 60.706.500
422 Трошкови путовања 790.000 224.433 1.014.433
423 Услуге по уговору 73.731.568 6.537.400 80.268.968
424 Специјализоване услуге 252.000 0 252.000
425 Текуће поправке и одржавање 32.011.000 18.362.000 50.373.000
426 Материјал 15.960.000 12.000.000 27.960.000

44 Отплата камата и пратећи трош-
кови задуживања 50.000 0 50.000

444 Пратећи трошкови задуживања 50.000 0 50.000
46 Донације дотације и трансфери 39.266.000 6.450.000 45.716.000

463 Трансфери осталим нивоима 
власти 8.100.000 6.450.000 14.550.000

465 Дотације Републици по закону 31.166.000 0 31.166.000

47 Социјално осигурање и социјална 
заштита 8.450.000 5.177.067 13.627.067

472 Накнаде за социјалну заштиту 8.450.000 5.177.067 13.627.067
48 Остали расходи 102.980.000 3.000.000 105.980.000

481 Дотације невладиним организа-
цијама 31.350.000 3.000.000 34.350.000

482 Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 50.130.000 0 50.130.000

483 Новчане казне и пенали 6.500.000 0 6.500.000

485 Накнада штете нанете од стр. 
државних органа 15.000.000 0 15.000.000

499 Средства резерве 1.100.000 0 1.100.000
499111 Стална резерва 100.000 0 100.000
499121 Текућа резерва 1.000.000 0 1.000.000
51 Основна средства 2.351.000 5.450.000 7.801.000
511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 450.000 1.950.000
512 Машине и опрема 301.000 5.000.000 5.301.000
515 Нематеријална имовина 550.000 0 550.000
 Укупни расходи: 642.957.173 61.831.900 704.789.073
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II. ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 10.
Укупна средства из буџета од 642.957.173 динара и 61.831.900 динара из других извора распоређују се по корисницима, 

програмима, програмским активностима и пројектима, и то:

Раз-
део Глава

Про-
грамска 

класифи-
кација

Функ-
ција

Еко-
номска 
класи-
фика-
ција

Извор 
финан-
сирања

Опис Средства из 
буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупна јавна 
средства за 

2016

Пројекција 
средстава 

из буџета за 
2017.год.

Пројекција 
средстава 

из буџета за 
2018.год.

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

1      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИН-
СКО ВЕЋЕ      

0602 ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУ-
ПРАВА

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функци-
онисање локалне самоуправе и градских 
општина

111 Опште јавне услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених 22.350.000 22.350.000 18.700.000 18.700.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.839.000 3.839.000 3.350.000 3.350.000
414 Социјална давања запосленима  570.000 570.000 600.000 650.000

415 Накнаде трошкова за запослене – превоз 
на посао и са посла  370.000 370.000 385.000 400.000

421 Стални трошкови 1.450.000 20.000 1.470.000 1.506.550 1.565.305
422 Трошкови путовања 40.000 40.000 41.560 43.181
423 Услуге по уговору 6.050.000 90.000 6.140.000 6.285.950 6.531.102
424 Специјализоване услуге 50.000 50.000 51.950 53.976
465 Остале дотације и трансфери 2.910.000 2.910.000 2.450.000 2.450.000
481 Дотације невладиним организацијама 30.950.000 30.950.000 33.000.000 35.000.000

499111 Стална резерва 100.000 100.000 150.000 150.000
499121 Текућа резерва 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета 69.679.000 69.679.000 68.021.010 70.393.564
13 Вишак прихода из ранијих година 110.000 110.000

Функција 111: 69.679.000 110.000 69.789.000 68.021.010 70.393.564
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 69.679.000 69.679.000 68.021.010 70.393.564
13 Вишак прихода из ранијих година 0 110.000 110.000 0 0

Свега за програмску активност 0602-0001: 69.679.000 110.000 69.789.000 68.021.010 70.393.564
0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски клуб

111 Опште јавне услуге
423 Услуге по уговору 275.000 0 275.000 350.000 400.000

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета 275.000 275.000 350.000 400.000

Функција 111: 275.000 0 275.000 350.000 400.000
Извори финансирања за пројекат 0602-
1001:

01 Приходи из буџета 275.000 275.000 350.000 400.000
Свега за пројекат 0602-1001: 275.000 0 275.000 350.000 400.000
Извори финансирања за функцију 111:

01 Приходи из буџета 69.954.000 69.954.000 68.371.010 70.793.564
13 Вишак прихода из ранијих година 110.000 110.000

Функција 111: 69.954.000 110.000 70.064.000 68.371.010 70.793.564

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функци-
онисање локалне самоуправе и градских 
општина

160 Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту – Изборна комисија

416 Накнада за рад техничког особља из 
редова запослених 800.000 0 800.000 0 0

421 Трошкови доставе позива за излазак 
грађана на изборе 700.000 0 700.000 0 0

422 Трошкови транспортних услуга 100.000 0 100.000

423
Накнаде за рад бирачких одбора и избор-
не комисијеи трошкови штампе гласачких 
листића

10.400.000 10.400.000 100.000 100.000

426 Трошкови опремања бирачких места и 
потрошнох материјала 600.000 600.000 0 0
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1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13

481 Накнада трошкова вођења изборне кам-
пање политичким странкама 400.000 400.000 0 0

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 13.000.000 13.000.000 100.000 100.000

Функција 160: 13.000.000 0 13.000.000 100.000 100.000
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 13.000.000 13.000.000 100.000 100.000
Свега за програмску активност 0602-0001: 13.000.000 0 13.000.000 100.000 100.000

Укупно извори финансирања за програмс-
ку активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 82.954.000 82.954.000 68.471.010 70.893.564
13 Вишак прихода из ранијих година 110.000 110.000

Свега за програмску активност 0602-0001: 82.954.000 110.000 83.064.000 68.471.010 70.893.564

Извори финансирања за Раздео 1:
01 Приходи из буџета 82.954.000 82.954.000 68.471.010 70.893.564
13 Вишак прихода из ранијих година 110.000 110.000

Свега за Раздео 1: 82.954.000 110.000 83.064.000 68.471.010 70.893.564
Извори финансирања за Програм 15:

01 Приходи из буџета 82.954.000 82.954.000 68.471.010 70.893.564
13 Вишак прихода из ранијих година 110.000 110.000

Свега за Програм 15: 82.954.000 110.000 83.064.000 68.471.010 70.893.564
2      ОПШТИНСКА УПРАВА      

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина

130 Опште јавне услуге

411 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 168.794.000 168.794.000 164.000.000 159.000.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 30.676.000 30.676.000 29.356.000 28.461.000
414 Социјална давања 12.900.000 12.900.000 10.900.000 10.900.000
415 Накнаде трошкова за запослене 6.510.105 6.510.105 6.300.000 6.550.000

416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 699.000 699.000 700.000 700.000

421 Стални трошкови 38.524.500 4.611.000 43.135.500 40.026.956 41.588.007
422 Трошкови путовања 100.000 100.000 150.000 155.850
423 Услуге по уговору 15.620.000 15.620.000 16.229.180 16.862.118
426 Материјал 12.260.000 3.200.000 15.460.000 16.407.000 17.046.873
465 Остале дотације и трансфери 22.500.000 22.500.000 21.485.000 20.829.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 510.000 510.000 529.890 550.556

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 309.093.605 309.093.605 306.084.026 302.643.403
13 Вишак прихода из ранијих година 7.811.000 7.811.000

Функција 130: 309.093.605 7.811.000 316.904.605 306.084.026 302.643.403
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 309.093.605 309.093.605 306.084.026 302.643.403
13 Вишак прихода из ранијих година 7.811.000 7.811.000

Свега за Програмску активност 0602-0001: 309.093.605 7.811.000 316.904.605 306.084.026 302.643.403

0602-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће и капитално одржа-
вање пословне зграде

130 Опште јавне услуге
425 Текуће поправке и одржавање 2.215.000 2.215.000 5.000.000 5.500.000
511 Зграде и грађевински објекти 0 450.000 450.000 10.000.000 10.000.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 2.215.000 2.215.000 15.000.000 15.500.000
13 Вишак прихода из ранијих година 450.000 450.000

Функција 130: 2.215.000 450.000 2.665.000 15.000.000 15.500.000
Извори финансирања за пројекат 0602-
1002:

01 Приходи из буџета 2.215.000 2.215.000 15.000.000 15.500.000
13 Вишак прихода из ранијих година 450.000 450.000

Свега за пројекат 0602-1002: 2.215.000 450.000 2.665.000 15.000.000 15.500.000

0602-1003 ПРОЈЕКАТ: Набавка и одржавање опреме 
и набавка нематријалне имовине
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130 Опште услуге

425 Текуће поправке и одржавање 2.785.000 32.000 2.817.000 3.500.000 3.636.500
512 Машине и опрема 0 5.000.000 5.000.000 6.500.000 6.000.000
515 Нематеријална имовина 550.000 550.000 1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 3.335.000 3.335.000 11.000.000 10.636.500
13 Вишак прихода из ранијих година 5.032.000 5.032.000

Функција 130: 3.335.000 5.032.000 8.367.000 11.000.000 10.636.500
Извори финансирања за пројекат 0602-
1003:

01 Приходи из буџета 3.335.000 3.335.000 11.000.000 10.636.500
13 Вишак прихода из ранијих година 5.032.000 5.032.000

Свега за пројекат 0602-1003: 3.335.000 5.032.000 8.367.000 11.000.000 10.636.500

0602-1004 ПРОЈЕКАТ:Финансирање рада матичне 
службе

130 Опште услуге
422 Трошкови путовања 0 224.433 224.433 0 0

Извори финансирања за функцију 130:

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 224.433 224.433

Функција 130: 0 224.433 0 0
Извори финансирања за пројекат 0602-
1004:

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 0 224.433 224.433 0 0

Свега за пројекат 0602-1004: 0 224.433 224.433 0 0

0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Правна 
помоћ

130 Опште јавне услуге

411 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 2.570.000 2.570.000 2.570.000 2.570.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 460.000 460.000 460.000 460.000
415 Накнаде трошкова за запослене 480.000 480.000 500.000 520.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 3.510.000 3.510.000 3.530.000 3.550.000

Функција 130: 3.510.000 3.510.000 3.530.000 3.550.000
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0009:

01 Приходи из буџета 3.510.000 3.510.000 3.530.000 3.550.000
Свега за програмску активност 0602-0009: 3.510.000 3.510.000 3.530.000 3.550.000
Укупно извори финансирања за функцију 
130:

01 Приходи из буџета 318.153.605 318.153.605 335.614.026 332.329.903

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 13.517.433 13.517.433

Свега за функцију 130: 318.153.605 13.517.433 331.671.038 335.614.026 332.329.903

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функци-
онисање локалне самоуправе и градских 
општина

620 Развој заједнице

423 Услуге по уговору – пројектовање, рушење 
и уклањање 600.000 6.233.000 6.833.000 600.000 600.000

425 Текуће поправке и одржавање – паркови и 
фитнес центри на отвореном 16.461.000 13.930.000 30.391.000 17.102.979 17.769.995

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 17.061.000 17.061.000 17.702.979 18.369.995

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 20.163.000 20.163.000

Функција 620: 17.061.000 20.163.000 37.224.000 17.702.979 18.369.995
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 17.061.000 17.061.000 17.702.979 18.369.995

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 20.163.000 20.163.000

Свега за програмску активност 0602-0001: 17.061.000 20.163.000 37.224.000 17.702.979 18.369.995

0602-0006 ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Информисање

830 Услуге емитовања и штампања
421 Стални трошкови – одржавање сајта 500.000 500.000 500.000 500.000
423 Услуге по уговору 172.800 14.400 187.200 173.000 175.000
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Извори финансирања за функцију 830:

01 Приходи из буџета 672.800 672.800 673.000 675.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 14.400 14.400

Функција 830: 672.800 14.400 687.200 673.000 675.000
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0006:

01 Приходи из буџета 672.800 672.800 673.000 675.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 14.400 14.400

Свега за програмску активност 0602-0006: 672.800 14.400 687.200 673.000 675.000

0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА

0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне 
помоћи

090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 700.000 0 700.000 727.300 755.665
Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 700.000 700.000 727.300 755.665

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 0 0

Функција 090: 700.000 0 700.000 727.300 755.665
Извори финансирања за програмску 
активност 0901-0001:

01 Приходи из буџета 700.000 700.000 727.300 755.665

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 0 0

Свега за програмску активнност 0901-
0001: 700.000 0 700.000 727.300 755.665

0901-1001 ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и 
избеглим лицима

090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту

426 Материјал за расељена лица 0 8.800.000 8.800.000 0 0
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 5.000.000 5.000.000 0 0

Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 13.800.000 13.800.000

Функција 090: 0 13.800.000 13.800.000 0 0
Извори финансирања за пројекат 0901-
1001

01 Приходи из буџета 0 0 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 13.800.000 13.800.000

Свега за пројекат 0901-1001: 0 13.800.000 13.800.000 0 0
Укупно извори финансирања за функцију 
090:

01 Приходи из буџета 700.000 700.000 727.300 755.665

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 13.800.000 13.800.000

Свега за функцију 090: 700.000 13.800.000 14.500.000 727.300 755.665

1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМ-
ЛАДИНЕ

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

810 Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору 333.768 333.768 0 0

463 Текући трансфери осталим нивоима 
власти 2.500.000 4.950.000 7.450.000 3.000.000 5.000.000

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета 2.833.768 2.833.768 3.000.000 5.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 4.950.000 4.950.000

Функција 810: 2.833.768 4.950.000 7.783.768 3.000.000 5.000.000
Извори финансирања за програмску 
активност 1301-0002:

01 Приходи из буџета 2.833.768 2.833.768 3.000.000 5.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 4.950.000 4.950.000
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Свега за програмску активност 1301-0002: 2.833.768 4.950.000 7.783.768 3.000.000 5.000.000

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
1201-1001 ПРОЈЕКАТ: Најлепши балкон

820 Услуге културе
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50.000 50.000 70.000 80.000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 50.000 50.000 70.000 80.000

Функција 820: 50.000 50.000 70.000 80.000
Извори финансирања за пројекат 1201-
1001

01 Приходи из буџета 50.000 50.000 70.000 80.000
Свега за пројекат 1201-1001 50.000 50.000 70.000 80.000

2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Смештај и исхрана деце и 
ученика са сметњама у развоју

912 Основно образовање

463 Текући трансфери осталим нивоима 
власти 3.500.000 350.000 3.850.000 3.637.000 3.779.000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 3.500.000 3.500.000 3.637.000 3.779.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 350.000 350.000

Функција 912: 3.500.000 350.000 3.850.000 3.637.000 3.779.000
Извори финансирања за пројекат 2002-
1001

01 Приходи из буџета 3.500.000 3.500.000 3.637.000 3.779.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 350.000 350.000

Свега за пројекат 2002-1001 3.500.000 350.000 3.850.000 3.637.000 3.779.000
2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Одржавање основних школа

912 Основно образовање

463 Текући трансфери ост. нив. Влас. (ОШ 
Надежда Петровић) 2.100.000 1.150.000 3.250.000 8.500.000 9.000.000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 2.100.000 2.100.000 8.500.000 9.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 1.150.000 1.150.000

Функција 912: 2.100.000 1.150.000 3.250.000 8.500.000 9.000.000
Извори финансирања за пројекат 2002-
1002:

01 Приходи из буџета 2.100.000 2.100.000 8.500.000 9.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 1.150.000 1.150.000

Свега за пројекат 2002-1002: 2.100.000 1.150.000 3.250.000 8.500.000 9.000.000
2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз деце и ученика 

912 Основно образовање
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.700.000 177.067 2.877.067 2.805.000 2.915.000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 2.700.000 2.700.000 2.805.000 2.915.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 177.067 177.067

Функција 912: 2.700.000 177.067 2.877.067 2.805.000 2.915.000
Извори финансирања за пројекат 2002-
1003:

01 Приходи из буџета 2.700.000 2.700.000 2.805.000 2.915.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 177.067 177.067

Свега за пројекат 2002-1003 2.700.000 177.067 2.877.067 2.805.000 2.915.000
2002-1004 ПРОЈЕКАТ: Читалачка значка

912 Основно образовање
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000 100.000 104.000 108.000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 100.000 100.000 104.000 108.000

Функција 912: 100.000 100.000 104.000 108.000
Извори финансирања за пројекат 2002-
1004:

01 Приходи из буџета 100.000 100.000 104.000 108.000
Свега за пројекат 2002-1004: 100.000 100.000 104.000 108.000
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Укупно извори финансирања за функцију 
912:

01 Приходи из буџета 8.400.000 8.400.000 15.046.000 15.802.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 1.677.067 1.677.067

Свега за функцију 912: 8.400.000 1.677.067 10.077.067 15.046.000 15.802.000

0701 ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУК-
ТУРА

0701-1001 ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја на 
подручју Новог Београда

915 Специјално основно образовање

423 Услуге по уговору – чланови савета на 
стручним семинарима 0 200.000 200.000 0 0

481 Дотације невладиним организацијама 0 3.000.000 3.000.000
Извори финансирања за функцију 915:

13 Вишак прихода из ранијих година 0 3.200.000 3.200.000 0 0
Функција 915: 0 3.200.000 3.200.000 0 0
Извори финансирања за пројекат 0701-
1001:

13 Вишак прихода из ранијих година 0 3.200.000 3.200.000 0 0
Свега за пројекат 0701-1001: 0 3.200.000 3.200.000 0 0

2.1     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ      
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Месне 
заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту

421 Стални трошкови 6.900.000 6.900.000 7.170.000 7.450.000
425 Текуће поправке и одржавање 150.000 4.400.000 4.550.000 8.890.000 10.081.000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 7.050.000 7.050.000 16.060.000 17.531.000
13 Вишак прихода из ранијих година 4.400.000 4.400.000

Функција 160: 7.050.000 4.400.000 11.450.000 16.060.000 17.531.000
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002:

01 Приходи из буџета 7.050.000 7.050.000 16.060.000 17.531.000
13 Вишак прихода из ранијих година 4.400.000 4.400.000

Свега за Програмску активност 0602-0002: 7.050.000 4.400.000 11.450.000 16.060.000 17.531.000
Извори финансирања за Главу 2.1:

01 Приходи из буџета 7.050.000 7.050.000 16.060.000 17.531.000
13 Вишак прихода из ранијих година 4.400.000 4.400.000

Свега за Главу 2.1: 7.050.000 4.400.000 11.450.000 16.060.000 17.531.000
2.2     ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР      

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина

410 Општи економски и комерцјални послови 
и послови по питању рада

411 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 23.611.000 23.611.000 22.903.000 22.216.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.226.000 4.226.000 4.099.000 3.976.000
414 Социјална давања запосленима 1.200.000 1.200.000 1.250.000 1.300.000
415 Накнаде трошкова за запослене 700.000 700.000 727.000 756.000

416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 600.000 600.000 623.000 648.000

421 Стални трошкови 7.851.000 7.851.000 8.160.000 8.500.000
422 Трошкови путовања 550.000 550.000 550.000 550.000
423 Услуге по уговору 4.600.000 4.600.000 4.780.000 4.966.000
424 Специјализоване услуге 202.000 202.000 210.000 218.000
425 Текуће поправке и одржавање 10.400.000 10.400.000 10.800.000 11.200.000
426 Материјал 1.300.000 1.300.000 1.350.000 1.400.000
444 Казне за кашњење (камата) 50.000 50.000 50.000 50.000
465 Дотације и трансфери по закону 2.700.000 2.700.000 2.620.000 2.540.000
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 49.500.000 49.500.000 54.030.000 56.191.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 6.500.000 6.500.000 6.000.000 5.500.000

511 Зграде и грађевински објекти – пројектно 
планирање 1.500.000 1.500.000 14.200.000 5.000.000

512 Машине и опрема 301.000 301.000 1.000.000 1.000.000
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Извори финансирања за функцију 410:

01 Приходи из буџета 115.791.000 0 115.791.000 133.352.000 126.011.000
Функција 410: 115.791.000 115.791.000 133.352.000 126.011.000
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 115.791.000 115.791.000 133.352.000 126.011.000
Свега за програмску активност 0602-0001: 115.791.000 115.791.000 133.352.000 126.011.000
Извори финансирања за Главу 2.2:

01 Приходи из буџета 115.791.000 115.791.000 133.352.000 126.011.000
Свега за Главу 2.2: 115.791.000 115.791.000 133.352.000 126.011.000

 2.3     НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА 
МРЕЖА      

  1201    ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРА      

1201-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функцио-
нисање локалних установа културе

820 Услуге културе

411 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 2.550.000 2.550.000 3.500.000 3.500.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 460.000 460.000 627.000 627.000
415 Накнаде трошкова за запослене 118.000 118.000 125.000 130.000
421 Стални трошкови 150.000 150.000 200.000 210.000
423 Услуге по уговору 450.000 0 450.000 467.550 485.784
465 Остале дотације и трансфери 334.000 334.000 459.000 459.000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 4.062.000 0 4.062.000 5.378.550 5.411.784

Функција 820: 4.062.000 0 4.062.000 5.378.550 5.411.784
Извори финансирања за програмску 
активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета 4.062.000 4.062.000 5.378.550 5.411.784
Свега за програмску активност 1201-0001: 4.062.000 0 4.062.000 5.378.550 5.411.784

1201-1002  
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе глуме,пле
са,певања,сликања,фолклора и размена 
ученика

820 Услуге културе
 423 Услуге по уговору 5.950.000 5.950.000 6.182.050 6.423.150

426 Материјал 50.000 50.000 51.950 53.976
Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 6.000.000 0 6.000.000 6.234.000 6.477.126
Функција 820: 6.000.000 0 6.000.000 6.234.000 6.477.126
Извори финансирања за пројекат 1201-
1002

01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000 6.234.000 6.477.126
Свега за пројекат 1201-1002 6.000.000 6.000.000 6.234.000 6.477.126

1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМ-
ЛАДИНЕ

1301-1001 ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
моторике,фитнеса и тимски спортови

820 Услуге културе
423 Услуге по уговору 6.000.000 6.000.000 6.234.000 6.477.126

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000 6.234.000 6.477.126

Функција 820: 6.000.000 6.000.000 6.234.000 6.477.126
Извори финансирања за пројекат 1301-
1001

01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000 6.234.000 6.477.126
Свега за пројекат 1301-1001 6.000.000 6.000.000 6.234.000 6.477.126

2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-1005 ПРОЈЕКАТ: Припремна настава,страни 
језици,школа рачунара, друговање

820 Услуге културе
423 Услуге по уговору 5.500.000 5.500.000 5.714.500 5.937.366
426 Материјал 50.000 50.000 51.950 53.976

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 5.550.000 5.550.000 5.766.450 5.991.342

Функција 820: 5.550.000 5.550.000 5.766.450 5.991.342
Извори финансирања за пројекат 2002-
1005

01 Приходи из буџета 5.550.000 5.550.000 5.766.450 5.991.342
Свега за пројекат 2002-1005 5.550.000 5.5 50.000 5.766.450 5.991.342
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2002-1006 ПРОЈЕКАТ: Награде најбољим ученицима

820 Услуге културе
472 Награде из буџета ученицима 4.850.000 4.850.000 6.000.000 6.200.000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 4.850.000 4.850.000 6.000.000 6.200.000

Функција 820: 4.850.000 4.850.000 6.000.000 6.200.000
Извори финансирања за пројекат 2002-
1006

01 Приходи из буџета 4.850.000 4.850.000 6.000.000 6.200.000
Свега за пројекат 2002-1006 4.850.000 4.850.000 6.000.000 6.200.000

    Извори финансирања за функцију 820:
    01 Приходи из буџета 26.512.000 26.512.000 29.683.000 30.637.378
    Функција 820: 26.512.000 0 26.512.000 29.683.000 30.637.378

Извори финансирања за Главу 2.3:
01 Приходи из буџета 26.462.000 21.612.000 29.613.000 30.557.378

Свега за Главу 2.3: 26.462.000 26.462.000 29.613.000 30.557.378

2.4     
УСТАНОВА ЗА БРИГУ О СТАРИМА, 
ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА „НОВИ БЕОГРАД”

     

 0901    ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА      

0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне 
помоћи

090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту

411 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 1.400.000 1.400.000 2.550.000 2.550.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 251.000 251.000 460.000 460.000
415 Накнаде трошкова за запослене 40.000 40.000 80.000 80.000
423 Трошкови учешћа на конкурсима 200.000 200.000 300.000 400.000
465 Стални трошкови 184.000 184.000 335.000 335.000

Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета 2.075.000 2.075.000 3.725.000 3.825.000

Функција 090: 2.075.000 2.075.000 3.725.000 3.825.000
Извори финансирања за програмску 
активност 0901-0001:

01 Приходи из буџета 2.075.000 2.075.000 3.725.000 3.825.000
Свега за програмску активност 0901-0001: 2.075.000 2.075.000 3.725.000 3.825.000
Извори финансирања за Главу 2.4:

01 Приходи из буџета 2.075.000 2.075.000 3.725.000 3.825.000
Свега за Главу 2.4: 2.075.000 2.075.000 3.725.000 3.825.000

2.5     
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИЈЕ 
И ЗДРАВОГ ЖИВОТА „НОВИ БЕОГРАД”

     

 1502    ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА      

1502-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање 
развојем туризма

473 Туризам

411 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 1.400.000 1.400.000 2.550.000 2.550.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 251.000 251.000 460.000 460.000
415 Накнаде трошкова за запослене 40.000 40.000 80.000 80.000
423 Услуге по уговору 4.080.000 4.080.000 4.500.000 5.000.000
426 Материјал 1.700.000 1.700.000 1.766.300 1.835.186
465 Стални трошкови 184.000 184.000 335.000 335.000

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета 7.655.000 0 7.655.000 9.691.300 10.260.186

Функција 473: 7.655.000 0 7.655.000 9.691.300 10.260.186
Извори финансирања за програмску 
активност 1502-0001:

01 Приходи из буџета 7.655.000 7.655.000 9.691.300 10.260.186
Свега за програмску активност 1502-0001: 7.655.000 0 7.655.000 9.691.300 10.260.186

1502-1001 ПРОЈЕКАТ: Излети пензионера Новог 
Београда

473 Туризам
423 Услуге по уговору 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Функција 473: 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000



29. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 88 – 11

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Извори финансирања за пројекат 1502-
1001

01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Свега за пројекат 1502-1001 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМ-
ЛАДИНЕ

1301-1002 ПРОЈЕКАТ: Школа пливања
473 Туризам

423 Услуге по уговору 5.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
Функција 473: 5.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
Извори финансирања за пројекат 1301-
1002

01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
Свега за пројекат 1301-1002 5.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
Извори финансирања за функцију 473:

01 Приходи из буџета 18.655.000 18.655.000 21.691.300 23.260.186
Функција 473: 18.655.000 18.655.000 21.691.300 23.260.186
Извори финансирања за Главу 2.5:

01 Приходи из буџета 18.655.000 18.655.000 21.691.300 23.260.186
Свега за Главу 2.5: 18.655.000 18.655.000 21.691.300 23.260.186
Извори финансирања за Раздео 2:

01 Приходи из буџета 517.904.173 517.904.173 577.274.605 574.197.127
13 Вишак прихода из ранијих година 61.721.900 61.721.900

Свега за Раздео 2: 517.904.173 61.721.900 579.626.073 577.274.605 574.197.127
Извори финансирања за Програм 04:

01 Приходи из буџета 13.655.000 13.655.000 15.691.300 16.260.186
Свега за Програм 04: 13.655.000 13.655.000 15.691.300 16.260.186
Извори финансирања за Програм 07:

13 Приходи из буџета 3.200.000 3.200.000
Свега за Програм 07: 0 3.200.000 3.200.000 0 0
Извори финансирања за Програм 09:

01 Приходи из буџета 18.800.000 18.800.000 26.812.450 27.993.342
13 Приходи из буџета 1.677.067 1.677.067

Свега за Програм 09: 18.800.000 1.677.067 20.477.067 26.812.450 27.993.342
Извори финансирања за Програм 11:

01 Приходи из буџета 2.775.000 2.775.000 4.452.300 4.580.665
13 Вишак прихода из ранијих година 13.800.000 13.800.000

Свега за Програм 11: 2.775.000 13.800.000 16.575.000 4.452.300 4.580.665
Извори финансирања за Програм 13:

01 Приходи из буџета 10.112.000 10.112.000 11682.550 11.968.910
Свега за Програм 13: 10.112.000 0 10.112.000 11.682.550 11.968.910
Извори финансирања за Програм 14:

01 Приходи из буџета 13.833.768 0 13.833.768 15.234.000 18.477.126
13 Вишак прихода из ранијих година 4.950.000 4.950.000

Свега за Програм 14: 13.833.768 4.950.000 18.783.768 15.234.000 18.477.126
Извори финансирања за Програм 15:

01 Приходи из буџета 458.728.405 458.728.405 503.402.005 494.916.899
13 Вишак прихода из ранијих година 38.094.833 38.094.833

Свега за Програм 15: 458.728.405 38.094.833 496.823.238 503.402.005 494.916.899
3      СКУПШТИНА      

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функци-
онисање локалне самоуправе и градских 
општина

111 Опште јавне услуге

411 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 10.770.000 10.770.000 7.500.000 7.500.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.930.000 1.930.000 1.350.000 1.350.000
414 Социјална давања запосленима 465.000 465.000 100.000 100.000
415 Накнаде трошкова за запослене 160.000 160.000 167.000 175.000
423 Услуге по уговору 2.200.000 2.200.000 2.286.000 2.375.000
465 Остале дотације и трансфери 1.410.000 1.410.000 990.000 990.000

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 16.935.000 16.935.000 12.393.000 12.490.000

Функција 110: 16.935.000 16.935.000 12.393.000 12.490.000
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Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 16.935.000 16.935.000 12.393.000 12.490.000
Свега за програмску активност 0602-0001: 16.935.000 16.935.000 12.393.000 12.490.000

0602-1005

ПРОЈЕКАТ: „Априлски дани” – прослава 
Дана омладинских радних акција „Првог 
априла 2016.-те године” и конкурс за 
најфотографију

111 Опште јавне услуге
423 Услуге по уговору 200.000 200.000 1.250.000 1.250.000
472 Накраде из буџета 50.000 50.000 100.000 100.000

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 250.000 250.000 1.350.000 1.350.000

Функција 110: 250.000 250.000 1.350.000 1.350.000
Извори финансирања за пројекат 0602-
1001:

01 Приходи из буџета 250.000 250.000 1.350.000 1.350.000
Свега за пројекат 0602-1001: 250.000 250.000 1.350.000 1.350.000
Извори финансирања за Програм 15:

01 Приходи из буџета 17.185.000 17.185.000 13.743.000 13.840.000
Свега за Програм 15: 17.185.000 17.185.000 13.743.000 13.840.000
Извори финансирања за Раздео 3:

01 Приходи из буџета 17.185.000 17.185.000 13.743.000 13.840.000
Свега за Раздео 3: 17.185.000 17.185.000 13.743.000 13.840.000

4      ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИ-
ЛАШТВО      

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Општин-
ско јавно правобранилаштво

330 Опште јавне услуге

411 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 7.200.000 7.200.000 6.700.000 6.700.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.290.000 1.290.000 1.200.000 1.200.000
414 Социјална давања запосленима 100.000 100.000 104.000 108.000
415 Накнаде трошкова за запослене 160.000 160.000 167.000 175.000
423 Услуге по уговору 100.000 100.000 105.000 110.000

465 Остале дотације и трансфери – умањење 
зарада 10% 944.000 944.000 880.000 880.000

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 120.000 120.000 150.000 160.000

485 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 15.000.000 15.000.000 15.000.000 13.000.000

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 24.914.000 24.914.000 24.306.000 22.333.000

Функција 330: 24.914.000 0 24.914.000 24.306.000 22.333.000
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0004:

01 Приходи из буџета 24.914.000 24.914.000 24.306.000 22.333.000
Свега за програмску активност 0602-0004: 24.914.000 0 24.914.000 24.306.000 22.333.000
Извори финансирања за Програм 15:

01 Приходи из буџета 24.914.000 24.914.000 24.306.000 22.333.000
Свега за Програм 15: 24.914.000 0 24.914.000 24.306.000 22.333.000
Извори финансирања за Раздео 4:

01 Приходи из буџета 24.914.000 24.914.000 24.306.000 22.333.000
Свега за Раздео 4: 24.914.000 0 24.914.000 24.306.000 22.333.000
Извори финасирања за разделе 
(I+II+III+IV):

01 Приходи из буџета 642.957.173 642.957.173 683.794.615 681.263.691
13 Вишак прихода из ранијих година 61.831.900 61.831.900

Свега за разделе (I+II+III+IV): 642.957.173 61.831.900 704.789.073 683.794.615 681.263.691
Извори финансирања за Програм 04:

01 Приходи из буџета 13.655.000 13.655.000 15.691.300 16.260.186
Свега за Програм 04: 13.655.000  13.655.000 15.691.300 16.260.186
Извори финансирања за Програм 07:      

13 Приходи из буџета  3.200.000 3.200.000   
Свега за Програм 07: 0 3.200.000 3.200.000 0 0
Извори финансирања за Програм 09:      

01 Приходи из буџета 18.800.000  18.800.000 26.812.450 27.993.342
13 Приходи из буџета  1.677.067 1.677.067

Свега за Програм 09: 18.800.000 1.677.067 20.477.067 26.812.450 27.993.342
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1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Извори финансирања за Програм 11:      

01 Приходи из буџета 2.775.000  2.775.000 4.452.300 4.580.665
13 Вишак прихода из ранијих година  13.800.000 13.800.000   

Свега за Програм 11: 2.775.000 13.800.000 16.575.000 4.452.300 4.580.665
Извори финансирања за Програм 13:      

01 Приходи из буџета 10.112.000  10.112.000 11682.550 11.968.910
Свега за Програм 13: 10.112.000 0 10.112.000 11.682.550 11.968.910
Извори финансирања за Програм 14:      

01 Приходи из буџета 13.833.768  13.833.768 15.234.000 18.477.126
13 Вишак прихода из ранијих година 4.950.000 4.950.000

Свега за Програм 14: 13.833.768 4.950.000 18.783.768 15.234.000 18.477.126
Извори финансирања за Програм 15:      

01 Приходи из буџета 583.781.405  583.781.405 609.922.015 601.983.463
13 Вишак прихода из ранијих година 38.204.833 38.204.833

Свега за Програм 15: 583.781.405 38.204.833 621.986.238 609.922.015 601.983.463

Члан 11.
Средства буџета у износу од 642.957.173 динара и средства из осталих извора 61.831.900 динара утврђена су и распо-

ређена по програмској класификацији и то:

Програм/Програмска активност
/Пројекат Шифра ОПИС

Средства 
из буџета 
извор 01

Средства 
из осталих 

извора

Укупна 
средства 

2016.г

Средства 
из буџета у 

2017.г извор 
01

Средства 
из буџета у 

2018.г извор 
01

Програм 4 1502 Туризам 13.655.000 0 13.655.000 15.691.300 16.260.186
Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма 7.655.000 0 7.655.000 9.691.300 10.260.186

Пројекат 1502-1001 Излети пензионера Новог Београда 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Програм 7 0701 Путна инфраструктура 0 3.200.000 3.200.000 0 0

Пројекат 0701-1001 Безбедност саобраћаја на територији Новог 
Београда 0 3.200.000 3.200.000 0 0

Програм 9 2002 Основно образовање 18.800.000 1.677.067 20.477.067 26.812.450 27.993.342

Пројекат 2002-1001 Смештај и исхрана деце и ученика са сметња-
ма у развоју 3.500.000 350.000 3.850.000 3.637.000 3.779.000

Пројекат 2002-1002 Одржавање (осим капиталног) основних 
школа 2.100.000 1.150.000 3.250.000 8.500.000 9.000.000

Пројекат 2002-1003 Превоз деце и ученика 2.700.000 177.067 2.877.067 2.805.000 2.915.000
Пројекат 2002-1004 Читалачка значка 100.000 0 100.000 104.000 108.000

Пројекат 2002-1005 Припремна настава,страни језици и школа 
рачунара 5.550.000 0 5.550.000 5.766.450 8.991.342

Пројекат 2002-1006 Награде најбољим ученицима 4.850.000 0 4.850.000 6.000.000 6.200.000
Програм 11 0901 Социјална и дечија заштита 2.775.000 13.800.000 16.575.000 4.452.300 4.580.665

Програмска активност 0901-0001 Брига о старима, деци са посебним потребама 
и др. 2.075.000 0 2.075.000 3.725.000 3.825.000

Програмска активност 0901-0001 Социјалне помоћи – сахрањивања и новчане 
помоћи 700.000 0 700.000 727.300 755.665

Пројекат 0901-1001 Помоћ интерно расељеним и избеглим лици-
ма у сарадњи са Комесаријатом 0 13.800.000 13.800.000 0 0

Програм 13 1201 Развој културе 10.112.000 0 10.112.000 11.682.550 11.968.910
Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 4.062.000 0 4.062.000 5.378.550 5.411.784

Пројекат 0901-1001 Најлепши балкон 50.000 0 50.000 70.000 80.000

Пројекат 0901-1002 Бесплатне школе глуме,плеса,певања,сликања
,фолклора и размена ученика 6.000.000 0 6.000.000 6.234.000 6.477.126

Програм 14 1301 Развој спорта и омладине 13.833.768 4.950.000 18.783.768 15.234.000 18.477.126

Програмска активност 1301-0002
Подршка предшколском,школском и 
рекреативном спорту и масовној физичкој 
структури

2.833.768 4.950.000 7.783.768 3.000.000 5.000.000

Пројекат 1201-1001 Бесплатне школе 
пливања,моторике,фитнеса,тимски спортови 6.000.000 0 6.000.000 6.234.000 6.477.126

Пројекат 1201-1002 Школа пливања 5.000.000 0 5.000.000 6.000.000 7.000.000
Програм 15 0602 Локална самоуправа 583.781.405 38.204.833 621.986.238 609.922.015 601.983.463

Програмска активност 0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина – Председник, Општинско 
Веће

69.679.000 110.000 69.789.000 68.021.010 70.393.564

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и град-
ских општина – Изборна комисија 13.000.000 0 13.000.000 100.000 100.000

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и град-
ских општина – Општинска управа 309.093.605 7.811.000 316.904.605 306.084.026 302.643.403

Програмска активност 0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина – Општ. управа – развој 
заједнице

17.061.000 20.163.000 37.224.000 17.702.979 18.369.995



Број 88 – 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2015.

Програм/Програмска активност
/Пројекат Шифра ОПИС

Средства 
из буџета 
извор 01

Средства 
из осталих 

извора

Укупна 
средства 

2016.г

Средства 
из буџета у 

2017.г извор 
01

Средства 
из буџета у 

2018.г извор 
01

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и град-
ских општина – Пословни простор 115.791.000 0 115.791.000 133.352.000 126.011.000

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и град-
ских општина – Скупштина 16.935.000 0 16.935.000 12.393.000 12.490.000

Програмска активност 0602-0002 Функционисање локалне самоуправе и град-
ских општина – месне заједнице 7.050.000 4.400.000 11.450.000 16.060.000 17.531.000

Програмска активност 0602-0004
Функционисање лок самоуправе и градских 
општина– Општинско јавно правобрани-
лаштво

24.914.000 0 24.914.000 24.306.000 22.333.000

Програмска активност 0602-0006 Функционисање локалне самоуправе и град-
ских општина – информисање 672.800 14.400 687.200 673.000 675.000

Програмска активност 0602-0009 Функционис. локалне самоуправе и градских 
општина-Општинска управа – правна помоћ 3.510.000 0 3.510.000 3.530.000 3.550.000

Пројекат 0602-1001 Новобеоградски клуб 275.000 0 275.000 350.000 400.000

Пројекат 0602-1002 Текуће и капитално одржавање пословне 
зграде 2.215.000 450.000 2.665.000 15.000.000 15.500.000

Пројекат 0602-1003 Набавка и одржавање опреме и набавка 
нематријалне имовине 3.335.000 5.032.000 8.367.000 11.000.000 10.636.500

Пројекат 0602-1004 Финансирање рада матичне службе 0 224.433 224.433 0 0

Пројекат 0602-1005
„Априлски дани” – прослава Дана омладин-
ских радних акција „Првог априла 2016.-те 
године” и конкурс за најфотографију

250.000 0 250.000 1.350.000 1.350.000

УКУПНО ПРОГРАМИ:  642.957.173 61.831.900 704.789.073 683.794.615 681.263.691

III.ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-

калне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 20178. 
годину, које је донео министар надлежан за послове финан-
сија на основу одредбе 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 и 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон), и 
Законом о начину одређивања максималног броја запослених 
у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15), број 
запослених код корисника буџета општине се утврђује актом 
скупштине локалне јединице за сваку календарску годину.

Плате запослених уређене су у складу са Законом о пла-
тама у државним органима и јавним службама („Службени 
гласник РС”, бр. 62/06, 99/14), Законом о привременом уређи-
вању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада 
и других сталних примања код корисника јавних средстава 
(„Службени гласник РС”, број 116/14) и Уредбом о коефи-
цијентима за обрачун и исплату плата именованих и поста-
вљених лица и запослених у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12).

У складу са чланом 5. став 1 Закона о привременом 
утврђивању основица за обрачун и исплату плата код ко-
рисника јавних средстава се умањује за 10%. Према члану 7. 
овог закона директни и индиректни корисници буџетских 
средстава градских општина дужни су да у року од три дана 
од дана извршене коначне исплате за одређени месецна ра-
чун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије 
уплате разлику између износа плата обрачунатих приме-
ном основице која није умањена са доприносима који се ис-
плаћују на терет послодавца и укупног износа плата обра-
чунатих применом умањене основице.

Директни и индиректни корисници буџетских средста-
ва који су исплатиоци других сталних примања дужни су 
да у року од три дана од дана извршене исплате за одређе-
ни месец на рачун прописан за уплату јавних прихода РС 
уплате разлику између укупног износа другог сталног при-
мања који није умањен у смислу горе поменутог закона и 
укупног износа другог сталног примања који је обрачунат 
са умањењем.

У предлозима финансијских планова за 2016. годину ди-
ректни и индиректни буџетски корисници обавезно наводе 
број запослених код којих се приликом обрачуна и исплате 
плата није могло извршити умањење за 10% у складу са за-
коном.

Корисници буџетских средстава у 2016. години могу пла-
нирати укупна средства за исплату плата запослених на ни-
воу исплаћених плата у 2015. години, а највише до дозвоље-
ног нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету 
РС за 2015. годину без умањења од 2,5% из става 2. истог 
члана. Тако планирану масу средстава за обрачун и исплату 
плата запослених у 2016. години треба умањити за 3% у циљу 
спровођења рационализације у складу са Законом о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном секто-
ру, с тим да у оквиру тако умањене масе средстава за исплату 
плата запослених се планирају и средства за увећање плата 
запослених у делатностима како је горе наведено.

Средства за решавање броја запослених треба преба-
цити са економских класификација 411 и 412 на економску 
класификацију 414.

Члан 13.
Председник општине је наредбодавац за извршење рас-

хода и издатака распоређених овом одлуком у Разделу 1, 2, 3 
и 4 и одговоран је Скупштини општине за закониту, намен-
ску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских 
апропријација. 

Председник општине може појединачним актом да пре-
несе овлашћење другом лицу да потписује налоге за тро-
шење средстава буџета.

Члан 14.
Председник општине може донети одлуку о промени из-

носа апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџет-
ском систему.

Директни корисник буџетских средстава уз одобрењe 
Одељења за буџет и финансије, може извршити преусме-
равање апропријација одобрених на име одређеног расхода 
у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се 
износ умањује. Изузетно у 2015. и 2016. години закон доз-
вољава преусмеравање апропријација до 10% вредности.



29. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 88 – 15

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 промене околности која не угро-
жава утврђене приоритете унутар буџета, председник општи-
не доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће 
искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се ко-
ристити за намене које нису предвиђене буџетом или за наме-
не за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања средстава из става 4. овог 
члана не може бити већи од износа разлике између буџетом 
одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине 
максимално могућег износа средстава текуће буџетске ре-
зерве утврђеног законом. 

Члан 15.
У случају да се буџету општине из другог буџета (репу-

блике, Града Београда или друге локалне самоуправе) оп-
ределе актом наменска трансферна средства укључујући и 
наменска трансферна средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације 
чији износи нису могли бити познати у поступку доноше-
ња ове одлуке, Одељење за буџет и финансије на основу тог 
акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање рас-
хода по том основу.

Члан 16.
Одељење за буџет и финансије обавезно је да прати из-

вршење буџета и најмање два пута годишње информише 
Веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шесто-
месечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из 
става 1. овог члана Веће доставља извештаје Скупштини.

Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета 
и извршења и образложење великих одступања.

Члан 17.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима и примањима 
буџета.

Ако се у току године приходи смање, издаци буџета из-
вршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене за-
конским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава.

Члан 18.
Председник општине може прописати услове, крите-

ријуме, и начин коришћења средстава од прихода које ко-
рисници буџетских средстава остваре својом активношћу, 
односно продајом робе и вршењем услуга.

Председник општине, на предлог Одељења за буџет и 
финансије, може одлучити да део јавних средстава из става 
1. овог члана, остварених у текућој години, односно неутр-
шених из ранијих година, представља општи приход буџета 
у текућој години.

Члан 19.
Директни и индиректни корисници средстава буџета 

могу користити средства распоређена овом одлуком за на-
мене 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 прихода.

Члан 20.
Корисници буџетских средстава чија се делатност у це-

лини или претежно финансира из буџета умањиће обрачу-
нату амортизацију средстава за рад у 2015. години сразмер-
но делу средстава обезбеђених из буџета.

Члан 21.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет 

буџета само до износа апропријације утврђене одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 

само на основу писаног уговора или другог правног акта, 
уколико законом није друкчије прописано.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
плаћене искључиво са Консолидованог рачуна трезора.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну 
документацију за плаћање. Обавезе преузете, у складу са 
одобреним апропријацијама у 2015. години, а неизвршене у 
току те године, преносе се и имају статус преузетих обаве-
за у 2016. години и извршавају се на терет одобрених апро-
пријација овом одлуком.

Члан 22.
У буџетској 2016. години обрачун и исплата плата, као 

и обрачун и исплата јубиларних награда за директне и ин-
директне кориснике средстава буџета општине, вршиће се у 
складу са Законом о буџету Републике Србије.

Члан 23.
Новчана средства буџета Општине Нови Београд ди-

ректних и индиректних корисника средстава буџета воде се 
и депонују на Консолидованом рачуну трезора.

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна тре-
зора Општине Нови Београд, која преостану по извршењу 
обавеза буџета општине, осим прихода за које је у посебном 
закону, односно пропису општине утврђена намена која 
ограничава употребу тих средстава, могу се инвестирати на 
домаћем финансијском тржишту новца.

Члан 24.
Јавна предузећа и други облици организовања чији 

је оснивач општина, дужни су да у периоду који почиње 
најкасније 15. дана по истеку рока из члана 31. Закона о 
рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, број 
46/06) а завршава се до 30. новембра 2016. године, део од 
најмање 50% добити по завршном рачуну за 2014. годи-
ну, уплате у буџет општине према динамици која ће бити 
одређена посебним актом.

Управни и надзорни одбор је одговоран за поступање у 
складу са ставом 1. овог члана.

Члан 25.
Веће градске општине даје сагласност на годишњи про-

грам пословања ЈП „Пословни простор”, Новобеоградске 
културне мреже, Туристичке организације за промоцију 
туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд” и Ус-
танове за бригу о старима, деци и особама са посебним пот-
ребама „Нови Београд” чији је оснивач градска општина.

Финансијски план месне заједнице доноси савет месне 
заједнице, а сагласност на финансијске планове месних 
заједница даје Веће градске општине.

Члан 26.
Одељење за буџет и финансије непосредно врши кон-

тролу законитости, рационалности и наменског коришћења 
средстава распоређених директним и индиректним ко-
рисницима буџета.
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Ако се контролом утврди да се средства не користе за-
конито, наменски и рационално Одељење за буџет и финан-
сије неће извршити поднете налоге за плаћање. 

Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за 
буџет и финансије ставе на увид документацију о њиховом 
финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу 
прихода и извршењу расхода у одређеном периоду.

Члан 27.
Трансфери према индиректним корисницима буџетских 

средстава врше се са Раздела 2 – Општинска управа као ди-
ректног корисника буџетских средстава.

Трансфере између корисника буџетских средстава могу 
вршити индиректни корисници за средства остварена од 
додатних прихода у складу са законским прописима.

Члан 28.
Одељење за буџет и финансије доставља Секретаријату 

за финансије града редовне месечне извештаје о остваре-
ним приходима и извршеним расходима за 2015. годину, 
односно тромесечне извештаје о извршењу обима средста-
ва за капитална улагања и извршење наменских прихода 
буџeта.

Члан 29.
Ако 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 ће извршити одгова-
рајуће измене ове одлуке на предлог Одељења за буџет и 
финансије.

Члан 30.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања 

уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу 
грађевинских радова, обавезни су да поступе у складу са 
прописима који уређују јавне набавке.

Члан 31.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који 

може да настане услед неуравнотежености кретања у при-
ходима и расходима буџета, председник се може задужи-
ти у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу 
(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11) a уз до-
бијену сагласност градоначелника Београда.

Члан 32.
Председник градске општине може обуставити привре-

мено извршење појединих издатака буџета, у случају да се 
издаци повећају или примања буџета смање.

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

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

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-484, 29. децембра 2015. године

Председник
Живан Обреновић, ср.
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Назив јединице локалне власти ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2016. ГОДИНИ
Табела 2.

Ред.
бр.

Назив корисника чије 
се плате у 2016. години 
финансирају из буџета 

на осталим економским 
класификацијама 

Економска класи-
фикација (навести 

која )

Број запослених 
на неодређено 

време

Маса средстава за 
плате запослених 

на неодређено 
време

Број запосле-
них на одређе-

но време

Маса сред-
става за плате 
запослених на 

одређено време 

Укупан број 
запослених

Укупна маса 
средстава за плате 
запослених у 2016. 

години

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7)

1 ЈП Пословни простор 
-надзорни одбор 423 0 0 3 1.462.000 3 1462000

2 ЈП Пословни простор 423 0 0 1 800.000 1 800000
3       0  

Назив јединице локалне власти ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2016. ГОДИНИ

Табела 3. 2015 2016

Ред.
бр.

Директни и индиректни 
корисници буџетских 

средстава локалне 
власти

Планирана 
средства на 

економској кла-
сификацији 465 у 

2015. години

Маса 
средстава за 

запослене чија 
плата не може 

да се умањи 
у складу са 
Законом за 

2015. годину

Број запосле-
них чија плата 

не може да 
се умањи 

у складу са За-
коном у 2015. 

години

Исплаћена 
средства на 

економској кла-
сификацији 465 
у 2015. години

Планирана 
средства на 
економској 

класификацији 
465 за 2016. 

годину

Маса средстава 
за запослене 
чија плата не 

може да се 
умањи у складу 
са Законом за 
2016. годину

Укупна маса 
средстава на 
економској 

класификацији 
465 да је могла 
да се умањи за 

10%

Број запосле-
них чија плата 
не може да се 
умањи у скла-
ду са Законом 
у 2016. години

1 2 3 4 9 5 6 7 8 (6+7) 9

1 Органи и организације 
локалне власти 28786759 0 0 27425707 27764000 0 27764000 0

2 Установе културе 330000 0 0 330488 334000 0 334000 0

3

Остале установе из 
области јавних служби 
које се финансирају из 
буџета (навести назив): 3809900 0 0 3242406 2700000 0 2700000 0
1.ЈП Пословни простор 2768600 0 0 2201112 2700000 0 2700000 0
2.Центар за развој и 
локалну економију 1041300 0 0 1041294 0 0 0 0
3.       0  
4.       0  
5.       0  

4 Дирекције основане од 
стране локалне власти       0  

5 Месне заједнице       0  
6 Предшколске установе       0  

7

Нове установе и органи 
(навести назив): 0 0 0 0 368000 0 368000 0
1. Установа за бригу о 
старима,деци и особама 
са инвалидитетом 
„Нови Београд”     184000 0 184000 0
Туристичка органи-
зација за промоцију 
туризма,рекреације и 
здравог живота „Нови 
Београд”     184000 0 184000 0
3.       0  
4.       0  

8

Укупно за све кориснике 
буџетa који се финан-
сирају са економских 
класификација 411 и 412 32926659 0 0 30998601 31166000 0 31166000 0

Назив јединице локалне власти ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 У 2016. ГОДИНИ

Табела 4. 2015 2016

Ред.
бр.

Директни и индиректни 
корисници буџетских сред-

става локалне власти

Планирана средства у 
2015. години на економ-
ској класификацији 414

Исплаћена средства у 
2015. години на економ-
ској класификацији 414

Број запослених за који 
су исплаћена средства у 

2015. години

Планирана средства на 
економској класифика-
цији 414 у 2016. години

Број запослених за који 
су планирана средства у 

2016. години на 414
1 2 3 4 5 6 7

1
Органи и организације 
локалне власти 6995765 0 0 8784000 0

2 Установе културе      

3

Остале установе из области 
јавних служби које се 
финансирају из буџета 
(навести назив): 1000000 0 2 800000 2
1.ЈП Пословни простор 1000000 0 0 800000 2
2.Центар за развој и локалну 
економију 0 0 2

укинут као индиректни 
буџетски корисник

укинут као индиректни 
буџетски корисник

3.      
4.      
5.      

4 Месне заједнице      
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1 2 3 4 5 6 7
6 Предшколске установе      

7

Нове установе и органи 
(навести назив): 0 0 0 0 0
1. Установа за бригу о 
старима,деци и особама 
са инвалидитетом „Нови 
Београд”      
Туристичка органи-
зација за промоцију 
туризма,рекреације и здра-
вог живота „Нови Београд”      
3.      
4.      

8
Укупно за све кориснике 
буџетa 7995765 0 2 9584000 2

Назив јединице локалне 
власти ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2016. ГОДИНИ

Табела 5. 2015 2016

Ред.
бр.

Директни и инди-
ректни корисници 

буџетских средстава 
локалне власти

Планирана средства у 
2015. години на економској 

класификацији 416

Исплаћена средства 
у 2015. години на 

економској класифи-
кацији 416

Укупан број 
запослених 
за који су 
исплаћена 
средства за 

јубиларне на-
граде у 2015. 

години 

Укупан број 
запослених 
за који су 
исплаћена 
средства 

по другом 
основу у 2015. 

години 

Планирана средства у 
2016. години на економској 

класификацији 416
Укупан број 
запослених 
за који се 
планира 
исплата 

средстава 
за јубилар-
не награде 

у 2016. 
години 

Укупан број 
запослених 
за који се 
планира 
исплата 

средстава по 
другом ос-

нову у 2016. 
години 

Јубиларне 
награде

Други 
основ 

(навести 
који):

Јуби-
ларне 

награде

Други 
основ 

(навести 
који):

Јубиларне 
награде

Други основ 
(навести 

који):

  

општински 
избори у 

2016. години

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10

1
Органи и организа-
ције локалне власти 1.202.000 0 1.124.088 0 23 0 699.000 800.000 12 50

2 Установе културе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Остале установе 
из области јавних 
служби које се фи-
нансирају из буџета 
(навести назив): 540.000 0 451.773 0 0 0 600.000 0 4 0
1.ЈП Пословни 
простор 540.000 0 451.773    600.000  4 0

2.Центар за развој и 
локалну економију 0 0     

укинут као 
индиректни 
буџетски 
корисник

укинут као 
индиректни 
буџетски 
корисник

укинут као 
инди-
ректни 
буџетски 
корисник

укинут као 
индиректни 
буџетски 
корисник

3.           
4.           
5.           

4

Дирекције основане 
од стране локалне 
власти           

5 Месне заједнице           

6
Предшколске уста-
нове           

7

Нове установе и 
органи (навести 
назив): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Установа за бригу о 
старима,деци и осо-
бама са инвалидите-
том „Нови Београд”       0 0 0 0
Туристичка органи-
зација за промоцију 
туризма,рекреације 
и здравог живота 
„Нови Београд”       0 0 0 0
3.           
4.           

8
Укупно за све ко-
риснике буџетa 1.742.000 0 1.575.861 0 23 0 1.299.000 800.000 16 50
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Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 – 2018. године

108.000.000 0 44.900.000 30.100.000 49.200.000 20.700.000 8.000.000 0

 у дин 

При-
ори-
тет

Назив капиталног пројекта

Го-
дина 
по-

четка 
фи-
нан-
си-

рања 
проје-

кта

Година 
завр-
шетка 

финан-
сирања 

пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализова-
но закључ-

но са 
31.12.2014. 

године

2015 – план
2015 – 

процена 
извршења

 2016  2017  2018 Након 
2018

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11

1

Израда архитектонско-техничког проје-
кта за надзиђивање пословног простора 
и израда грађевинско техничког пројекта 
усклађеног са планом Града Београда 2016 2017 14.200.000 0 0 0 1.500.000 12.700.000 0 0

2
Надзор над радовима на центру за надзор 
у школама Новог Београда 2015 2016 450.000 0 0 0 450.000 0 0 0

3

Радови на успостављању целовитог 
система видео надзора у сервер канцела-
рији над школама на територији Новог 
Београда 2015 2016 7.300.000 0 7.300.000 2.300.000 5.000.000 0 0 0

4
Капитално одржавање школа на терито-
рији Новог Београда 2015 2018 24.850.000 0 5.600.000 5.600.000 3.250.000 8.000.000 8.000.000 0

5
Израда, уређење и опремање теретане у 
ЈП СПЦ Нови Београд 2015 2016 14.650.000 0 12.000.000 7.200.000 7.450.000 0 0 0

6

Израда пројеката и фитнес паркова, 
паркова за децу на територији Новог 
Београда 2015 2016 46.000.000 0 20.000.000 15.000.000 31.000.000 0 0 0

7 Набавка компјутерског софтвера 2016 2016 550.000 0 0 0 550.000 0 0 0

Прилог 2a

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 – 2018. године 

30.100.000 49.200.000 20.700.000 8.000.000  

20 у динарима 30.100.000 49.200.000 20.700.000 8.000.000  

Р.бр. Назив капиталног пројекта
Про-
грам

Про-
грамска 

активност/ 
Пројекат

Кон-
то 3. 
ниво

Конто 
4. 

ниво Извор

Реали-
зовано 

закључ-
но 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

Израда архитектонско-
техничког пројекта за 
надзиђивање пословног 
простора и израда грађе-
винско техничког пројекта 
усклађеног са планом Града 
Београда 15 Пројекат 511 5114 01    1.500.000 12.700.000   

2

Надзор над радовима на 
центру за надзор у школама 
Новог Београда 15 Пројекат 511 5114 13    450.000    

3

Радови на успостављању це-
ловитог система видео над-
зора у сервер канцеларији 
над школама на територији 
Новог Београда 15 Пројекат 511 5113 13  7.300.000 2.300.000 5.000.000    

4

Капитално одржавање 
школа на територији Новог 
Београда 9 Пројекат 463 4631 01  5.600.000 5.600.000 3.250.000 8.000.000 8.000.000  

5

Израда, уређење и опремање 
теретане у ЈП СПЦ Нови 
Београд 14

Програм-
ска актив-

ност 463 4631 01/13  12.000.000 7.200.000 7.450.000    

6

Израда пројеката и фитнес 
паркова, паркова за децу на 
територији Новог Београда 15

Програм-
ска актив-

ност 425 4251 01/13  20.000.000 15.000.000 31.000.000    

7
Набавка компјутерског 
софтвера 15 Пројекат 515 5151 01    550.000    
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Скупштина Градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 18. 
Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст и број 33/13), 
донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК И 

ОДЛАЗАК СА РАДА

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин остваривања права за-

послених, изабраних, именованих и постављених лица (у 
даљем тексту: функционери) на накнаду трошкова превоза 
за долазак и одлазак са рада.

Право на накнаду трошка из претходног става могу ост-
варити: 

– лица која су у радном односу на неодређено време;
– лица која су у радном односу на одређено време;
– лица која су засновала радни однос у својству при-

правника;
– лица која су засновала радни однос на пробном раду;
– лица која су засновала радни однос за обављање по-

словa ван просторија послодавца.
Право на накнаду трошкова превоза за долазак и одла-

зак са рада припада само за време проведено на раду.

Члан 2.
Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада 

не исплаћује се у следећим случајевима:
– коришћења годишњег одмора;
– коришћења плаћеног одсуства;
– коришћења неплаћеног одсуства;
– мировања радног односа;
– одсуствовања са рада због привремене спречености 

за рад, до 30. дана по било којем основу и одсуствовања са 
рада за дан државног празника који је нерадни дан, због 
војне вежбе и због коришћења слободног дана.

Члан 3.
Запослени и функционери имају право на накнаду 

трошкова превоза у висини месечне претплатне карте за 
долазак и одлазак са рада за релације где је јавни превозник 
омогућио куповину месечне претплатне карте, за зону у 
којој им је пребивалиште. 

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада 
исплаћује се сразмерно броју дана које су лица из става је-
дан овог члана провела на раду, у висини цене појединачне 
карте јавног превозника и не може прећи иснос месечне 
претплатне карте.

Члан 4.
За релације на којима јавни превозник не омогућава ку-

повину месечне претплатне карте, запослени и функционер 
има право на накнаду трошкова превоза у новцу и то у ви-
сини стварних трошкова.

Стварни трошак се утврђује на основу броја дана до-
ласка и одласка са рада и износа цене појединачне карте на 
линијама и растојању које запослени користи, а за које не 
постоји месечна претплатна карта.

Ако на истој релацији превоз обавља више превозника, при 
утврђивању стварних трошкова превоза узима се износ цене 
појединачне карте оног превозника који има најнижу цену.

Запослени и функционер су дужни да за сваки обрачун-
ски месец приложе све карте за долазак и одлазак са рада.

Запослени и функционер су дужни да прибаве и це-
новнике свих превозника на релацији, како би обрачунска 
служба применила обрачун за накнаду трошкова по најни-
жем ценовнику.

Члан 5.
Запослени и функционери, који немају могућност да 

при доласку и одласку са рада користе јавни превоз, јер на 
конкретној релацији нема организованог јавног превоза, 
имају право на накнаду трошкова у новцу у висини цене 
месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну ре-
лацију, а на основу потврде јавног превозника. 

Запослени и функционери су обавезни да доставе по-
тврду превозника да за ту релацију није организован јавни 
превоз, као и ценовник превоза за ту релацију.

Члан 6.
Запослени и функционери су дужни да доставе изјаву у 

којој ће навести адресу становања, ради остваривања права 
на накнаду трошкова доласка и одласка на рад.

Подаци који се дају по одредбама претходног става овог 
члана дају се у складу са прописима који регулишу материју 
заштите података о личности.

Члан 7.
Одељење за буџет и финансије врши уплату трошкова 

првог дана у месецу, за претходни месец. 

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-487, 29. децембра 2015. године

Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 18. Ста-
тута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града 
Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и број 33/13), донела је

ОДЛУКУ 
О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ГРАДСКУ ОПШТИНУ НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Овом одлуком одређују се манифестације које се реали-

зују у области културе, туризма, спорта и у другим облас-
тима друштвеног живота (у даљем тексту: манифестације), 
одређује се време и начин њиховог организовања, финанси-
рања и остала питања од значаја за те манифестације. 

Члан 2.
Сталне манифестације од значаја за Градску општину 

Нови Београд су: 
– Нови Београд – град отвореног срца – 1. јануар; 
– Дан општине – 11. април;
– Дани Новог Београда – месец април;
– Новобеоградско лето – јула и август; 
– Покров Пресвете Богородице – слава општине – 14. 

oктобар;
Новобеоградска Нова година од 15 до 31. децембра.
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Члан 3.
За организацију манифестација из члана 2. одлуке и сва 

остала питања од значаја за ове манифестације биће заду-
жена Комисија за манифестације Градске општине Нови 
Београд коју ће образовати председник градске општине 
Нови Београд.

Члан 4.
Комисија за манифестације Градске општине Нови Бео-

град ће за сваку манифестацију предложити правила, про-
грамски садржај, место одржавања, рокове за реализацију 
и носиоце активности и доставити Већу Градске општине 
Нови Београд на усвајање. 

Члан 5.
Комисија за манифестације Градске општине Нови Бео-

град задужена је да организује реализацију манифестација у 
сарадњи са стручним службама Управе Градске општине Нови 
Београд и другим установама, институцијама и удружењима. 

Комисија за манифестације Градске општине Нови Бео-
град одговара Већу Градске општине Нови Београд за реализа-
цију манифестација и за наменско трошење средстава и Већу 
Градске општине Нови Београд подноси извештај најкасније у 
року од 30 дана од дана завршетка манифестације. 

Члан 6.
Средства за одржавање манифестација обезбеђују се у 

буџету Градске општине Нови Београд на основу сагледаног 
програма и предрачуна трошкова, а у складу са расположи-
вим средствима.

Поред средстава из става 1. овог члана, средства за одр-
жавање манифестација могу се обезбеђивати и из других 
извора, у складу са законом (конкурси других државних ор-
гана, фондација, домаћих и страних извора финансирања, 
донатори, спонзори и сл.). 

Члан 7.
О реализацији ове одлуке стараће се Кабинет председ-

ника Градске општине Нови Београд, Одељење за друштве-
не делатности и Одељење за буџет и финансије Управе Град-
ске општине Нови Београд. 

Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд

Број Х-020-489, 29. децембра 2015. године.
Председник

Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 18. Ста-
тута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града 
Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и број 33/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАГРАЂИВАЊУ 
УЧЕНИКА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о награђивању ученика из буџета Градске 

општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, 
број 25/15), члан 1. мења се и гласи: 

„Овом одлуком ближе се уређује поступак награђивања 
ученика који похађају основне и средње школе са седиштем на 

подручју Градске општине Нови Београд и њихових наставни-
ка – ментора, из буџета Градске општине Нови Београд.”

Члан 2.
У члану 2. став 1. после тачке 3. додају се нове тачке од 4. 

до 7, које гласе: 
4. ученике уписане у први разред основне школе, 
5. ученике који су на завршном испиту постигли нај-

боље резултате (највећи број поена), 
6. ученике основних и средњих школа који су освојили 

прву, другу или трећу награду на општинским, градским, ре-
публичким и међународним такмичењима која се налазе у 
Календару такмичења и смотри Министарства просвете, на-
уке и технолошког развоја и њихове наставнике – менторе,

7. ученике основних и средњих школа у циљу њиховог 
подстицања и подизања мотивације за стицањем знања и 
побољшања школских резултата.”

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи: 
Планирана средства из буџета опредељена за награде 

ученицима наведеним у члану 2. став 1. тач. 1, 2. и 3. ове 
одлуке додељују се на основу званичног обавештења дос-
тављеног Градској општини Нови Београд од стране основ-
них односно средњих школа које имају седиште на подручју 
градске општине Нови Београд, а које садржи име и пре-
зиме ученика проглашеног за ученика генерације у текућој 
школској години, носилаца признања „Вукова диплома” и 
спортисте генерације.

Планирана средства из буџета опредељена за награде 
ученицима наведеним у члану 2. став 1. тачка 4. ове одлуке 
додељују се на основу званичног обавештења достављеног 
Градској општини Нови Београд од стране основних школа 
које имају седиште на подручју градске општине Нови Бео-
град, а које садржи број ученика по одељењима уписаних у 
први разред предстојеће школске године. 

Планирана средства из буџета опредељена за награде 
ученицима наведеним у члану 2. став 1. тачка 5. ове одлуке 
додељују се на основу званичног обавештења достављеног 
Градској општини Нови Београд од стране основних школа 
са седиштем на подручју градске општине Нови Београд у 
којима је обављен завршни испит, а које садржи име и пре-
зиме ученика и број поена на завршном испиту. 

Планирана средства из буџета опредељена за награде 
ученицима и наставницима – менторима наведеним у чла-
ну 2. став 1. тачка 6. ове одлуке додељују се на основу зва-
ничног обавештења достављеног Градској општини Нови 
Београд од стране основних и средњих школа са седиштем 
на подручју градске општине Нови Београд које садржи: 
име и презиме ученика и наставника – ментора, разред и 
одељење, назив школе, назив такмичења на коме је учество-
вао и доказ о награди коју је ученик освојио.”

Члан 4.
Члан 5. мења се и гласи: 
Веће Градске општине Нови Београд за сваку буџетску 

годину ће донети закључак којим ће одредити којој катего-
рији ученика из члана 2. ове одлуке ће се доделити награде, 
критеријуме за награђивање ученика и наставника – менто-
ра, врсту и обим награда. 

Председник градске општине Нови Београд доноси ре-
шење о награђивању ученика и наставника – ментора из 
буџета Градске општине Нови Београд.” 

Члан 5.
У осталом делу Одлука о награђивању ученика из буџе-

та Градске општине Нови Београд остаје неизмењена.
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-488, 29. децембра 2015. године.

Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седни-
ци одржаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 4. 
став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 119/12, 116/13 – aутентично тумачење и 44/14 – др. 
закон) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен 
текст и 33/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД”

Члан 1.
У Решењу о оснивању Јавног предузећа Спортски цен-

тар „Нови Београд” („Службени лист Града Београда”, бр. 
5/13 и 29/13), у члану 7. ставу 1. иза речи  „Хала спортова” 
додају се речи: „Ранко Жеравица”.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-485, 29. децембра 2015. године

Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 13. 
став 2. Одлуке о оснивању „Хуманитарне фондације Нови 
Београд” („Службени лист Града Београда”, бр. 49/13, 73/13, 
22/14, 84/14 и 56/15) и члана 18. Статута Градске општине 
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – 
пречишћен текст и број 33/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА „ХУМАНИТАРНЕ ФОН-
ДАЦИЈЕ НОВИ БЕОГРАД”

I. Именује се, за директора „Хуманитарне фондације 
Нови Београд”, Дејан Живковић, дипломирани економиста.

II. Решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-486, 29. децембра 2015. године

Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници 
одржаној, дана 29. децембра 2015. године, на основу члана 
18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени 
лист Града Београда”, бр. 3/11 и 33/13), донела је 

ПР ОГРАМ
РАЗВОЈА СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НОВИ БЕ-

ОГРАД ЗА ПЕРИОД 2016–2018. ГОДИНЕ

1. Увод 

Програм спортског развоја градске општине Нови Бео-
град (у даљем тексту: програм) резултат је процеса плани-
рања спортског развоја, у коме се утврђују кључне претпо-
ставке за развој спорта, формулишу циљеви и предлажу 
мере за њихово постизање.

Бављење спортом и физичко образовање су основна 
људска права свих грађана и Република Србија гарантује 
остваривање ових права. Посебне могућности се морају 
пружити младима, старима и особама са инвалидитетом, 
са циљем да развију, у потпуности, своје личности кроз фи-
зичко образовање и спортске програме прилагођене њихо-
вим захтевима. У оквиру Националне стратегије и страте-
гије Града Београда препознали смо циљеве који су по свом 
интересу и значају усклађени са интересима Градске општи-
не Нови Београд, а уједно и узели у обзир специфичности 
карактеристичне за градску општину.

Грађани Новог Београда могу учествовати у спорту као 
непосредни учесници у спортским активностима, што јесте 
и најважнији циљ програма, или као пасивни посматрачи, 
тј. гледаоци и љубитељи спорта.

2. Визија

Визија овог програма је унапређење квалитета живота и 
обогаћивање друштвених односа становника Новог Београ-
да кроз бављење спортом, као елемента који је од суштин-
ског значаја за развој њихове личности и здравог начина 
живота.

3. Мисија

Мисија је стварање система спорта у Новом Београду 
у коме ће спорт бити подједнако доступан свима, и у коме 
ће свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја 
своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања 
физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења 
слободног времена, унапређења квалитета живота и пости-
зања врхунских спортских резултата. У ту сврху Градска 
општина Нови Београд предузима мере како би се:

– обезбедило да сви грађани имају могућности да се баве 
спортом, кроз пружање одговарајућих услова и програма;

– осигурали темељи система спорта: спорт у школама и 
сви видови укључења деце у спортске активности;

– обезбедило планирање, изградња и реконструкција 
потребних спортских објеката;

– подржало и подстакло бављење спортом на највишем 
нивоу, уз постизање врхунских спортских резултата на 
највећим међународним спортским такмичењима.

4. Улога градске општине у области спорта

Спорт има виталан значај за сваку заједницу и због тога 
су јавне власти свих нивоа дужне да обезбеде развој спор-
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та на својој територији и поспеше учешће становништва 
у спортским активностима. Полазећи од тога да локална 
заједница има суштински значај за промоцију спорта као ви-
талне јавне службе, у остваривању циљева Програма, Град-
ска општина Нови Београд полази од следећих принципа:

– давање приоритета промоцији рекреативног спорта и 
што већем обухвату бављења грађана спортом, укључујући 
и неорганизоване и спонтане облике упражњавања спорт-
ских активности;

– спортски капацитети треба да буду безбедни и добро 
испланирани;

– спортски објекти треба да буду доступни свима, а нак-
наде за коришћење тих објеката треба да буду примерене;

– сви становници градске општине имају право да раз-
вијају сопствене способности кроз спортске активности 
које одговарају њиховим индивидуалним могућностима;

– финансирање спорта, као јавне службе, у највећој мери 
је одговорност локалних власти; 

– спорт треба да буде укључен у сва планирања на нивоу 
градске општине;

– ефикасна спортска политика може да буде одређена и 
спровођена кроз сарадњу јавног и приватног сектора;

– градска општина треба да остварује трајну и ефикасну 
сарадњу са удружењима и организацијама у области спорта;

– промовисање бављења спортом у свим сегментима по-
пулације, кроз пружање одговарајућих услова и програма 
свих врста.

5. Демографска слика градске општине

У градској општини Нови Београд живи 214.506 пуно-
летних становника, а просечна старост становништва из-
носи 43,0 година (41,3 код мушкараца и 44,4 код жена). У 
насељу има 81.073 домаћинстава, а просечан број чланова 
по домаћинству је 2,64.

ГОДИНА СТАНОВНИКА

1961. 33.347

1971. 92.200

1981. 173.541

1991. 224.424

2002. 217.773

2011. 214.506

Извор: Завод за информатику и статистику, Београд, 
2011. године.

Становништво према полу и старости 

Извор: Завод за информатику и статистику, Београд, 
2011. године. 
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Демографска структура становништва градске општи-
не показује да је низак ниво младих и са тенденцијом даљег 
пада, док је удео старијег становништва висок и стално рас-
те. Старење становништва ће захтевати омогућавање више 
спортских рекреативних олакшица и погодности за старије 
грађане. Демографска структура итекако је важна у сагле-
давању стања у којем се општина налази, као и праваца у 
којима приоритете програма треба усмерити.

6. Правни и стратешки оквир
У Републици Србији основни правни акт којим се ре-

гулише област спорта јесте Закон о спорту („Службени 
гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) који је Народна 
скупштина Републике Србије донела 31. марта 2011. године.

Програм је комплементаран са раније усвојеним доку-
ментима у овој области пре свега са Стратегијом развоја 
спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године 
(„Службени гласник РС”, број 1/15), донетом на основу чла-
на 142 став 1. Закона о спорту. 

7. Развој и унапређење врхунског спорта
Како је циљ националне Стратегије да се препознају 

најталентованији спортисти Републике Србије, да се повежу 
наука и пракса ради постизања врхунских спортских резул-
тата и да се талентима и већ рангираним врхунским спор-
тистима омогући несметан развој и напредак у свим узрас-
ним категоријама, то ће бављење спортом на највишем нивоу 
бити подржано и подстакнуто од Градске општине Нови Бео-
град која ће у том циљу сарађивати и поступати по налозима 
Секретаријата за спорт и омладину Града Београда.

8. Чиниоци система спорта у градској општини
Чиниоци система спорта у Републици Србији делују у 

два сектора, јавном и невладином.
Јавни сектор чине ресорно Министарство и надлеж-

ни Секретаријати јединица локалне самоуправе. Невладин 
сектор чине територијални савези на републичком нивоу и 
спортске организације.

У Граду Београду Секретаријат за спорт и омладину је 
свој програм рада усмерио ка планирању, праћењу и анали-
зирању спорта у Београду, у циљу његовог унапређења, а у 
сарадњи са свим градским општинама.

Територијални спортски савези су организације у об-
ласти спорта са одређене територије, које се оснивају ради 
уређивања и остваривања спортских питања од заједничког 
интереса, који директно сарађују са јединицама локалних 
самоуправа и координирају активности између локалних 
власти и спортских клубова. На територији ГО није осно-
ван територијални спортски савез. 

Градска општина Нови Београд оснивач је Јавног преду-
зећа Спортски центар „Нови Београд”. Делатност предузећа 
се спроводи у два спортска објекта са пратећим садржаји-
ма: Хала спортова „Ранко Жеравица”, Париске комуне 20. 
и СРЦ „11. април”, Ауто-пут 2, Нови Београд. Предузеће је 
основано и послује ради:

– развоја и унапређења спорта;
– окупљања и свестраног и активног учествовања у спор-

ту деце, омладине и одраслих;
– рекреације деце и одраслих;
– спортског образовања, стварање материјалних и струч-

них услова за омасовљење и унапређење спорта;
– обезбеђивања наменског и целисходног коришћења 

пословног простора у државној својини у објекту „11. 
aприл” Нови Београд;

– развоја и унапређења обављања делатности од општег 
интереса;

– стицања добити;
– остваривање других законом утврђених интереса.

9. Приоритети програма

Програмом су дефинисане четири приоритетне области, 
а акционим планом су дефинисани како општи тако и по-
себни циљеви.

Програм ће своје деловање посебно усмерити на следеће 
приоритете:

– развој спорта деце и омладине, укључујући и школски 
спорт;

– повећање обухвата бављења грађана спортом кроз 
развој и унапређење спортске рекреације;

– развој и унапређење спортске инфраструктуре;
– пројекти везани за спорт особа са инвалидитетом.

9.1. Развој спорта деце, ученика и омладине

Спорт у свим облицима треба да буде појединачно 
доступан свим младима без дискриминације, чиме се омо-
гућују једнаке могућности дечацима и девојчицама, уз ува-
жавање посебних потреба сваког старосног узраста. Улога 
физичких активности у образовању деце, стицању мото-
ричких способности, стицању друштвених способности и 
очувању здравља је изузетно битна.

Да би што више приближила спорт најмлађој попула-
цији Градска општина Нови Београд од 2013. године спро-
води бесплатне спортске програме, који су у потпуности 
прилагођени узрасту деце, уз максималну заштиту. Градска 
општина ће посебну пажњу усмерити на предузимање ак-
тивности које омогућавају да програми намењени овом уз-
расту и у наредном периоду буду бесплатни.

9.2. Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз 
развој и унапређење спортске рекреације

Законом о спорту Републике Србије истакнуто је да сва-
ко има право да се бави спортом, с тим да такво бављење 
мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и без-
бедно, у складу са природном средином и друштвеним ок-
ружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, 
независно од злоупотреба и циљева који су супротни спорт-
ском духу и доступно свим грађанима под једнаким услови-
ма без обзира на узраст, ниво физичке способности, степен 
евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

Поштујући приоритете националне стратегије градска 
општина ће своје активности усмерити и на популизацију 
спорта као рекреативне активности, која би служила као 
значајна помоћ у подизању квалитета живота, али и здра-
вља грађана градске општине. У том смислу, градска општи-
на од 2013. године спроводи бесплатне спортске програме 
намењене одређеним категоријама популације (пензионе-
ри, жене, студенти). Циљ програма је да се креира, очува 
и унапреди способан, одржив и координиран рекреативни 
спорт који ће моћи да обезбеди квалитетне могућности за 
учешће што већег број грађана у бесплатним програмима . 

9.3. Развој и унапређење спортске инфраструктуре

Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно за-
виси од броја, разноврсности и доступности потребних 
спортских објеката.

На територији градске општине Нови Београд постоји 
потреба за ревитализацијом постојећих и изградњом но-
вих спортских објеката, те је овим програмом предвиђено 
како унапређење капацитета постојећих објеката, тако и 
изградња нових. Неопходно је остварити и сарадњу са Гра-
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дом Београдом у стварању системског планирања у области 
спортске инфраструктуре.

Такође, градска општина планира да се на бази урађене 
анализе постојећег стања, обави категоризација спортских 
објеката како би се дефинисали приоритети при планирању 
обнове и изградњи нових објеката.

9.4 Пројекти везани за спорт и рекреацију особа са инвали-
дитетом 

Корист бављења спортом особа са инвалидитетом је 
веома значајна, због повећане интеграције унутар заједни-
це као и побољшања квалитета живота. Градска општина ће 
посебну пажњу усмерити ка пројектима везаним за спорт и 
рекреацију особа са инвалидитетом, у ком смислу ће оства-
ривати сарадњу са Градом Београдом у овој области.

10. Спортски туризам 

Спортски туризам је конципиран разматрањем спорта 
као туристичке атракције, односно истицањем и дефини-
сањем квалитета спорта. Градска општина Нови Београд 
оснивач је Туристичке организације за промоцију тури-
зма, рекреације и здравог живота „НОВИ БЕОГРАД”, као 
јавне службе основане ради вршења послова промоције и 
унапређења туризма, организације и релизације туристич-
ке, информативне и промотивне делатности у области 
спорта, рекреације и здравог живота на територији градске 
општине Нови Београд. 

Као један од главних изазова код развоја спортског ту-
ризма за градску општину биће и подстицај веће повеза-
ности и сарадње у овој области са Градом Београдом, како 
би се спортски туризам на територији градске општине 
Нови Београд, на прави начин развио и промовисао.

11. Спровођење, праћење, оцењивање и извештавање

11.1. Спровођење

Примена програма је дефинисана логичком матрицом, 
која је саставни део овог програма. Логичком матрицом јас-
но су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и актив-
ности за њихову реализацију, носиоци задужени за њихову 
реализацију и процена да ли су за њихову реализацију по-
требна материјална средства.

11.2. Праћење

Праћење се спроводи у редовним временским интер-
валима,у складу са елементима Логичке матрице.  Градска 

општина ће поштовати процедуре извештавања и формате 
извештаја, дефинисане од стране Министарства омладине 
и спорта. Испуњавањем ове обавезе вршиће се и праћење 
овог програма.

11.3. Оцењивање

Оцењивањем се утврђује напредак у спровођењу овог 
програма и предлажу корективне мере и измене током 
спровођења. Оцењивање ће се спроводити редовно, једном 
годишње, коришћењем различитих извора података, укљу-
чујући годишњи извештај о раду као основни извор подата-
ка, а на основу дефинисаних показатеља. 

11.4. Извештавање

На годишњем нивоу градска општина ће објављивати 
извештаје о спровођењу програма на својој интернет стра-
ници, степену спровођења циљева и активности, проблеми-
ма и изазовима.

 На основу тога ће се вршити ревизија приоритета, и 
планираних активности у логичкој матрици, како би се 
обезбедило да они остану релевантни.

12. Финансијски ефекти програма и логичке матрице

Процењује се да ће за реализацију планираних циљева у 
наредном периоду финансијска средства бити планирана у 
оквиру лимита одређених фискалном стратегијом, па ће се 
активности реализовати у оквиру постојећих материјалних, 
финансијских и људских ресурса.

Према могућностима, одређене активности и задаци 
могу се финансирати из средстава донација и кроз јавно-
приватно партнерство.

13. Логичка матрица

Логичка матрица за спровођење овог програма чини ње-
гов саставни део.

14. Завршна одредба

Овај програм објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020– 490, 29. децембра 2015. године

Председник
Живан Обреновић, ср.

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИ-
КАЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + 
ИЗВОР 
ФИНАН-
СИРАЊА

Приоритет 1/Општи циљ из Програма: 9.2.1. : 
Унапређење бављења спортом у свим сегментима 
становништва посебно деце, ученика, омладине, 
жена, пензионера и студената
Посебан циљ 9.2.1.1: Подстицање и јачање свести о 
важности редовне физчке активности
Мера 9.2.1.1.1: Медијска промоција редовне физичке 
активности у функцији здравља

Број реализованих медијских 
промоција Извештај реализатора Заинтересованост Града , 

ГО, грађана
Територијални 
савези, ГО  ГО

Активност 9.2.1.1.1.1: Медијски план за промоцију 
физичке активности Израђен медијски план Извештај реализатора Заинтересованост Града , 

ГО, грађана
Територијални 
савези, Го

Нема трош-
кова

Активност 9.2.1.1.1.3: Портал који повезује владине, 
невладине и спортске организације које промовишу 
и организују редовну физичку активност

Покренут портал Извештај реализатора Заинтересованост Града , 
ГО, грађана

Територијални 
савез  ГО

Мера 9.2.1.1.2: Покретање бесплатних програма Број покренутих програма Извештај реализатора Заинтересованост грађана ГО  ГО
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИ-
КАЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + 
ИЗВОР 
ФИНАН-
СИРАЊА

Активност 9.2.1.1.2.1: Промоција здравог начина жи-
вота кроз бесплатне програме које подстичу редовну 
физичку активност као животни стил.

Број покренутих програма Извештај реализатора Заинтересованост грађа-
наа ГО ГО ГО

Мера 9.2.1.1.3.:
Повећање обухвата бављења спортом у свим сегмен-
тима становништва
Активност 9.2.1.1.2.2: Подстицање деце, младих на 
редовну физичку активност

Број особа укључених у 
програме Извештај реализатора Заинтересованост грађана ГО Нама трош-

кова

Активност 9.2.1.1.2.3: Подстицање програма омасо-
вљења женског спорта

Број реализованих актив-
ности и процентуално 
унапређење учешћа жена у 
рекреативном спорту

Извештај реализатора Заинтересованост грађана ГО Нама трош-
кова

Активност 9.2.1.1.2.4.
Подстицање програма омасовљења спорта код 
пензионера

Број реализованих актив-
ности и процентуално 
унапређење учешћа пензио-
нера у рекреативном спорту

Извештај реализатора Заинтересованост грађана ГО Нема трош-
кова

Мера 9.2.1.2.1: Изградња и опремање простора за 
рекреацију грађана

Број припремљених реализо-
ваних програма Територијални савез Мотивисаност савеза Град, ГО Град, ГО, 

Активност: 9.2.1.2.2.
Изградња јавних вежбалишта на отвореном

Број припремљениох и 
реализованих програма Територијални савез Мотивисаност савеза Град, ГО Град, ГО

Активност 9.2.1.2.3.: опремање отворених игралишта Број припремљених пројека-
та и реализованих пројеката Територијални савез Мотивисаног савеза Град и ГО Град и ГО

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИ-
КАЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + 
ИЗВОР 
ФИНАН-
СИРАЊА

ПРИОРИТЕТ 2/ОПШТИ ЦИЉ ИЗ ПРОГРАМА: 
9.3.1.: Унапређење спортске инфраструктуре
Посебан циљ 9.3.1.1: Успостављање базе података 
постојећег стања спортске инфраструктуре

Мера 9.3.1.1.1: Истраживање о стању спортске ин-
фраструктуре у Новом Београду 

Креиран извештај и база 
података о стању спортске 
инфраструктуре у Новом 
Београду

Извештај Радне групе 
База података

Мотивисаност чланова 
радне групе ГО  ГО

Активност 9.3.1.1.1.2. Формирање радне групе за 
спровођење истраживања о стању спортске инфра-
структуре

Формирана Радна група Решење о формирању 
радне групе

Мотивисаност чланова 
радне групе ГО  ГО

Мера 9.4.1.1.3: Категоризација спортских објеката Спроведена категоризација

Правилник о категори-
зацији,
листа рангираних 
спортских клубова

Стручни кадар ГО ГО ГО

Активност 9.3.1.1.3.1 Рангирање спортских објеката Извештај о извршеном 
рангирању

Листа рангираних 
спортских објеката

Постојање Правилника 
о рангирању, Стручни 
кадар; ГО ГО

Посебан циљ 9.3.1.2: Системско планирање, рекон-
струисање и изградња спортске инфраструктуре

Мера 9.3.1.2.1 Планирање потребе за бројем и струк-
туром нових спортских објеката у Новом Београду План о броју и структири

Предлог плана Одсека 
уа инвестиционо пла-
нирање Управе ГО

Заинтересованост 
грађана,
Стручни кадар ГО ГО

Активност 9.3.1.2.1.1. Анализа потребе за новим 
спортским објектима План о потреби и структури Табеларни приказ 

инвестиција Стручни кадар ГО ГО

Активност 9.3.1.2.1.2: Разматрање предлога за из-
градњу објеката на основу Плана

Израдити финансијске 
планове Годишњи извештај 

Благовремено при-
премљена планска доку-
ментација

Гекретеријатслове 
ГО ГО

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ ВЕРИФИКА-
ЦИЈЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + 
ИЗВОР 
ФИНАН-
СИРАЊА

 Приоритет 3./Општи циљ Програма 9.4.: 
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕ-
АЦИЈУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Посебан циљ 9.4.1. Подстицање бављења спортом 
особа са инвалидитетом
Мера: 9.4.1.2. Опремање простора за рекреацвију 
особа са инвалидитетом
Активност 9.4.1.2.1.: Обезбеђивање прилаза спорт-
ским објектима за особе са инвалидитетом Изграђени прилази Извештај реализатора Заинтересованост ГО ГО ГО

Мера:9.4.1.3. Значајно укључивање ГО у финанси-
рање програмских активности особа са инвалиди-
тетом
Активност 9.4.1.3.1
Израда анализе стања спортске рекреације и спорта 
особа са инвалидитетом на нивоу ГО

 Израђене анализе Извештај Одељења за 
друштвене делатности

Заинтересованост ГО 
и поштовање законске 
регулативе у тој области

ГО ГО

Активност:9.4.1.3.2.
Израда препорука и утврђивањa приоритета за 
функционисање спорта особа са инвалидитетом у 
оквиру програма развоја спорта у ГО

Израђене препоруке Извештај Одељења за 
друштвене делатности

Заинтересованост ГО 
и поштовање законске 
регулативе у тој области

ГО ГО
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Председник градске општине Нови Београд на основу 
члана 16, став 9, Уредбе о буџетском рачуноводству („Служ-
бени гласник РС”, бр. 125/03 и 12/06) и члана 40. Статута 
Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 33/13), доноси

ПРА ВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О БУЏЕТСКОМ РАЧУНО-

ВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ
Члан 1.

У Правилнику о буџетском рачуноводству и рачуно-
водствене политике број Х-020-1/2014-139 од 10. децембра 
2014. године, у одељку 4. НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА, 
тачка 4.2. Амортизација нефинансијске имовине, трећи 
став се мења тако да гласи:

Прописане стопе амортизације које се примењују су:
Зграде и грађевински објекти %
– управна зграда од бетона, камена и опеке; 2,5
Опрема
– опрема за канцеларију – намештај;
oд дрвета 12,5
oд осталог материјала 11,0
– опрема за снимање и умножавање канцеларијског
 материјала; 14,3
– клима-уређаји и остала опрема;
за вентилацију 16,5
– телефонске гарнитуре и телефонски апарати
(фиксни, мобилни); 10,0
– електронски рачунари и остала опрема
за обраду података; 20,0
– електричне рачунске машине. 16,5
Уметничка дела и остала основна средства
за које се не врши процена вредности 0,0

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Председник градске општине Нови Београд
Х–020-1/2015-201, 29. децембра 2015. године

Председник
Александар Шапић, ср.

БАРАЈЕВО

На основу члана 46. тачка 8. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), 
Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 
29. децембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-

КУ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Утврђује се, престанак мандат одборнку – Радету Сте-
вановићу, са изборне листе ГГ „Наше Барајево – Раде Сте-
вановић” са даном 29. децембром 2015. године. 

2. Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-49/2015, 29. децембра 2015. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

На основу члана 74. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/2013) и чл. 
97. и 98. Статута Градске општине Барајево – пречишћени 
текст („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 и 40/13”), 
Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржа-
ној 29. децембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Члан 1.
У Статуту Градске општине Барајево („Службени лист 

Града Београда”, бр. 30/10 – пречишћени текст и 40/13), у 
члану 19. тачка 4. мења се и гласи:

„Доноси Програм развоја и изградње појединих делат-
ности и стара се о унапређењу општег оквира за привређи-
вање на територији градске општине Барајево, у складу са 
Статутом града”.

Члан 2.
У члану 36. став 4. односно речи: „Заменик председника 

Скупштине може бити на сталном раду у општини”, бришу се.

Члан 3.
Прописи Градске општине Барајево ускладиће се са од-

редбама ове одлуке у року од три месеца од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

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

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

Број 06-49/2015-315, 29. децембра 2015. године 
Председник

Бранислав Мијаиловић, ср.

Скупштина Градске општине Барајево, на седници одр-
жаној 29. децембра 2015. године, на основу члана 43. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.), 108/13, 
142/14 и 68/15 – др. закон), члана 32. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 19. 
Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града 
Београда”, бр. 30/10, 40/13) донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2016. 

ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО

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

и издаци Градске општине Барајево за 2016. годину, њего-
во извршавање, као и права и обавезе корисника буџетских 
средстава. Буџет Градске општине Барајево за 2016. годину 
састоји се од:
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 426.041.781,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему 425.341.781,00
– буџетска средства 425.241.781,00
– сопствени приходи 100.000,00
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– донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 700.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 440.674.751,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 411.497.691,00
– текући буџетски расходи 410.697.691,00
– расходи из сопствених прихода 800.000,00
– донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 
чему: 29.177.060,00

– текући буџетски издаци 29.177.060,00
– издаци из сопствених прихода 
– донације
БУЏЕТСКИ ДЕФИ-
ЦИТ -14.632.970,00

Издаци за набавку финансијске 
имовине
Примања од продаје финансијске 
имовине 
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИ-
ЦИТ -14.632.970,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Примања од продаје финансијске 
имовине
Неутрошена средства из претходних 
година 14.632.970,00

Издаци за отплату главнице дуга 
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
 спровођења јавних политика 
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 14.632.970,00

Члан 2.
Приходи и примања буџета Општине Барајево утврђују 

се у следећим износима:
Економска 
класифи-

кација
 ОПИС Буџет за 2016. 

годину

 I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 423.591.781,00
 1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 422.891.781,00
 1.1 Класични приходи 421.675.093,00

711111  Порез на зараде 227.595.601,00
711147  Порез на земљиште 100.000,00
711120  Порез на приходе од самосталних делатности 23.200.000,00
713120  Порез на имовину 135.124.129,00
713311  Порез на наслеђе и поклон 772.844,00
713420  Порез на пренос апсолутних права 15.130.655,00

714431  Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа 121.864,00

714513  Комунална такса за коришћење моторних 
друмских и прикључних возила 11.290.000,00

714571  Комунална такса за држање животиња 60.000,00

716111  Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 4.500.000,00

741100  Камате 500.000,00

741531  Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама 700.000,00

741532  Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање 300.000,00

742251  Административне таксе 1.200.000,00
742351  Приходи органа управе 20.000,00
743350  Новчане казне 60.000,00
745151  Мешовити и неодређени приходи 1.000.000,00

 1.2 Наменски приходи 1.216.688,00

741534  Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 900.000,00

742152  Приходи од закупа пословног простора 316.688,00

8 2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈС-
КЕ ИМОВИНЕ 700.000,00

823000  Примања од продаје робе за даљу продају 700.000,00

321 II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ 14.632.970,00

Економска 
класифи-

кација
 ОПИС Буџет за 2016. 

годину

771.772 III МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУН-
ДАЦИЈУ РАСХОДА 2.350.000,00

745 IV СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ 
КОРИСНИКА 100.000,00

  УКУПНО I+II+III+IV 440.674.751,00

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по 
основним наменама, утврђују се у Рачуну прихода и при-
мања, расхода и издатака у следећим износима:

Ек. 
клас ОПИС Средства из 

буџета

Издаци из 
осталих 
извора

Укупна сред-
ства

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 393.714.721,00 17.782.970,00 411.497.691,00

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПО-
СЛЕНЕ 147.006.218,00 2.390.216,00 149.396.434,00

411 Плате и додаци запосле-
них 111.558.377,00 111.558.377,00

412 Социјалани доприноси на 
терет послодавца 19.970.915,00 19.970.915,00

413 Накнаде у натури 540.000,00

414 Социјалана давања 
запосленима 6.136.926,00 2.350.000,00 8.486.926,00

415 Накнаде запосленима 5.700.000,00 5.700.000,00

416 Награде,бонуси и остали 
посебни расходи 3.100.000,00 40.216,00 3.140.216,00

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА 
И РОБА 157.780.619,00 1.392.754,00 159.173.373,00

421 Стални трошкови 63.320.000,00 30.000,00 63.350.000,00
422 Трошкови путовања 500.000,00 500.000,00
423 Услуге по уговору 27.392.317,00 30.754,00 27.423.071,00
424 Специјализоване услуге 20.398.040,00 1.332.000,00 21.730.040,00

425 Текуће поправке и одр-
жавање 36.982.376,00 36.982.376,00

426 Материјал 9.187.886,00 9.187.886,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 19.500.000,00 19.500.000,00

451 Субвенције јавним нефи-
нансијским предузећима 19.500.000,00 19.500.000,00

46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ 
И ТРАНСФЕРИ 34.516.357,00 3.200.000,00 37.716.357,00

463 Трансфери осталим ниво-
има власти 19.450.000,00 3.200.000,00 22.650.000,00

465 Остале дотације и транс-
фери 15.066.357,00

47
СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-
РАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА

6.580.000,00 10.800.000,00 17.380.000,00

472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 6.580.000,00 10.800.000,00 17.380.000,00

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 24.131.527,00 24.131.527,00

481 Дотације невладиним 
организацијама 16.141.527,00 16.141.527,00

482 Порези, обавезне таксе, 
казне и пенали 6.250.000,00 6.250.000,00

483 Новчана казна и пенали 
по решењу суда 1.740.000,00 1.740.000,00

484

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

0,00 0,00

49 РЕЗЕРВЕ 4.200.000,00 4.200.000,00
499 Средства резерве 4.200.000,00 4.200.000,00

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН-
СИЈСКУ ИМОВИНУ 29.177.060,00 29.177.060,00

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 27.177.060,00 27.177.060,00

511 Зграде и грађевински 
објекти 23.178.000,00 23.178.000,00

512 Машине и опрема 3.629.060,00 3.629.060,00
515 Софтвер 370.000,00 370.000,00
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 2.000.000,00 2.000.000,00

541 Земљиште 2.000.000,00 2.000.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ 422.891.781,00 17.782.970,00 440.674.751,00
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Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра Назив Средства из 

буџета
Средства из 

осталих извора
Укупна сред-

стваПрограм  Програмска активност/ Пројекат
1 2 3 4 5 6

1101 Програм 1. Локални развој и просторно планирање 2.800.000,00 2.800.000,00
1101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 2.800.000,00 2.800.000,00

0601 Програм 2. Комунална делатност 93.018.000,00 93.018.000,00
0601-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање 5.000.000,00 5.000.000,00
0601-0007 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање,одржавање и коришћење пијаца 500.000,00 500.000,00
0601-0008 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена 1.500.000,00 1.500.000,00
0601-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање и одржавање зеленила 4.700.000,00 4.700.000,00
0601-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна расвета 46.500.000,00 46.500.000,00
0601-0011 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге 13.480.000,00 13.480.000,00
0601-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге 21.338.000,00 21.338.000,00

0101 Програм 5. Развој пољопривреде 3.000.000,00 3.000.000,00
0101-1001 ПРОЈЕКАТ Накнада стрелцима у систему противградне заштите 400.000,00 400.000,00
0101-1002 ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација 2.300.000,00 2.300.000,00
0101-1003 ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника сајмовима и изложбама 300.000,00 300.000,00

0401 Програм 6. Заштита животне средине 624.000,00 624.000,00

0401-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине и природних вреднос-
ти 624.000,00 624.000,00

0701 Програм 7. Путна инфраструктура 21.500.000,00 21.500.000,00
0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева 21.500.000,00 21.500.000,00

2001 Програм 8. Предшколско васпитање 3.000.000,00 3.000.000,00
2001-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских установа 3.000.000,00 3.000.000,00

2002 Програм 9. Основно образовање 20.950.000,00 20.950.000,00
2002-1001 ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика 2.000.000,00 2.000.000,00
2002-1002 ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање школа 12.000.000,00 12.000.000,00
2002-1003 ПРОЈЕКАТ Превоз ученика 6.300.000,00 6.300.000,00
2002-1006 ПРОЈЕКАТ набавка књига за одличне ученике и школску библиотеку 350.000,00 350.000,00
2002-1007 ПРОЈЕКАТ ‚‘За првака пакет први” 300.000,00 300.000,00

0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 1.480.000,00 10.800.000,00 12.280.000,00
0901-0001 ПРОРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи 1.480.000,00 1.480.000,00
0901-1001 ПРОЈЕКАТ ‚‘Набавка и расподела пакета грађевинског материјала” 10.800.000,00 10.800.000,00

1201 Програм 13. Развој културе 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00
1201-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00

1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 21.110.000,00 21.110.000,00

1301-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима 7.010.000,00 7.010.000,00

1301-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка школском, предшколском и рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури 2.100.000,00 2.100.000,00

1301-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре 12.000.000,00 12.000.000,00
0602 Програм 15. Локална самоуправа 236.523.781,00 5.332.970,00 241.856.751,00

0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина 208.391.464,00 2.132.970,00 210.524.434,00
0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Месне заједнице 8.755.000,00 8.755.000,00
0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско јавно правобранилаштво 7.205.000,00 7.205.000,00
0602-1001 ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација 2.000.000,00 2.000.000,00

0602-1005 ПРОЈЕКАТ Дигитализација катастра клизишта на подручју Градске општине Барајево – 
Комплексна геолошка карта (КГК-10) 500.000,00 500.000,00

0602-1006 Пројекат „Јачање образовне структуре чланова пољопривредних газдинстава на територији 
ГО Барајево” 600.000,00 600.000,00

0602-1007 ПРОЈЕКАТ ‚‘Побољшање безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево ‚‘ 3.200.000,00 3.200.000,00
0602-1008 ПРОЈЕКАТ ‚‘Финансирање верских заједница” 2.000.000,00 2.000.000,00
0602-1009 Пројекат ‚‘Општинска изборна комисија” 4.672.317,00 4.672.317,00
0602-1010 ПРОЈЕКАТ ‚‘Инвестиционо одржавање Инфо центра – улаз и шалтер сала” 2.400.000,00 2.400.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ 422.891.781,00 17.782.970,00 440.674.751,00

Члан 3.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита 

у износу од 14.632.970,00 динара из члана 1. ове одлуке пла-
нирано је да се обезбеде из пренетих неутрошених средста-
ва из претходних година у износу од 14.632.970,00 динара.

Члан 4.
Укупна средства за јавну потрошњу утврђена у члану 1. 

ове одлуке повећавају се за износ средстава која се прене-
су из буџета града општини за конкретне намене, на осно-
ву акта градоначелника града Београда. Обим средстава за 
јавну потрошњу утврђен у члану 1. ове одлуке повећава се 
за износ средстава које општина оствари по основу дона-
ција и трансфера.

Члан 5.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у изно-

су од 1.200.000,00 динара. Председник општине одлучује о 
коришћењу средстава сталне буџетске резерве, за намене 
утврђене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систе-
му, на предлог органа управе надлежног за финансије.

Члан 6.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у укуп-

ном износу од 3.000.000,00 динара. Председник општине од-
лучује о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, за 
намене утврђене у складу са чланом 69. Закона о буџетском 
систему на предлог органа управе надлежног за финансије.
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Члан 7.
Приходи остварени од накнаде за коришћење грађевин-

ског земљишта, закупа пословног простора, дела прихода 
од пореза на зараде усмеравају се Дирекцији за развој и 
изградњу Градске општине Барајево, за финансирање про-
грама на који сагласност даје Скупштина Градске општине 
Барајево.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.
Укупна средства буџета утврђена су у износу од динара, а 

формирана су приходима и примањима из следећих извора:
1. Tекући приходи у износу од 422.891.781,00 дина-

ра – извор финансирања 01, утврђених Одлуком о обиму 
средстава за вршење послова Града и градских општина и 
утврђивању прихода и примања која припадају граду, од-
носно градским општинама у 2016. години. 

2. Процењеног вишка прихода наменског карактера из 
ранијих година утврђеног у износу од 14.632.970,00 динара 
– извор финансирања 13, распоређују се за следеће намене:

– Средства у износу од 10.800.000,00 динара распоређују 
се у оквиру раздела 3, програм 0901 Социјална и дечија 
заштита, пројекат 0901 – 1001 Набавка и расподела пакета 
грађевинског материјала, функција 090, економска класи-
фикација 472, за набавку пакета грађевинског материјала за 
решавање стамбених потреба избеглица које имају преби-
валиште/боравиште на територији општине Барајево.

– Средства у износу од 3.200.000,00 динара распоређују 
се у оквиру оквиру Раздела 3, програм 0602 – Локална са-
моуправа, пројекат 0602-1007 „Побољшање безбедности 
саобраћаја на територији ГО Барајево”, функција180, еко-
номска класификација 463, за побољшање безбедности са-
обраћаја на територији општине Барајево.

– Средства у износу од 562.000,00 динара распоређују се 
у оквиру раздела 3, глава 3.1, програм 0602 – Локална само-
управа, програмска активност 0602-0001 Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, функција 620, 
економска класификација 424, на име накнаде трошкова 
насталих услед штете изазване мајском елементарном непо-
годом – поплаве.

– Средства у износу од 40.216,00 динара распоређују се 
у оквиру раздела 3, програм 0602 – Локална самоуправа, 
програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 130, економска 
класификација 416 – Награде, бонуси и остали расходи, за 
покриће трошкова рада Комисије за повраћај земљишта.

– Средства у износу од 30.754,00 динара распоређују се 
у оквиру раздела 3, програм 0602 – Локална самоуправа, 
програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 130, економска 
класификација 423 – Услуге по уговору, за покриће трошко-
ва рада Комисије за повраћај земљишта.

3. Сопствени приходи индиректних корисника у износу 
од 800.000,00 динара – извор финансирања 04 распоређују 
се за следеће намене:

– Средства у износу од 30.000,00 динара распоређују се 
у оквиру раздела 3, глава 3.3, програм 1201 Развој културе, 
програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних 
установа културе, Функција 860, економска класификација 
421 – Стални трошкови.

– Средства у износу од 770.000,00 динара распоређују се 
у оквиру раздела 3, глава 3.3, програм 1201 Развој културе, 
програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних 
установа културе, Функција 860, економска класификација 
424 – Специјализоване услуге.

4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода у из-
носу од 2.350.000,00 динара – Извор финансирања 03.

Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима буџета и врстама издатака и то:

Раз-
део Глава

Програмска 
класифика-

ција
Функ-
ција

Еко-
номска 
класи-
фика-
ција

Из-
вор 
фи-
нан. ОПИС

 Приходи из буџета 
01 Остали извори 

Укупни 
издаци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
  0602    ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0001    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина    

   110   Извршни и законодавни органи    

    411  Плате додаци и накнаде запослених (зараде) 4.162.000,00  4.162.000,00

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 745.177,00  745.177,00
    414  Социјална давања запосленима 200.000,00  200.000,00
    415  Накнаде трошкова за запослене 130.000,00  130.000,00
    423  Услуге по уговору 4.000.000,00  4.000.000,00
    465  Остале дотације и трансфери 640.000,00  640.000,00

    481  

Дотације невладиним организацијама Ова апро-
пријација користиће се за: – финансирање редовног 
рада политичких партија у износу од 439.000,00 
динара – финансирање трошкова изборне кампање 
политичких субјеката у износу од 292.527,00 динара 731.527,00  731.527,00

      Извори финансирања за функцију 110:    
     01 Приходи из буџета 10.608.704,00  10.608.704,00
      Укупно за функцију 110 10.608.704,00  10.608.704,00

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001:    

     01 Приходи из буџета 10.608.704,00  10.608.704,00
      Укупно за програмску активност 0602-0001 10.608.704,00  10.608.704,00
  0602-1009    Пројекат ‚‘Општинска изборна комисија”    
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   160   
Опште јавне услуге некласификовене на другом 
месту    

    416  Награде, бонуси и остали расходи 2.000.000,00  2.000.000,00
    421  Стални трошкови 50.000,00  50.000,00
    423  Услуге по уговору 2.572.317,00  2.572.317,00
    426  Материјал 50.000,00  50.000,00
      Извори финансирања за функцију 160:    
     01 Приходи из буџета 4.672.317,00  4.672.317,00
      Укупно за функцију 160 4.672.317,00  4.672.317,00
      Извори финансирања за пројекат 0602-1009:    
     01 Приходи из буџета 4.672.317,00  4.672.317,00
      Укупно за пројекат 0602-1009 4.672.317,00  4.672.317,00
      Извори финансирања за Програм15:    
     01 Приходи из буџета 15.281.021,00  15.281.021,00
      Укупно за програм 15 15.281.021,00  15.281.021,00
      Извори финансирања за раздео 01:    
     01 Приходи из буџета 15.281.021,00  15.281.021,00
      Укупно за раздео 01 15.281.021,00  15.281.021,00
2      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    
  0602    ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0001    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина    

   110   Извршни и законодавни органи    

    411  Плате додаци и накнаде запослених (зараде)  21.800.000,00  
 

21.800.000,00 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца  3.902.200,00  
 

 3.902.200,00 
    414  Социјална давања запосленима  300.000,00   300.000,00 
    415  Накнаде трошкова за запослене  500.000,00   500.000,00 
    423  Услуге по уговору  3.100.000,00   3.100.000,00 
    465  Остале дотације и трансфери  2.950.000,00   2.950.000,00 

    484  
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода  –   – 

    49911  Средства сталне резерве  1.200.000,00   1.200.000,00 
    49912  Средства текуће резерве  3.000.000,00   3.000.000,00 
      Извори финансирања за функцију 110:    
     01 Приходи из буџета  36.752.200,00   36.752.200,00 
      Укупно за функцију 110  36.752.200,00   36.752.200,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001:    

     01 Приходи из буџета  36.752.200,00   36.752.200,00 
      Укупно за програмску активност 0602-0001  36.752.200,00   36.752.200,00 
      Извори финансирања за Програм15:    
     01 Приходи из буџета  36.752.200,00   36.752.200,00 
      Укупно за програм 15  36.752.200,00   36.752.200,00 
      Извори финансирања за раздео 2:    
     01 Приходи из буџета  36.752.200,00   36.752.200,00 
      Укупно за раздео 2  36.752.200,00   36.752.200,00 
3      ОПШТИНСКА УПРАВА    
  0101    ПРОГРАМ 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ    

  0101-1001    
ПРОЈЕКАТ Накнада стрелцима у систему проти-
вградне заштите    

   421   Пољопривреда    
    424  Специјализоване услуге  400.000,00   400.000,00 
      Извори финансирања за функцију 421:    
     01 Приходи из буџета  400.000,00   400.000,00 
      Укупно за функцију 421  400.000,00   400.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 0101-1001:    
     01 Приходи из буџета  400.000,00   400.000,00 
      Укупно за пројекат 0101-1001  400.000,00   400.000,00 
  0101-1002    ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација    
   421   Пољопривреда    
    481  Дотације невладиним организацијама 2.300.000,00   2.300.000,00 
      Извори финансирања за функцију 421:    
     01 Приходи из буџета  2.300.000,00   2.300.000,00 
      Укупно за функцију 421  2.300.000,00   2.300.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 0101-1002:    
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     01 Приходи из буџета  2.300.000,00   2.300.000,00 
      Укупно за пројекат 0101-1002  2.300.000,00   2.300.000,00 

  0101-1003    
ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника сајмовима и 
изложбама    

   421   Пољопривреда    
    424  Специјализоване услуге  300.000,00   300.000,00 
      Извори финансирања за функцију 421:    
     01 Приходи из буџета  300.000,00   300.000,00 
      Укупно за функцију 421  300.000,00   300.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 0101-1003:    
     01 Приходи из буџета  300.000,00   300.000,00 
      Укупно за пројекат 0101-1003  300.000,00   300.000,00 
      Извори финансирања за Програм 5:    
     01 Приходи из буџета  3.000.000,00   3.000.000,00 
      Укупно за програм 5  3.000.000,00   3.000.000,00 
  0601    ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ    

  0601-0011    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и 
погребне услуге    

   620   Развој заједнице    

    451  

Субвенције јавним нефинансијским предузећим 
– Ова апропријација користиће се за текуће 
субвенције ЈКП ‚‘10.Октобар” за покриће губитка 
насталог приликом одржавања гробаља и обављања 
погребних услуга

 

6.000.000,00   6.000.000,00 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета  6.000.000,00   6.000.000,00 
      Укупно за функцију 620  6.000.000,00   6.000.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0601-0011:    

     01 Приходи из буџета  6.000.000,00   6.000.000,00 
      Укупно за програмску активност 0601-0011  6.000.000,00   6.000.000,00 

  0601-0014    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне 
услуге    

   620   Развој заједнице    

    451  

Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
Ова апропријација користиће се за: – Текуће суб-
венције ЈКП ‚‘10. Октобар” у износу од 1.500.000,00 
динара за покриће трошкова закупа Црвеном крсту 
– Текуће субвенције ЈКП ‚‘10.Октобар” у износу од 
12.000.000,00 динара за покриће губитка насталог 
приликом изношења смећа  13.500.000,00   13.500.000,00 

      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета  13.500.000,00   13.500.000,00 
      Укупно за функцију 620  13.500.000,00   13.500.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0601-0014:    

     01 Приходи из буџета  13.500.000,00   13.500.000,00 

      Укупно за програмску активност 0601-0014
 

13.500.000,00   13.500.000,00 
      Извори финансирања за Програм 2:    
     01 Приходи из буџета  19.500.000,00   19.500.000,00 
      Укупно за програм 2  19.500.000,00   19.500.000,00 
  0602    ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0001    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина    

   130   Опште услуге    

    411  Плате додаци и накнаде запослених (зараде)  65.166.025,00  
 

65.166.025,00 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца  11.664.702,00  
 

 11.664.702,00 
    413  Накнаде у натури  450.000,00   450.000,00 
    414  Социјална давања запосленима  4.700.000,00  1.500.000,00  6.200.000,00 
    415  Накнаде за запослене ( превоз)  4.000.000,00   4.000.000,00 
    416  Награде, бонуси и остали расходи  1.100.000,00  40.216,00  1.140.216,00 
    421  Стални трошкови  8.160.000,00   8.160.000,00 
    422  Трошкови путовања  400.000,00   400.000,00 
    423  Услуге по уговору  12.800.000,00  30.754,00  12.830.754,00 
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    424  

Специјализоване услуге -ова апропријација ко-
ристиће се за – Специјализоване услуге у оквиру 
редовне делатности у износу од 1.530.000,00 динара – 
извршење Решења комуналне инспекције 2.500.000,00 
динара – извршење Решења грађевинске инспекције 
600.000,00 динара 

 

4.630.000,00  

 

 4.630.000,00 
    425  Текуће поправке и одржавање зграде и опреме  2.300.000,00   2.300.000,00 
    426  Материјал  5.610.000,00   5.610.000,00 
    465  Остале дотације и трансфери  8.763.455,00   8.763.455,00 
    482  Порези и обавезне таксе  1.615.000,00   1.615.000,00 
    483  Новчане казне по решењу суда  1.500.000,00   1.500.000,00 
    511  Зграде и грађевински објекти  1.100.000,00   1.100.000,00 
    512  Машине и опрема  2.000.000,00   2.000.000,00 
    515  Софтвери  200.000,00   200.000,00 
      Извори финансирања за функцију 130:    
     01 Приходи из буџета  136.159.182,00   136.159.182,00 
     03 Социјални доприноси   1.500.000,00  1.500.000,00 
     13 Вишак прихода   70.970,00  70.970,00 
      Укупно за функцију 130  136.159.182,00  1.570.970,00  137.730.152,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001:    

     01 Приходи из буџета  136.159.182,00   136.159.182,00 
     03 Социјални доприноси   1.500.000,00  1.500.000,00 
     13 Вишак прихода   70.970,00  70.970,00 

      Укупно за програмску активност 0602-0001  136.159.182,00  1.570.970,00  137.730.152,00 
  0602-1001    ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација    
   130   Извршни и законодавни органи    

    481  

Дотације невладиним организацијама -дотације 
невладиним организацијама и удружењима грађана у 
износу од 2.000.000,00 динара 

 

2.000.000,00   2.000.000,00 
      Извори финансирања за функцију 110:    
     01 Приходи из буџета  2.000.000,00   2.000.000,00 
      Укупно за функцију 110  2.000.000,00   2.000.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 0602-1001:    
     01 Приходи из буџета  2.000.000,00   2.000.000,00 
      Укупно за пројекат 0602-1001  2.000.000,00   2.000.000,00 

  0602-1005    

ПРОЈЕКАТ Дигитализација катастра клизишта на 
подручју Градске општине Барајево – Комплексна 
геолошка карта (КГК-10)    

   130   Опште услуге    
    424  Специјализоване услуге  500.000,00   500.000,00 
      Извори финансирања за функцију 130:    
     01 Приходи из буџета  500.000,00   500.000,00 
      Укупно за функцију 130  500.000,00   500.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 0602-1005:    
     01 Приходи из буџета  500.000,00   500.000,00 
      Укупно за пројекат 0602-1005  500.000,00   500.000,00 

  0602-1006    

Пројекат „Јачање образовне структуре чланова 
пољопривредних газдинстава на територији ГО 
Барајево”    

   180   
Трансфери општег карактера између различитих 
нивоа власти    

    463  Трансфери осталим нивоима власти  600.000,00   600.000,00 
      Извори финансирања за функцију 180:    
     01 Приходи из буџета  600.000,00   600.000,00 
      Укупно за функцију 180  600.000,00   600.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 0602-1006:    
     01 Приходи из буџета  600.000,00   600.000,00 
      Укупно за пројекат 0602-1006  600.000,00   600.000,00 

  0602-1007    
ПРОЈЕКАТ ‚‘Побољшање безбедности саобраћаја на 
територији ГО Барајево ‚‘    

   180   
Трансфери општег карактера између различитих 
нивоа власти    

    463  Трансфери осталим нивоима власти   3.200.000,00  3.200.000,00 
      Извори финансирања за функцију 180:    – 
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     13 Вишак прихода   3.200.000,00  3.200.000,00 
      Укупно за функцију 180   3.200.000,00  3.200.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 0602-1007:    – 
     13 Вишак прихода   3.200.000,00  3.200.000,00 
      Укупно за пројекат 0602-1007   3.200.000,00  3.200.000,00 
  0602-1008    ПРОЈЕКАТ ‚‘Финансирање верских заједница”    
   860    Рекреација, спорт, култура и вере    
    481  Дотације невладиним организацијама  2.000.000,00   2.000.000,00 
      Извори финансирања за функцију 950:    
     01 Приходи из буџета  2.000.000,00   2.000.000,00 
      Укупно за функцију 860  2.000.000,00   2.000.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 0602-1008:    
     01 Приходи из буџета  2.000.000,00   2.000.000,00 
      Укупно за пројекат 0602-1008  2.000.000,00   2.000.000,00 

  0602-1010    
ПРОЈЕКАТ ‚‘Инвестиционо одржавање Инфо центра 
– улаз и шалтер сала”    

   130   Опште услуге    
    511  Зграде и грађевински објекти  2.400.000,00   2.400.000,00 
      Извори финансирања за функцију 130:    
     01 Приходи из буџета  2.400.000,00   2.400.000,00 
      Укупно за функцију 130  2.400.000,00   2.400.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 0602-1010:    
     01 Приходи из буџета  2.400.000,00   2.400.000,00 
      Укупно за пројекат 0602-1010:  2.400.000,00   2.400.000,00 
      Извори финансирања за Програм15:    
     01 Приходи из буџета  143.659.182,00   143.659.182,00 
     03 Социјални доприноси   1.500.000,00  1.500.000,00 
     13 Вишак прихода   3.270.970,00  3.270.970,00 
      Укупно за програм 15  143.659.182,00  4.770.970,00  148.430.152,00 
  0901    ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА    
  0901 -0001    ПРОРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи    

   090   
Социјална заштита некласификована на другом 
месту    

    472  

Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ова 
апропријација користиће се за: – једнократне помоћи 
за оболеле од тешких и ретких болести у износу од 
1.400.000,00 динара -трошкове сахране нн лица у 
износу од 80.000,00 динара  1.480.000,00   1.480.000,00 

      Извори финансирања за функцију 090:    
     01 Приходи из буџета  1.480.000,00   1.480.000,00 
      Укупно за функцију 090  1.480.000,00   1.480.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0901-0001:    

     01 Приходи из буџета  1.480.000,00   1.480.000,00 
      Укупно за програмску активност 0901-0001  1.480.000,00   1.480.000,00 

  0901-1001    
ПРОЈЕКАТ ‚‘Набавка и расподела пакета грађевин-
ског материјала”    

   090   
Социјална заштита некласификована на другом 
месту    

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета  10.800.000,00 10.800.000,00
      Извори финансирања за функцију 090:    
     13 Вишак прихода  10.800.000,00 10.800.000,00
      Укупно за функцију 090  10.800.000,00 10.800.000,00
      Извори финансирања за пројекат 0901-1001:    
     13 Вишак прихода  10.800.000,00 10.800.000,00
      Укупно за пројекат 0901-1001  10.800.000,00 10.800.000,00
      Извори финансирања за Програм 9:    
     01 Приходи из буџета  1.480.000,00   1.480.000,00 
     13 Вишак прихода  10.800.000,00 10.800.000,00
      Укупно за програм 9  1.480.000,00 10.800.000,00 12.280.000,00
  1301    ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

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

   860   
 Рекреација, спорт, култура и вере
    

    481  Дотације невладиним организацијама  7.010.000,00   7.010.000,00 
      Извори финансирања за функцију 860:    
     01 Приходи из буџета  7.010.000,00   7.010.000,00 



29. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 88 – 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Укупно за функцију 860  7.010.000,00   7.010.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1301-0001:    

     01 Приходи из буџета  7.010.000,00   7.010.000,00 
      Укупно за програмску активност 1301-0001  7.010.000,00   7.010.000,00 

  1301-0002    

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка школском, 
предшколском и рекреативном спорту и масовној 
физичкој култури    

   860   
 Рекреација, спорт, култура и вере
    

    481  Дотације невладиним организацијама  2.100.000,00   2.100.000,00 
      Извори финансирања за функцију 860:    
     01 Приходи из буџета  2.100.000,00   2.100.000,00 
      Укупно за функција 860  2.100.000,00   2.100.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1301-0002:    

     01 Приходи из буџета  2.100.000,00   2.100.000,00 
      Укупно за програмску активност 1301-0002  2.100.000,00   2.100.000,00 
      Извори финансирања за Програм 14:    
     01 Приходи из буџета  9.110.000,00   9.110.000,00 
      Укупно за програм 14  9.110.000,00   9.110.000,00 
  2001    ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ    

  2001-0001    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
предшколских установа    

   911    Предшколско образовање    
    463  Трансфери осталим нивоима власти  3.000.000,00   3.000.000,00 
      Извори финансирања за функцију 911:    
     01 Приходи из буџета  3.000.000,00   3.000.000,00 
      Укупно за функција 911  3.000.000,00   3.000.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
2001-0001:    

     01 Приходи из буџета  3.000.000,00   3.000.000,00 
      Укупно за програмску активност 2001-0001  3.000.000,00   3.000.000,00 
      Извори финансирања за Програм 8:    
     01 Приходи из буџета  3.000.000,00   3.000.000,00 
      Укупно за програм 8  3.000.000,00   3.000.000,00 
  2002    ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    
  2002-1001    ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика    
   950   Образовање које није дефинисано нивоом    
    463  Трансфери осталим нивоима власти  200.000,00   200.000,00 
    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета  1.800.000,00   1.800.000,00 
      Извори финансирања за функцију 950:    
     01 Приходи из буџета  2.000.000,00   2.000.000,00 
      Укупно за функцију 950  2.000.000,00   2.000.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 2002-1001:    
     01 Приходи из буџета  2.000.000,00   2.000.000,00 
      Укупно за пројекат 2002-1001  2.000.000,00   2.000.000,00 
  2002-1002    ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање школа    
   950   Образовање које није дефинисано нивоом    
    463  Трансфери осталим нивоима власти  12.000.000,00   12.000.000,00 
      Извори финансирања за функцију 950:    
     01 Приходи из буџета  12.000.000,00   12.000.000,00 
      Укупно за функцију 950  12.000.000,00   12.000.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 2002-1002:    
     01 Приходи из буџета  12.000.000,00   12.000.000,00 
      Укупно за пројекат 2002-1002  12.000.000,00   12.000.000,00 
  2002-1003    ПРОЈЕКАТ Превоз ученика    
   950   Образовање које није дефинисано нивоом    
    463  Трансфери осталим нивоима власти  3.000.000,00   3.000.000,00 

    472  

Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова 
апропријација користиће се за -покриће трошко-
ва превоза ученика основних школа у износу од 
2.900.000,00 динара – покриће трошкова превоза 
категоризоване деце и њихових пратилаца у износу 
од 400.000,00 динара 3.300.000,00   3.300.000,00 

      Извори финансирања за функцију 950:    
     01 Приходи из буџета  6.300.000,00   6.300.000,00 
      Укупно за функцију 950  6.300.000,00   6.300.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 2002-1003:    
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     01 Приходи из буџета  6.300.000,00   6.300.000,00 
      Укупно за пројекат 2002-1003  6.300.000,00   6.300.000,00 

  2002-1006    
ПРОЈЕКАТ набавка књига за одличне ученике и 
школску библиотеку    

   950   Образовање које није дефинисано нивоом    
    463  Трансфери осталим нивоима власти  350.000,00   350.000,00 
      Извори финансирања за функцију 950:    
     01 Приходи из буџета  350.000,00   350.000,00 
      Укупно за функцију 950  350.000,00   350.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 2002-1006:    
     01 Приходи из буџета  350.000,00   350.000,00 
      Укупно за пројекат 2002-1006  350.000,00   350.000,00 
  2002-1007    ПРОЈЕКАТ ‚‘За првака пакет први”    
   950   Образовање које није дефинисано нивоом    
    463  Трансфери осталим нивоима власти  300.000,00   300.000,00 
      Извори финансирања за функцију 950:    
     01 Приходи из буџета  300.000,00   300.000,00 
      Укупно за функцију 950  300.000,00   300.000,00 
      Извори финансирања за пројекат 2002-1007:    
     01 Приходи из буџета  300.000,00   300.000,00 
      Укупно за пројекат 2002-1007  300.000,00   300.000,00 
      Извори финансирања за Програм 9:    
     01 Приходи из буџета  20.950.000,00   20.950.000,00 
      Укупно за програм 9  20.950.000,00   20.950.000,00 
      Извори финансирања за раздео 3:    
     01 Приходи из буџета  200.699.182,00   200.699.182,00 
     03 Социјални доприноси   1.500.000,00  1.500.000,00 
     13 Вишак прихода  14.070.970,00  14.070.970,00 
      Укупно за раздео 3  200.699.182,00 15.570.970,00  216.270.152,00 

 3.1     
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИ-
НЕ БАРАЈЕВО    

  0401    ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

  0401-0001    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом 
животне средине и природних вредности    

   620   Развој заједнице    
    424  Специјализоване услуге  624.000,00   624.000,00 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета  624.000,00   624.000,00 
      Функција 620  624.000,00   624.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0401-0001:    

     01 Приходи из буџета  624.000,00   624.000,00 
      Укупно за програмску активност 0401-0001  624.000,00   624.000,00 
      Извори финансирања за Програм 6:    
     01 Приходи из буџета  624.000,00   624.000,00 
      Укупно за програм 6  624.000,00   624.000,00 
  0601    ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ    
  0601-0001    ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање    
   630   Водоснабсевање    
    511  Зграде и грађевински објекти  3.000.000,00   3.000.000,00 
    541  Земљиште  2.000.000,00   2.000.000,00 
      Извори финансирања за функцију 630:    
     01 Приходи из буџета  5.000.000,00   5.000.000,00 
      Укупно за функцију 630  5.000.000,00   5.000.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0601-0001:    

     01 Приходи из буџета  5.000.000,00   5.000.000,00 

      Укупно за програмску активност 0601-0001  5.000.000,00  
 

 5.000.000,00 

  0601-0007    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање,одржавање 
и коришћење пијаца    

   620   Развој заједнице    
    424  Специјализоване услуге  500.000,00   500.000,00 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета  500.000,00   500.000,00 
      Укупно за функцију 620  500.000,00   500.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0601-0007:    
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     01 Приходи из буџета  500.000,00   500.000,00 
      Укупно за програмску активност 0601-0007  500.000,00   500.000,00 
  0601-0008    ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена    
   620   Развој заједнице    
    424  Специјализоване услуге  1.500.000,00   1.500.000,00 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета  1.500.000,00   1.500.000,00 
      Укупно за функцију 620  1.500.000,00   1.500.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0601-0008:    

     01 Приходи из буџета  1.500.000,00   1.500.000,00 

      Укупно за програмску активност 0601-0008  1.500.000,00  
 

 1.500.000,00 

  0601-0009    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање и одржа-
вање зеленила    

   620   Развој заједнице    
    424  Специјализоване услуге  3.500.000,00   3.500.000,00 
    426  Материјал  1.200.000,00   1.200.000,00 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета  4.700.000,00   4.700.000,00 
      Укупно за Функцију 620  4.700.000,00   4.700.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0601-0009:    

     01 Приходи из буџета  4.700.000,00   4.700.000,00 

      Укупно за програмску активност 0601-0009  4.700.000,00  
 

 4.700.000,00 
  0601-0010    ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна расвета    
   640   Улична расвета    
    421  Стални трошкови  43.000.000,00   43.000.000,00 
    425  Текуће поправке и одржавање  3.500.000,00   3.500.000,00 
      Извори финансирања за функцију 640:    
     01 Приходи из буџета  46.500.000,00   46.500.000,00 
      Укупно за Функцију 640  46.500.000,00   46.500.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0601-0010:    

     01 Приходи из буџета  46.500.000,00   46.500.000,00 

      Укупно за програмску активност 0601-0010  46.500.000,00  
 

 46.500.000,00 

  0601-0011    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и 
погребне услуге    

   620   Развој заједнице    
    424  Специјализоване услуге  480.000,00   480.000,00 
    425  Текуће поправке и одржавање  5.000.000,00   5.000.000,00 
    511  Зграде и грађевински објекти  2.000.000,00   2.000.000,00 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета  7.480.000,00   7.480.000,00 
      Укупно за функцију 620  7.480.000,00   7.480.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0601-0011:    

     01 Приходи из буџета  7.480.000,00   7.480.000,00 

      Укупно за програмску активност 0601-0011  7.480.000,00  
 

 7.480.000,00 

  0601-0014    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне 
услуге    

   620   Развој заједнице    
    421  Стални трошкови  1.600.000,00   1.600.000,00 
    424  Специјализоване услуге  680.000,00   680.000,00 
    425  Текуће поправке и одржавање  4.630.000,00   4.630.000,00 
    426  Материјал  200.000,00   200.000,00 
    511  Зграде и грађевински објекти  578.000,00   578.000,00 
    512  Машине и опрема  150.000,00   150.000,00 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета  7.838.000,00   7.838.000,00 
      Укупно за Функцију 620  7.838.000,00   7.838.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0601-0014:    

     01 Приходи из буџета  7.838.000,00   7.838.000,00 

      Укупно за програмску активност 0601-0014  7.838.000,00  
 

 7.838.000,00 
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      Извори финансирања за Програм 2:    
     01 Приходи из буџета  73.518.000,00   73.518.000,00 
      Укупно за програм 2  73.518.000,00   73.518.000,00 
  0602    ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0001    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина    

   620   Развој заједнице    

    411  Плате додаци и накнаде запослених (зараде)  10.200.403,00  
 

 10.200.403,00 
    412  Социјални доприноси на терет послодавца  1.825.194,00   1.825.194,00 
    413  Накнаде у натури  90.000,00   90.000,00 
    414  Социјална давања запосленима  541.926,00   541.926,00 
    415  Накнаде за запослене  420.000,00   420.000,00 
    421  Стални трошкови  1.035.000,00   1.035.000,00 
    423  Услуге по уговору  2.825.000,00   2.825.000,00 
    424  Специјализоване услуге  –  562.000,00  562.000,00 
    425  Текуће поправке и одржавање  340.000,00   340.000,00 
    426  Материјал  790.000,00   790.000,00 
    465  Остале дотације и трансфери  1.377.503,00   1.377.503,00 

    482  
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом

 

4.510.000,00  

 

 4.510.000,00 

    483  Новчане казне и пенали по решењу судова
 

 40.000,00  
 

 40.000,00 
    511  Зграде и грађевински објекти  500.000,00   500.000,00 
    512  Машине и опрема  206.352,00   206.352,00 
    515  Нематеријална имовина  170.000,00   170.000,00 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета  24.871.378,00   24.871.378,00 
     13 Вишак прихода   562.000,00  562.000,00 
      Укупно за функцију 620  24.871.378,00  562.000,00  25.433.378,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001:    

     01 Приходи из буџета  24.871.378,00   24.871.378,00 
     13 Вишак прихода   562.000,00  562.000,00 

      Укупно за програмску активност 0602-0001  24.871.378,00  562.000,00 
 

 25.433.378,00 
      Извори финансирања за Програм15:    
     01 Приходи из буџета  24.871.378,00   24.871.378,00 
     13 Вишак прихода   562.000,00  562.000,00 
      Укупно за програм 15  24.871.378,00  562.000,00  25.433.378,00 
  0701    ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА    
  0701-0002    ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева    
   620   Развој заједнице    
    424  Специјализоване услуге  1.500.000,00   1.500.000,00 
    425  Текуће поправке и одржавање  20.000.000,00   20.000.000,00 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета  21.500.000,00   21.500.000,00 
      Укупно за Функцију 620  21.500.000,00   21.500.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0701-0002:    

     01 Приходи из буџета  21.500.000,00   21.500.000,00 

      Укупно за програмску активност 0701-0002  21.500.000,00  
 

 21.500.000,00 
      Извори финансирања за Програм 7:    
     01 Приходи из буџета  21.500.000,00   21.500.000,00 
      Укупно за програм 7  21.500.000,00   21.500.000,00 

  1101    
ПРОГРАМ 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ    

  1101-0001    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стратешко, простор-
но и урбанистичко планирање    

   620   Развој заједнице    
    424  Специјализоване услуге  600.000,00   600.000,00 
    511  Зграде и грађевински објекти  2.200.000,00   2.200.000,00 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета  2.800.000,00   2.800.000,00 
      Укупно за функцију 620  2.800.000,00   2.800.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1101-0001:    
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     01 Приходи из буџета  2.800.000,00   2.800.000,00 
      Укупно за програмску активност 1101-0001  2.800.000,00   2.800.000,00 
      Извори финансирања за Програм1:    
     01 Приходи из буџета  2.800.000,00   2.800.000,00 
      Укупно за програм 1  2.800.000,00   2.800.000,00 
  1301    ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

  1301-0003    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске 
инфраструктуре    

   620   Развој заједнице    
    424  Специјализоване услуге  600.000,00   600.000,00 
    511  Зграде и грађевински објекти  11.400.000,00   11.400.000,00 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета  12.000.000,00   12.000.000,00 
      Укупно за Функцију 620  12.000.000,00   12.000.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1301-0003:    

     01 Приходи из буџета  12.000.000,00   12.000.000,00 

      Укупно за програмску активност 1301-0003
 

12.000.000,00  
 

 12.000.000,00 
      Извори финансирања за Програм 14:    
     01 Приходи из буџета  12.000.000,00   12.000.000,00 
      Укупно за програм 14  12.000.000,00   12.000.000,00 
      Извори финансирања за главу 3.1:    
     01 Приходи из буџета  135.313.378,00   135.313.378,00 
     13 Вишак прихода   562.000,00  562.000,00 
      Укупно за главу 3.1  135.313.378,00  562.000,00  135.875.378,00 
 3.2     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    
  0602    ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    
  0602-0002    ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Месне заједнице    

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту    

    421  Стални трошкови  8.095.000,00   8.095.000,00 
    424  Специјализоване услуге  150.000,00   150.000,00 
    426  Материјал  250.000,00   250.000,00 
    482  Порези и обавезне таксе  10.000,00   10.000,00 
    483  Новчане казне по решењу суда  200.000,00   200.000,00 
    512  Машине и опрема  50.000,00   50.000,00 
      Извори финансирања за функцију 160:    
     01 Приходи из буџета  8.755.000,00   8.755.000,00 
      Укупно за функција 160  8.755.000,00   8.755.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0002:    

     01 Приходи из буџета  8.755.000,00   8.755.000,00 

      Укупно за програмску активност 0602-0002
 

8.755.000,00   8.755.000,00 
      Извори финансирања за Програм15:    
     01 Приходи из буџета  8.755.000,00   8.755.000,00 
      Укупно за програм 15  8.755.000,00   8.755.000,00 
      Извори финансирања за главу 3.2:    
     01 Приходи из буџета  8.755.000,00   8.755.000,00 
      Укупно за главу 3.2  8.755.000,00   8.755.000,00 
 3.3     ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‚‘БАРАЈЕВО”    
  1201    ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

  1201-0001    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање 
локалних установа културе    

   860   Рекреација, спорт, култура и вере    
    411  Плате додаци и накнаде запослених (зараде)  5.229.949,00   5.229.949,00 
    412  Социјални доприноси на терет послодавца  938.642,00   938.642,00 
    414  Социјална давања запосленима  295.000,00  850.000,00  295.000,00 
    415  Накнаде за запослене  450.000,00   450.000,00 
    421  Стални трошкови  1.380.000,00  30.000,00  1.410.000,00 
    423  Услуге по уговору  2.075.000,00   2.075.000,00 
    424  Специјализоване услуге  4.414.040,00  770.000,00  5.184.040,00 
    425  Текуће поправке и одржавање  1.212.376,00   1.212.376,00 
    426  Материјал  887.886,00   887.886,00 
    465  Остале дотације и трансфери  685.399,00   685.399,00 
    482  Порези и обавезне таксе  95.000,00   95.000,00 
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    512  Машине и опрема  1.222.708,00   1.222.708,00 
      Извори финансирања за функцију 860:    
     01 Приходи из буџета  18.886.000,00   18.886.000,00 
     03 Социјални доприноси   850.000,00  850.000,00 
     04 Сопствени приходи   800.000,00  800.000,00 
      Укупно за функцију 860  18.886.000,00  1.650.000,00  20.536.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1201-0001:    

     01 Приходи из буџета  18.886.000,00   20.536.000,00 
     03 Социјални доприноси   850.000,00  850.000,00 
     04 Сопствени приходи   800.000,00  800.000,00 

      Укупно за програмску активност 1201-0001 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00
      Извори финансирања за Програм 13:    
     01 Приходи из буџета 18.886.000,00  20.536.000,00
     03 Социјални доприноси  850.000,00 850.000,00
     04 Сопствени приходи  800.000,00 800.000,00
      Укупно за програм 13 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00
      Извори финансирања за главу 3.3:    
     01 Приходи из буџета 18.886.000,00  18.886.000,00
     03 Социјални доприноси  850.000,00 850.000,00
     04 Сопствени приходи  800.000,00 800.000,00
      Укупно за главу 3.3 18.886.000,00 1.650.000,00 20.536.000,00
      Извори финансирања за раздео 03:    
     01 Приходи из буџета  363.653.560,00   363.653.560,00 
     03 Социјални доприноси   2.350.000,00  2.350.000,00 
     04 Сопствени приходи   800.000,00  800.000,00 
     13 Вишак прихода   14.632.970,00  14.632.970,00 
      Укупно за Раздео 3  363.653.560,00  17.782.970,00  381.436.530,00 
4      ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО    
  0602    ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0004    
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско јавно 
правобранилаштво    

   330   Судови    
    411  Плате и додаци запослених  5.000.000,00   5.000.000,00 
    412  Социјални доприноси на терет послодавца  895.000,00   895.000,00 
    414  Социјална давања запосленима  100.000,00   100.000,00 
    415  Накнаде трошкова за запослене  200.000,00   200.000,00 
    422  Трошкови путовања  100.000,00   100.000,00 
    423  Услуге по уговору  20.000,00   20.000,00 
    424  Специјализоване услуге  20.000,00   20.000,00 
    426  Материјал  200.000,00   200.000,00 
    465  Остале дотације и трансфери  650.000,00   650.000,00 

    482  
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом

 
20.000,00   20.000,00 

      Извори финансирања за функцију 330:    
     01 Приходи из буџета  7.205.000,00   7.205.000,00 
      Укупно за функцију 330  7.205.000,00   7.205.000,00 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0004:    

     01 Приходи из буџета  7.205.000,00   7.205.000,00 

      Укупно за програмску активност 0602-0004
 

7.205.000,00   7.205.000,00 
      Извори финансирања за Програм15:    
     01 Приходи из буџета  7.205.000,00   7.205.000,00 
      Укупно за програм 15  7.205.000,00   7.205.000,00 
      Извори финансирања за раздео 04:    
     01 Приходи из буџета  7.205.000,00   7.205.000,00 
      Укупно за раздео 04  7.205.000,00   7.205.000,00 
      Извори финансирања за Разделе 1+2+3+4    
     01 Приходи из буџета  422.891.781,00   422.891.781,00 
     03 Социјални доприноси   2.350.000,00  2.350.000,00 
     04 Сопствени приходи   800.000,00  800.000,00 
     13 Вишак прихода  14.632.970,00  14.632.970,00 
      Укупно за Разделе 1+2+3+4  422.891.781,00 17.782.970,00  440.674.751,00 
     ПРОГРАМИ    



29. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 88 – 47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1101    
Укупно Програм 1 Локални развој и просторно 
планирање  2.800.000,00   2.800.000,00 

  0601    Укупно Програм 2 Комунална делатност  93.018.000,00   93.018.000,00 
  0101    Укупно Програм 5 развој пољопривреде  3.000.000,00   3.000.000,00 
  0401    Укупно Програм 6 Заштита животне средине  624.000,00   624.000,00 
  0701    Укупно Програм 7 Путна инфраструктура  21.500.000,00   21.500.000,00 
  2001    Укупно Програм 8 Предшколско васпитање  3.000.000,00   3.000.000,00 
  2002    Укупно Програм 9 Основно образовање  20.950.000,00   20.950.000,00 
  0901    Укупно Програм 11 Социјална и дечја заштита  1.480.000,00 10.800.000,00  12.280.000,00 
  1201    Укупно Програм 13 Развој културе  18.886.000,00  1.650.000,00  20.536.000,00 
  1301    Укупно Програм 14 Развој спорта и омладине  21.110.000,00   21.110.000,00 
  0602    Укупно Програм 15 Локална самоуправа  236.523.781,00 5.332.970,00  241.856.751,00 
      УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ  422.891.781,00 17.782.970,00  440.674.751,00 

Члан 9.
Носилац раздела из члана 8. ове одлуке је директни буџетски корисник средстава буџета Градске општине Барајево.

Члан 10.
Средства буџета у износу од 422.891.781,00 динар и средства из осталих извора у износу од 17.782.970,00 динара, 

утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:
Програм/програмска активност 

и пројекат ЦИЉ Индикатор Вредност у 
базној години

Циљана вредност 
2016

Циљана 
вредност 

2017

Циљана 
вредност 

2018

Укупна сред-
стваШифра Назив

1 2 3 4 5 6 7  8

1101
Програм 1 ЛОКАЛНИ 
РАЗВОЈ И ПРОСТОР-
НО ПЛАНИРАЊЕ

Повећање покривености 
територије планском доку-
ментацијом

Проценат покривености 
територије планском доку-
ментацијом

80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.800.000,00

1101-0001

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ Стра-
тешко, просторно 
и урбанистичко 
планирање

      2.800.000,00

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ И ИЗ-
ГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

Израда планске и урбанис-
тичке документације

1.Број усвојених планова ге-
нералне регулације у односу 
на број предвиђених 

1 1 1 1 2.800.000,00

0601
Програм 2 КОМУ-
НАЛНА ДЕЛАТ-
НОСТ

1.Максимална могућа 
покривеност корисника и 
територије услугама кому-
налне делатности

1. Степен покривености 
корисника (домаћинства, 
установе, привредни 
субјекти и др.) услугама 
комуналне делатности

85 100 100 100 93.018.000,00

0601-0001
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ Водос-
набдевање

      5.000.000,00

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ И ИЗ-
ГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

Максимална могућа 
покривеност корисника и 
територије услугама водос-
набдевања

Проценат домаћинстава 
обухваћених услугом у 
односу на укупан број 
домаћинстава 

70 80 100 100 5.000.000,00

0601-0007

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 
Уређивање,одржавање 
и коришћење пијаца

      500.000,00

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ И ИЗ-
ГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1.Адекватан квалитет пру-
жених услуга уређивања, 
одржавања и коришћења 
пијаца

Број опремљених пијачних 
места у односу на укупан 
број пијачних места 
предвиђених у складу са 
градском/општинском 
одлуком

160 170 180 180 500.000,00

0601-0008 Програмска актив-
ност Јавна хигијена  1.500.000,00

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ И ИЗ-
ГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1.Максимална могућа 
покривеност насеља и тери-
торије услугама одржавања 
чистоће јавних површина

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

25,00% 30,00% 35,00% 35,00% 1.500.000,00

0601-0009
Програмска актив-
ност Уређивање и одр-
жавање зеленила

 4.700.000,00

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ И ИЗ-
ГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1.Максимална могућа 
покривеност насеља и тери-
торије услугама уређења и 
одржавања зеленила

Укупан број м2 јавних зеле-
них површина на којима се 
уређује и одржава зеленило

123.724 123.724 130.000 130.000 4.700.000,00

0601-0010 Програмска актив-
ност Јавна расвета  46.500.000,00
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ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ И ИЗ-
ГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

Оптимална покривеност 
насеља и територије јавном 
расветом

Укупан број светиљки у 
односу на потребан 12.800 13.000 13.300 13.300 46.500.000,00

0601-0011

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 
Одржавање гробаља и 
погребне услуге

      13.480.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

Обезбеђивање услова за 
обављање комуналних 
делатности

Висина буџетских средстава 
за субвенције  6.000.000,00   6.000.000,00

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ И ИЗ-
ГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1.Оптимална покривеност 
територије јединице локал-
не самоуправе одржавањем 
гробаља и погребним 
услугама

1.Број гробаља у општини 19 20 20 20 7.480.000,00

0601-0014
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ Остале 
комуналне услуге

      21.338.000,00

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ И ИЗ-
ГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1.Обезбеђивање услова 
за задовољење других кому-
налних потреба грађања

1.Остварени расходи за 
пружање осталих комунал-
них услуга

10.160.000,00 7.838.000,00 7.838.000,00 7.838.000,00 7.838.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

1. Обезбеђивање услова 
за задовољење других кому-
налних потреба грађања

Висина буџетских средстава 
за субвенције 13.500.000,00 13.500.000,00   13.500.000,00

0101 Програм 5 РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

1. Спровођење усвојене 
пољопривредне полити-
ке и политике руралног 
развоја на подручју локалне 
самоуправе 

1. Усвојени програми 
развоја пољопривреде и 
руралног развоја

 1   3.000.000,00

0101-1001
ПРОЈЕКАТ Награда 
стрелцима у систему 
противградне заштите

 400.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

1. Материјална стимулација 
лицима која су ангажо-
вана на противградним 
станицама

Број стрелаца 12 12   400.000,00

0101-1002
ПРОЈЕКАТ Финан-
сирање невладиних 
организација

 2.300.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

1. Подстицај и развој 
привредних делатности 
( пољопривреда) кроз 
финансирање пројеката 
невладиних организација 
са територије Општине 
Барајево

Број пројеката 2 3   

2.300.000,00Број удружења која учест-
вују на конкурсу 2 3   

0101-1003
ПРОЈЕКАТ Посете 
пољопривредника сај-
мовима и изложбама

 300.000,00

 

ОПШТИНСКА 
УПРАВА

Организовње групних 
посета и праћење новина и 
научних достигнућа

Број одлазака  3 4 5

300.000,00
Број пољопривредника 

 100 130 150
   

0401
Програм 6 ЗАШ-
ТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

Испуњење обавеза у складу 
са законима у домену 
постојања стратешких и 
оперативних планова као и 
мера заштите

Усвојен програм заштите 
животне средине са акцио-
ним планом 

1 1 1 1 624.000,00

0401-0001

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 
Управљање заштитом 
животне средине и 
природних вредности

 624.000,00

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ И ИЗ-
ГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1.Испуњење обавеза у скла-
ду са законима у домену 
постојања стратешких и 
оперативних планова као и 
мера заштите

Усвојен програм заштите 
животне средине са акцио-
ним планом 

1 1 1 1 624.000,00

0701 Програм 7 ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

1. Развијеност инфраструк-
туре у контексту доприноса 
социо економском развоју

1. Дужина изграђених 
саобраћајница које су у на-
длежности општине (у км)

150 200 200 200 21.500.000,00

0701-0002
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ Одржа-
вање путева

 21.500.000,00

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ И ИЗ-
ГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1. Одржавање квали-
тета путне мреже кроз 
реконструкцију и редовно 
одржавање асфалтног 
покривача

Број километара санираних 
и/или реконструисаних 
путева

50 50 50 50 21.500.000,00
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2001
Програм 8 ПРЕДШ-
КОЛСКО ВАСПИ-
ТАЊЕ

Повећање обухвата деце 
предшколским васпитањем 
и образовањем

Број деце који је уписан у 
предшколске установе 633 640   3.000.000,00

   
 Број уписане деце у односу 
на број укупно пријављене 
деце 

 242/242    

2001-0001

Програмска актив-
ност ФУНКЦИОНИ-
САЊЕ ПРЕДШКОЛ-
СКИХ УСТАНОВА

 3.000.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

Унапређење квалитета 
предшколског образовања 
и васпитања 

1.број предшколских 
установа  6 6  

3.000.000,002.број предшколских 
установа на којима ће се 
вршити радови

 6 6  

2002 Програм 9 ОСНОВ-
НО ОБРАЗОВАЊЕ

1. Потпуни обухват 
основним образовањем и 
васпитањем

Број деце која су обухваће-
на основним образовањем 
(разложен по разредима 
и полу)

2.100 2.050 2.050 2.050

20.950.000,00

Број ученика који су уписа-
ли први разред у односу на 
број деце који је завршио 
четврти, тј. осми разред 

245/257 240/250 250/260 255/265

2.Унапређење доступности 
основног образовања деци 
из осетљивих група

1.Број деце са додатним 
образовним потребама 
који је укључен у редовне 
програме

14 14   

2002-1001 ПРОЈЕКАТ Исхрана и 
смештај ученика       2.000.000,00

2002-1001 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

1. Потпуна доступност 
основног образовања деци 
са сметњама у развоју

Број деце са сметњама у 
развоју на територији ГО 
Барајево која похађају 
основну школу

5 14   

2.000.000,00Број деце смештених у вас-
питно образовне установе 
за децу ометену у развоју

4 4   

 Број деце која користе 
услуге исхране 1 6   

2002-1002
ПРОЈЕКАТ Текуће по-
правке и одржавање 
школа

      12.000.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

1.Ефикасно и безбедно 
основно образовање и 
рационална употреба 
средстава

број школа на којима ће се 
вршити радови 5 6   

12.000.000,00% буџета издвојен за текуће 
поравке и одржавање школа 2,35% 3%   

2002-1003 ПРОЈЕКАТ Превоз 
ученика       6.300.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

1. потпуна доступност 
основног образовања деци 
на удаљености већој од 4 км 
од седишта школе

број деце која похађају 
основну школу 2.300 2.000 2.000 2.000

6.300.000,00

број деце која користе 
организовани превоз 170 165 165 165

  1. потпуна доступност 
основног образовања деци 
са сметњама у развоју

број деце са сметњама у 
развоју на територји ГО 
Барајево која похађају 
основну школу

8 8   

  број пратилаца деце са 
сметњама у развоју 8 8   

2002-1006

ПРОЈЕКАТ набавка 
књига за одличне 
ученике и школску 
библиотеку

      350.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

1.Мотивација ученика за 
постизање бољег успеха у 
школи

1.број деце са одличним 
успехом у основној школи 910 920   

350.000,002.Квантитативан и квали-
тативан приступ школској 
литератури

1.укупан број корисника 
школске литературе 550 570   

2002-1007 ПРОЈЕКАТ ‚‘За првака 
пакет први”       300.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

1.Подизање свести о важ-
ности безбедног учешћа у 
саобраћају код ђака првака

1.Број ђака првака којима 
су уручени поклон пакети 240 250   300.000,00

0901
Програм 11 СО-
ЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА

1.Унапређење положаја 
грађана који припадају 
угроженим групама обез-
беђивањем мера материјал-
не подршке 

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

2 2 2 2

12.280.000,00

   

2.Број грађана/ки корисни-
ка мера материјалне подрш-
ке обезбеђених средствимa 
локалног буџета 

105 110 115 120
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0901-0001
Програмска ак-
тивност Социјалне 
помоћи

      1.480.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

Побољшање социјално-
економских услова живота 
грађана који припадају 
посебно осетљивим соција-
ним групама 

Број корисника једнократне 
новчане помоћи 100 105 110 115 1.480.000,00

0901-1001

ПРОЈЕКАТ ‚‘Набавка 
и расподела пакета 
грађевинског мате-
ријала”

      10.800.000,00

 

ОПШТИНСКА 
УПРАВА

Обезбеђивање подршке 
интеграције лица која су 
већ започела изградњу кућа 
или која поседују неусловну 
кућу погодну за адаптацију

број породица прималаца 
новчане помоћи за реша-
вање стамбених потреба

 10   10.800.000,00 

1201 Програм 13 РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ

1.Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 
инфраструктуре

Број манифестација у уста-
нови културе 80 85 90 95

20.536.000,00Укупан број посетилаца на 
свим културним догађајима 
који су одржани

5.000 5.500 6.000 6.500

1201-0001

Програмска актив-
ност Функционисање 
локалних установа 
културе

 20.536.000,00

 

 1.Подстицање развоја 
културе кроз јачање капа-
цитета установа културе

Проценат учешћа издвајања 
за културне програме у 
буџету установа културе 

26,17 23,83 23,83 23,83

20.536.000,00ЦЕНТАР ЗА КУЛТУ-
РУ БАРАЈЕВО

Проценат учешћа трошкова 
зарада у буџету установа 
културе 

36,31 31,11 31,11 31,11

 2.Унапређење ефикасности 
установе културе

Број запослених у установи 
културе 9 9 9 9

1301
Програм 14 РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛА-
ДИНЕ

1. Планско подстицање 
и креирање услова за 
бављење спортом за 
све грађане и грађанке 
општине

Број спортских органи-
зација преко којих се 
остварује јавни интерес у 
области спорта

24 26 27 28

21.110.000,00
Донешен Правилник о фи-
нансирању спорта у граду/
општини

да да да да

1301-0001

Програмска ак-
тивност Подршка 
локалним спортским 
организацијама, удру-
жењима и савезима

      7.010.000,00

 

ОПШТИНСКА 
УПРАВА

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

Број посебних 
школских,годишњих 
програма спортских орга-
низација финансираних од 
стране општине 

29 31 32 33

7.010.000,00

 

Број установа и организа-
ција у области спорта преко 
којих се остварује јавни 
интерес у области спорта

26 27 28 29

1301-0002

Програмска актив-
ност Подршка предш-
колском, школском и 
рекреативном спорту 
и масовној физичкој 
култури

      2.100.000,00

 

 
 

1.Унапређење предшкол-
ског, школског и рекреати-
вног спорта 

Просечан број спорт-
ских секција по школи у 
општини

12 13 14 15

2.100.000,00

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

19 19 19 19

ОПШТИНСКА 
УПРАВА  

Просечан број дана (или 
сати) у години када су 
постојећи објекти доступни 
предшколском, школском и 
рекреативном спорту 

365 365 365 365

 
 

2.Унапређење рекреативног 
спорта

Број програма којима се се 
реализују активности из 
рекреативног спорта

2 3 4 5

1301-0003

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ 
Одржавање спортске 
инфраструктуре

 12.000.000,00

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ И ИЗ-
ГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
БАРАЈЕВО

1. Обезбеђивање услова за 
рад и унапређење капаци-
тета спортских установа 
преко којих се остварује 
јавни интерес у области 
спорта у општини

 Број реновираних спорт-
ских терена 0 5 6 8 12.000.000,00
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0602 Програм 15 ЛОКАЛ-
НА САМОУПРАВА

1. Одрживо управно и фи-
нансијско функционисање 
Града у складу надлежнос-
тима и пословима локалне 
самоуправе

1.Укупан износ буџетских 
средстава опредељен 
Одлуком о обиму средстава 
за вршење послова града 
и градских општина и 
прихода који припадају 
граду,односно градским 
општинама

401.752.840,00 422.891.781,00   

241.856.751,00

 

2.% учешћа буџетских 
прихода Градске општине 
Барајево у укупном обиму 
средстава градских општина

4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

0602-0001

Програмска активност 
Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина

 210.524.434,00

 СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ

1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа градске 
општине

1. Број седница скупштине 
општине 6 6 6 6 10.608.704,00

 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа градске 
општине

1. Број седница општинског 
већа 30 30 30 30 36.752.200,00

0602-0001

ОПШТИНСКА 
УПРАВА

1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа градске 
општине

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

4.500 4.500 4.500 4.500

137.730.152,00

0602-0001
2. Унапређење и модерни-
зација рада управе ЈЛС и 
градске општине

Проценат буџета који се 
издваја за модернизацију 
рада управе (за прибављање 
рачунара и друге опреме за 
потребе унапређења рада 
управе

1,10% 1% 1% 1%

 

  
3. Ефикасна и економична 
набака опреме и материјала 
за потребе органа општине

Проценат спроведених 
поступака јавних набавки 100% 100% 100% 100%

0602-0001 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕ-
ВО

1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа градске 
општине

Број остварених услуга 
(укупан број потврда и 
других докумената издатих 
физичким и правним 
лицима)

105 120 130 130

25.433.378,00

  

Проценат решениих 
предмета у календарској 
години (у законском року, 
ван законског рока)

85 85 90 90

0602-0002
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ Месне 
заједнице

      8.755.000,00

 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1.Обезбеђено задовоља-
вање потреба и интереса 
локалног становништва де-
ловањем месних заједница 

Проценат буџета општине 
који се користи за трошкове 
и планове рада /програме 
месних заједница

7,07% 1,00% 1,00% 1,00% 8.755.000,00

0602-0004
Програмска активност 
Општинско јавно 
правобранилаштво

 7.205.000,00

 
ОПШТИНСКО 
ЈАВНО ПРАВОБРА-
НИЛАШТВО

Заштита имовинских права 
и интереса општине 

Број решених предмета у 
односу на укупан број пред-
мета на годишњем нивоу

110/150 120/200 130/220 150/250

7.205.000,00

 

Број правних мишљења која 
су дата органима општине , 
стручним службама и дру-
гим правним лицима чија 
имовинска и друга права 
заступа

80 90 100 120

0602-1001
ПРОЈЕКАТ Финан-
сирање невладиних 
организација

 2.000.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

Унапређење и јачање 
сарадње општине са 
организацијама ОЦД кроз 
финансирање недостајућег 
дела средстава за раеали-
зацију програма којима се 
унапређује положај грађана 
у свим областима

1.број удружења чији су 
програми финансирани 30 26   

2.000.000,002.укупан број поднетих 
захтева за финансирање 45 40   
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0602-1005

ПРОЈЕКАТ Дигита-
лизација катастра 
клизишта на подручју 
Градске општине 
Барајево – Комплекс-
на геолошка карта 
(КГК-10)

      500.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

1.Ефикаснији, економич-
нији и правилнији рад 
грађевинске и комуналне 
инспекције, издавање 
информација о локацији, 
грађевиснких и употребних 
дозвола

Број евидентирани (мапи-
раних) нових клизишта 10 10   500.000,00

0602-1006

ПРОЈЕКАТ „Јачање 
образовне структуре 
чланова пољопри-
вредних газдинстава 
на територији ГО 
Барајево”

      600.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

1. Подстицај пољопри-
вредним газдинствима да 
школују своје чланове у 
Средњој пољопривредној 
школи у Барајеву

Број ученика уписаних у 
Средњу пољопривредну 
школу у Барајеву 

117 120   600.000,00

0602-1007

ПРОЈЕКАТ ‚‘Побољ-
шање безбедности 
саобраћаја на терито-
рији ГО Барајево ‚‘

      3.200.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

1.Унапређење квалитета 
знања из области саобраћај-
ног васпитања

Број деце учесника еду-
кације 1.000 1.000   3.200.000,00

0602-1008
ПРОЈЕКАТ ‚‘Фи-
нансирање верских 
заједница ‚‘

      2.000.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

Помоћ у изградњи и опре-
мању храмова Број храмова у изградњи 3 3   2.000.000,00

0602-1009 Пројекат ‚‘Општинска 
изборна комисија”       4.672.317,00

   Избор одборника  да    

 СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ

Избор органа локалне 
власти Избор чланова већа  да   4.672.317,00

   Избор председника 
општине  да    

0602-1010

ПРОЈЕКАТ ‚‘Инвес-
тиционо одржавање 
Инфо центра – улаз и 
шалтер сала”

      2.400.000,00

 ОПШТИНСКА 
УПРАВА

Остваривање права грађана 
на ефикаснији начин у 
смислу унапређења кому-
никације са надлежним 
општинским,градским и 
републичким органима 
посредством Инфо центра

Број грађана који своја 
права остварују у Инфо 
центру , као и бро странака/
грађана којима се пружа 
тражена информација

65.000 66.000 66.500 67.000 2.400.000,00

УКУПНО ПРОГРАМИ 440.674.751,00

ИЗВРШEЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.
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 финан-
сија 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 – испр., 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон) и Зако-
ном о одређивању максималног броја запослених у локалној 
администрацији („Службени гласник РС”, број 104/09), број 
запослених код корисника буџета Градске општине Барајево 
(директни и индиректни буџетски корисници) не може прећи 
максималан број запослених неодређено и одређено време.

Члан 12.
За извршење Одлуке о буџету Градске општине Барајево 

за 2016. годину одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Градске 

општине Барајево за 2015. годину је председник општине.

Члан 13.
Директни корисници буџетских средстава уз одобрење 

Одељења за финансије Управе ГО Барајево, могу да изврше 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног 
расхода или издатка који се финансира из општих прихода 
буџета, у износу утврђеном у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему, за расход чији се износ умањује. Апро-
пријације одобрене из осталих извора финансирања могу се 
мењати без ограничења.

Члан 14.
У случају да се буџету Градске општине Барајево из дру-

гог буџета (републике или града), актом определе наменска 
трансферна средства, укључујући и наменска трансферна 
средства чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења ове одлуке, Одељење за финансије на основу 
тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање 
расхода по том основу. Корисник буџетских средстава, 
који оствари приходе и примања чији износи нису могли 
бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев 
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Одељењу за финансије за отварање, односно повећање од-
говарајуће апропријације за извршавање расхода и издата-
ка из свих извора финасирања, осим из извора 01 – Прихо-
ди из буџета. 

Члан 15.
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 ин-
директног корисника буџетских средстава, може пренети поје-
дина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директ-
ном, односно индиректном кориснику буџетских средстава.

Члан 16.
Ова одлука извршава се реализацијом појединачних фи-

нансијских планова у којима корисници буџета распоређују 
и по ближим наменама исказују средства из буџета, корис-
тећи шести ниво економске класификације, организациону, 
програмску функционалну и класификацију по изворима 
финансирања. Одељење за финансије је обавезно да наред-
ног дана од дана ступања на снагу ове одлуке, обавести ди-
ректне кориснике о додељеним апропријацијама. 

Директни корисник који је, у буџетском смислу одго-
воран за индиректне кориснике, обавезан је да најкасније 
у року од седам дана од дана добијања обавештења о до-
дељеним апропријацијама, изврши расподелу средстава 
индиректним корисницима у оквиру својих одобрених ап-
ропријација и о томе их обавести, по добијеној сагласности 
Одељења за финансије.

Измене финансијског плана, директни корисник је оба-
везан да достави Одељењу за финансије, најкасније следећег 
дана од извршене измене.

Члан 17.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати 

обавезе само до износа одобрене апропријације утврђене овом 
одлуком. Изузетно од става 1. овог члана корисници из става 1. 
овог члана могу преузимати обавезе по уговору који се односи 
на капиталне издатке и захтеве за плаћање у више година.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава 
који је предвиђен овом одлуком или су у супротности са За-
коном о буџетском систему, не могу се извршавати на терет 
буџета.

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријација-
ма у 2015. години, а неизвршене у току године, преносе се и 
имају статус преузетих обавеза у 2016. години и извршавају 
се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 18.
У буџетској 2016. години обрачун и исплата плата, као и 

обрачун и исплата, божићних, годишњих и јубиларних награ-
да и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и 
појединачним колективним уговорима за директне и инди-
ректне кориснике средстава буџета Градске општине Барајево 
вршиће се у складу са законом о буџету Републике Србије.

Члан 19.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима и примањима 
буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета 
извршаваће се по приоритетима, до обавезе утврђене за-
конским прописима, на постојећем нивоу и минималним 
сталним трошковима неопходним за несметано функцио-
нисање органа Градске општине Барајево.

Члан 20.
Одељење за финансије доноси тромесечне планове из-

вршења буџета, у којима утврђује тромесечне квоте за пот-
рошњу, имајући у виду средства планирана у буџету за ди-
ректне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе 
корисника буџета, према плану из члана 8. ове одлуке. 

Директни и индиректни корисници средстава буџета 
могу да врше плаћања до висине квота одређених на начин 
из става 1. овог члана. 

Члан 21.
Средства распоређена за финансирање расхода и издата-

ка, односно програма, програмских активности и пројеката 
корисника буџета, корисницима се преносе на основу њихо-
вог захтева, а сразмерно оствареним приходима и у складу 
са утврђеним износом апропријација, односно утврђеним 
квотама. Уз захтев, корисници су дужни да доставе копију 
документације на основу које се врши плаћање. Корисни-
ци средстава буџета могу користити средства распоређена 
овом oдлуком само за намене за које су им по њиховим за-
хтевима та средства одобрена и пренета. 

У случају да за извршење одређеног плаћања корисни-
ка средстава буџета није постојао правни основ, средства се 
враћају у буџет општине. 

Члан 22.
Директни и индиректни корисници средстава буџета 

су дужни да на захтев Одељења за финансије ставе на увид 
документацију о њиховом финансирању, као и да доста-
вљају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у 
одређеном временском периоду (најмање тромесечно).

Члан 23.
Уговори о набавци добара, пружања услуга и извођењу 

радова, које закључују директни и индиректни корисници 
буџетских средстава морају бити додељени у складу са про-
писима који регулишу јавне набавке.

Члан 24.
Новчана средства буџета Градске општине Барајево, ди-

ректних и индиректних корисника буџетских средстава, 
као и других корисника јавних средстава који су укључени 
у консолидовани рачун трезора Градске општине Барајево, 
воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора Град-
ске општине Барајево. 

Члан 25.
Председник општине је обавезан да најмање два пута 

годишње поднесе извештај Скупштини општине о реализа-
цији Oдлуке о буџету, као и о коришћењу средстава сталне 
и текуће буџетске резерве.

Члан 26.
Привремено расположива средства на рачуну буџета, 

могу се краткорочно пласирати код банака или других фи-
нансијских организација, у складу са законом. Одлуку до-
носи и уговор закључује председник општине.

Члан 27.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извр-

шења буџета до 31. децембра 2016. године, сва средства која 



Број 88 – 54 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2015.

нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која 
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџе-
ту Градске општине Барајево за 2016. годину.

Члан 28.
Ову одлуку оставити Министарству финансија – Управи 

за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе Града 
Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 29.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службе-

ном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 
2016. године.

Скупштина општине Барајево
Број 06 – 49/2015 – 314, oд 29. децембра 2015. године

Председник 
Бранислав Мијаиловић, ср.

На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 19. тачка 
10. Статута Градске општине Барајево – пречишћени текст 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 и 40/2013), 
Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 29. де-
цембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 

ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта ЈКП „10. октобар” 

Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 6/13 и 58/14), 
члан 5а), брише се.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-49/2015-316, 29. децембра 2015. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

На основу члана 44. став 4. Статута Градске општине Ба-
рајево – пречишћени текст („Службени лист Града Београ-
да”, број 30/10 – пречишћен текст и 40/13) и члана 20. ст. 7, 
8. и 10. Пословника Скупштине Градске општине Барајево 
(„Службени лист Града Београда”, број 77/13), Скупштина 
Градске општине Барајево, на седници одржаној 29. децем-
бра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИ-
КА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Немањи Стевановићу, због подношења оставке, прес-
таје функција заменика председника градске општине Ба-
рајево, са даном 28. децембром 2015. године.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-49/2015, 29. децембра 2015. године 

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

На основу члана 43. став 5. и члана 44. став 8. Статута 
Градске општине Барајево – пречишћени текст („Службени 
лист Града Београда”, бр. 30/10 – пречишћени текст и 40/13) 
и члана 18. став 2. Пословника Скупштине Градске општи-
не Барајево („Службени лист Града Београда”, број 77/13), 
Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржа-
ној 29. децембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Раде Стевановић бира се за заменика председника 
градске општине Барајево, са 29. децембром 2015. године.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-49/2015-329, 29. децембра 2015. године 

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

На основу члана 44. став 7. Статута Градске општине 
Барајево – пречишћени текст („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 30/10 и 40/13) и члана 22. став 10. и члана 25. 
Пословника Скупштине Градске општине Барајево („Служ-
бени лист Града Београда”, број 77/13), Скупштина општине 
Барајево, на седници одржаној 29. децембра 2015. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Љубомиру Зрнићу, због подношења оставке, престаје 
функција члана Већа Градске општине Барајево, са 4. децем-
бром 2015. године.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-49/2015, 29. децембра 2015. године 

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.
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На основу члана 44. став 7. Статута Градске општине 
Барајево – пречишћени текст, („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 30/10 и 40/13) и члана 22. став 10. и члана 25. 
Пословника Скупштине Градске општине Барајево („Служ-
бени лист Града Београда”, број 77/13), Скупштина општине 
Барајево, на седници одржаној 29. децембра 2015. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Мирољубу Љубинковићу, због подношења оставке, 
престаје функција члана Већа Градске општине Барајево, са 
4. децембром 2015.године.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-49/2015, 29. децембра 2015. године 

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

На основу члана 43. став 5, члана 44. став 8. и члана 47. 
Статута Градске општине Барајево – пречишћени текст, 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 и 40/13) и чла-
на 18. став 2. Пословника Скупштине општине Барајево 
(„Службени лист Града Београда”, број 77/13), Скупштина 
општине Барајево, на седници одржаној 29. децембара 2015. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БА-

РАЈЕВО

1. За члана Већа Градске општине Барајево бира се 
Жељко Росић, са 29. децембром 2015. године.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-49/2015-328, 29. децембра 2015. године 

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

На основу члана 43. став 5, члана 44. став 8. и члана 47. 
Статута Градске општине Барајево – пречишћени текст, 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 и 40/13) и чла-
на 18. став 2. Пословника Скупштине општине Барајево 
(„Службени лист Града Београда”, број 77/13), Скупштина 
општине Барајево, на седници одржаној 29. децембара 2015. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БА-

РАЈЕВО

1. За члана Већа Градске општине Барајево бира се Горан 
Лукић, са 29. децембром 2015. године.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-49/2015-328, 29. децембра 2015. године 

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

На основу члана 13. став 2. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 19. та-
чка 10. Статута Градске општине Барајево – пречишћени 
текст („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 и 40/13), 
Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржа-
ној 29. децембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИ-
КА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНИХ ОДБОРА ДИРЕКЦИЈЕ 
ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БА-

РАЈЕВО ЈП И ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО
1. У Решењу о именовању председника и чланова над-

зорних одбора Дирекције за развој и изградњу Градске 
општине Барајево ЈП и ЈКП „10. октобар” Барајево („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 37/10, 40/13 и 50/13), врше се 
следеће измене:

У Надзорном одбору дирекције за развој и изградњу 
Градске општине Барајево ЈП, разрешава се члан Надзорног 
одбора Велимир Михајловић, а уместо њега именују се Дар-
ко Бешeвић.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-49/2015-327, 29. децембра 2015. године 

Председник
Бранислав Мијаиловић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац, дана 29. децем-
бра 2015. године, по прибављеном мишљењу Већа Градске 
општине Oбреновац са седнице одржане 29. децембра 2015. 
године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатнос-
тима („Службени гласник РС”, број 88/11), члана 60. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 30. 
Одлуке o промени оснивачког акта – Одлуке о организовању 
ЈКП „Обреновац” из Обреновца („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 12/13) и члана 52. Статута Градске општине Об-
реновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/17 и 73/14) 
поступајући по захтеву ЈКП „Обреновац” из Обреновца бр. 
8769 од 9. децембра 2015. године за давање сагласности на 
Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Ценовника ос-
новних и осталих комуналних производа и услуга НО број 
36-2/2015 од 9. децембра 2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕ-
НОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕ-
НОВНИКА ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ 

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
I. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Обреновац” из Обреновца НО бр. 36-2/2015 од 9. децем-
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бра 2015. године о измени и допуни Ценовника основних и 
осталих комуналних производа и услуга Јавног комуналног 
предузећа „Обреновац” из Обреновца. 

Одлука из претходног става саставни је део овог ре-
шења.

II. Одлука Надзорног одбора из тачке I овог решења на 
коју се даје сагласност примењиваће се од 1. јануара 2016. 
године.

III. О измени цена комуналних производа и услуга ЈКП 
„Обреновац” Обреновац обавестиће Градски секретаријат 
за привреду – Управу за цене и надлежно министарство Ре-
публике Србије.

IV. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност 
објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 114, 29. децембра 2015. године

Председник
Мирослав Чучковић, ср. 

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично 
тумачење и 44/14 – др. закон), члана 37. Одлуке о промени 
оснивачког акта – Одлуке о организовању ЈКП „Обрено-
вац” из Обреновца („Службени лист Града Београда”, број 
12/13) и чл. 21–30. Статута ЈКП „Обреновац” Обреновац, 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Обреновац” 
из Обреновца, на својој 36. седници одржанoj 9. децембра 
2015. године, донео је

ОДЛУКУ

I. Да се Ценовник основних и осталих комуналних произ-
вода и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из 
Обреновца у делу основних комуналних производа и услуга 
које плаћају непосредни корисници допуни тако што се:

1. Назив услуге „изношење и депоновање смећа” мења и 
гласи: „изношење и депоновање смећа са ужег градског под-
ручја”,

2. Иза тачке 1. додаје тачка 2. са ценама за изношење и депоновање смеће са ширег градског подручја која гласи: 

Ред. 
број НАЗИВ Јед. мере Осн. 

цена
ПДВ 
10% УКУПНО

2
Изношење и депоновање смећа са ширег градског подручја (рурално подручје које обухвата следеће МЗ: Ми-
слођин, Дражевац, Јасенак, Конатице, Баљевац, Пољане, Мала Моштаница, Скела, Ушће, Грабовац, Дрен, Орашац, 
Ратари и Бргулице, Вукићевица, Љубинић, Трстеница, Пироман и Бровић)
За домаћинства до 100 m² 500,оо 50,00 550,00

од 100 до 200 m² 550,оо 55,00 605,00
преко 200 m² 600,оо 60,00 660,00

II. Да се Ценовник основних и осталих комуналних про-
извода и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац” 
из Обреновца у делу услуга на Зеленој пијаци у Обреновцу, 
измени на следећи начин:

1. Бришу се цене за следеће услуге на Зеленој пијаци у 
Обреновцу:

– продаја пољопривредних, занатских, млечних и других 
производа (ред. бр. 1),

– резер. пијачне тезге са сандуцима од 2 m2 (месечно) „за 
пољопривреднике” (ред. бр. 2),

– коришћење металних рамова за продају пољопривред-
не робе (месечно) (ред. бр. 7),

– коришћење металних рамова за продају пољопривред-
не робе (дневно) (ред. бр. 8),

– коришћење пијачног пословног простора за продавни-
цу „Кока” (ред. бр. 9 алин. 1), те цена под ред. бр. 9, алинеја 
2 сада постаје цена под ред. бр. 8);

2. Додају се цене за следеће услуге на Зеленој пијаци у 
Обреновцу:

– Месечни закуп за кориснике пијачне опреме са уго-
ворном обавезом, и иста сада гласи:

1 месечни закуп за кориснике пијачне опре-
ме са уговорном обавезом

Основна 
цена

ПДВ 
20 %  Укупно

 – Зона 1 3.450,00 690,00 4.140,00
 – Зона 2 2.050,00 410,00 2.460,00
 – расхладне витрине у Млечној хали 5.670,00 1.134,00 6.804,00

– Месечни закуп за кориснике пијачне опреме без уго-
ворне обавезе, и иста сада гласи:

2
месечни закуп за кориснике пијачне опреме 

без уговорне обавезе
 Основна 

цена
 ПДВ 
20 %  Укупно

 – Зона 1 (екстра зоне, Хала I и 1. ред Хале II) 1.035,00 207,00 1.242,00
 – Зона 2 (Хала II изузев 1. реда) 615,00 123,00 738,00
 – расхладне витрине у Млечној хали 1.700,83 340,17 2.041,00

– Наплата дневне накнаде за коришћење пијачне опре-
ме, и иста сада гласи:

7
наплата дневне накнаде за коришћење 

пијачне Основна 
цена

ПДВ
 0 % Укупно опреме

 – Зона 1 и 2 150,00 30,00 180,00
 – расхладне витрине 274,99 55,01 330,00
 – рамови 250,00 50,00 300,00

3. Мења се назив цене за услугу под тачком 5. у ценов-
нику услуга на Зеленој пијаци у Обреновцу, који сада гласи:

– Подрезервација тезге плаћа се месечно 50% од вред-
ности закупа (површинске резервације);

III. Да се Ценовник основних и осталих комуналних 
производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Обрено-
вац” из Обреновца у делу услуга на Сточној пијаци у Обре-
новцу, измени на следећи начин:

– бришу се цене услуга на Сточној пијаци у Обреновцу 
под ред. бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15;

– Додаје се нова цена под ред. бр. 1, а досадашња цена 
под ред.бр. 8 постаје цена под ред. бр. 2, те Ценовник у делу 
услуга на Сточној пијаци у Обреновцу сада гласи:

Ред.
број НАЗИВ

Јед. 
мере

Осн. 
цена

ПДВ 
20% УКУПНО

1 Улазак возила  

 путничко возило ком 50,00 10,00 60,00

 
путничко возило са приколицом, 
комби ком 83,33 16,67 100,00

 запрежно возило – трактор ком 83,33 16,67 100,00

 
камион и трактор са приколицом (до 
2 тоне) ком 208,33 41,67 250,00

 камион са приколицом (преко 2 тоне) ком 291,67 58,33 350,00
2 Накнада за мерење пијачним вагама   

 за крупну стоку и коње – по грлу ком 75,00 15,00 90,00 

 за једно теле и ждребе – по грлу ком 58,33 11,67 70,00 



29. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 88 – 57

Ред.
број НАЗИВ

Јед. 
мере

Осн. 
цена

ПДВ 
20% УКУПНО

 за једну свињу, козу, овцу – по грлу ком 58,33 11,67 70,00 

 за једно прасе, јагње ком 33,33 6,67 40,00 

IV. Да се Ценовник основних и осталих комуналних 
производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Обрено-
вац” из Обреновца, измени на следећи начин:

– брише се Ценовник услуга на дане вашара;
V. Одлуку доставити оснивачу на сагласност.
VI. Стручна служба ЈКП „Обреновац ће израдити пре-

чишћени текст Ценовника основних и осталих комуналних 
производа и услуга који ће чинити саставни део ове одлуке, 
а цене из овог ценовника примењиваће се почев од 1. јану-
ара 2016. године.

VII. По добијању сагласности од оснивача ову одлуку и 
Ценовник основних и осталих комуналних производа и ус-
луга објавити у „Службени листу Града Београда”.

VIII. Доношењем ове одлуке Ценовник основних и ос-
талих комуналних производа и услуга ЈКП „Обреновац” 
из Обреновца („Службени лист Града Београда”, бр. 08/14 и 
38/15) престаје да важи.

Надзорни одбор ЈКП „Обреновац” из Обреновца
Број 36-2/2015, 9. децембра 2015. године

Председник,
Горан Јовановић, ср.

ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, Цара Лазара 3/1 
 ЦЕНОВНИК

ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ”

 Обреновац 

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПО-

СРЕДНИ КОРИСНИЦИ
Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 10% УКУПНО

1

Изношење и депоновање 
смећа са ужег градског 
подручја

    

За домаћинства m² 8,50 0,85 9,35
За установе m² 8,50 0,85 9,35
За пословни простор m² 11,91 1,19 13,10

2 Изношење и депоновање 
смећа са ширег градског 
подручја (рурално подручје 
које обухвата следеће МЗ: 
Мислођин, Дражевац, 
Јасенак, Конатице, Баљевац, 
Пољане, Мала Моштаница, 
Скела, Ушће, Грабовац, 
Дрен, Орашац, Ратари и 
Бргулице, Вукићевица, Љу-
бинић, Трстеница, Пироман 
и Бровић)

 

 
 
 
 

 

 За домаћинства до 100 
m² 500,00 50,00 550,00

  од 100 до 
200 m² 550,00 55,00 605,00

  преко 
200 m² 600,00 60,00 660,00

ЦЕНОВНИК
ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ОБРЕНОВЦУ

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. Цена ПДВ 20% УКУПНО

1 Одржавање зграда са 
лифтом у Обреновцу m² 4,06 0,81 4,87

2 Одржавање зграда без 
лифта у Обреновцу m² 2,02 0,40 2,42

      

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 10% УКУПНО

 ЦЕНОВНИК
 УСЛУГА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У ОБРЕНОВЦУ

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

1

Месечни закуп за кориснике 
пијачне опреме са уговор-
ном обавезом

   

Зона 1  3.450,00 690,00 4.140,00
Зона 2  2.050,00 410,00 2.460,00
расхладне витрине у Млеч-
ној хали  5.670,00 1.134,00 6.804,00

2

Месечни закуп за кориснике 
пијачне опреме без
уговорне обавезе

    

Зона 1 (екстра зоне, Хала II 
и 1. ред Хале III) 1.035,00 207,00 1.242,00

Зона 2 (Хала III изузев 1. 
реда и рамови)  615,00 123,00 738,00

расхладне витрине у Млеч-
ној хали  1.700,83 340,17 2.041,00

3

Регистроване приватне 
радње и предузећа (простор 
Зелене пијаце)

    

– СЗР по тезги ван хале 
(почетна цена)  3.157,50 631,50 3.789,00

 – СТР тезге за промет воћа 
и поврћа-почетна цена месеч 10.350,00 2.070,00 12.420,00

4
Локали – киосци „Зелена 
пијаца” у власништву 
закупаца

месеч    

 мањи до 12 m²  7.622,50 1.524,50 9.147,00
 средњи од 12-25 m²  10.890,83 2.178,17 13.069,00
 већи преко 25 m²  16.381,66 3.276,34 19.658,00

5

Подрезервација тезге плаћа 
се месечно 50% од вред-
ности закупа (површинске 
резервације)

    

6 Киосци за продају тестенина 
и пецива  5.715,00 1.143,00 6.858,00

7 Наплата дневне накнаде за 
коришћење пијачне опреме    

 Зона 1 и 2  150,00 30,00 180,00
 расхладне витрине  274,99 55,01 330,00
 рамови  250,00 50,00 300,00

8

Коришћење пијачног 
пословног простора за 
постављање монтажних 
продавница у власништву 
корисника 

    

  – Киоск за продају дневне 
штампе (месечно)  6.557,50 1.311,50 7.869,00

9
Зидани локали у власништву 
ЈКП”Обреновац”– почетна 
цена за издавање у закуп

    

 до 10 m² m² 1.047,50 209,50 1.257,00
 преко 10 m² m² 837,50 167,50 1.005,00

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ У ОБРЕНОВЦУ

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

1 

Улазак возила     
путничко возило ком 50,00 10,00 60,00
путничко возило са прико-
лицом, комби ком 83,33 16,67 100,00

запрежно возило – трактор ком 83,33 16,67 100,00
камион и трактор са прико-
лицом (до 2 тоне) ком 208,33 41,67 250,00

камион са приколицом 
(преко 2 тоне) ком 291,67 58,33 350,00

2 Накнада за мерење пијач-
ним вагама     

 за крупну стоку и коње – по 
грлу ком 75,00 15,00  90,00 
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Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 10% УКУПНО

 за једно теле и ждребе – по 
грлу ком 58,33 11,67  70,00 

 за једну свињу, козу, овцу – 
по грлу ком 58,33 11,67  70,00 

 за једно прасе, јагње ком 33,33 6,67  40,00 

 

Остале услуге, ван овог 
Ценовника, које се у пракси 
појаве регулишу се међусоб-
ним уговором.

    

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА ГРОБЉИМА У ОБРЕНОВЦУ

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

1
 

Зидани локали на гробљи-
ма-почетна цена за изда-
вање у закуп

    

до 10 m²  524,17 104,83  629,00 
преко 10 m²  419,17 83,83  503,00 

ЦЕНОВНИК
ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 10% УКУПНО

1 Превоз Обреновац – локал  1.578,70 157,87 1.736,57

2 Превоз Обреновац – Бео-
град – Обреновац  3.495,37 349,54 3.844,91

3 Превоз ван Обреновца по 
км једном правцу  30,56 3,06 33,62

4 Смештај умрлог у сандук (по 
позиву у стану покојника)  478,70 47,87 526,57

5 Облачење покојника  1.485,19 148,52 1.633,71

6 Утовар и истовар покојника  768,52 76,85 845,37

7 Издавање сале на Новом 
гробљу – по помену  5.454,55 545,45 6.000,00

8 Озвучење капеле (микрофон 
и посмртни марш)  666,67 66,67 733,34

9 Коришћење капеле (опело за 
сахрану на другом гробљу)  666,67 66,67 733,34

10 Коришћење мртвачнице (на 
дан по једној сахрани)  512,04 51,20 563,24

11 Коришћење расхладне 
коморе за дан  1.578,70 157,87 1.736,57

12 Сахрана у гробно место  7.087,96 708,80 7.796,76

13
Сахрана у гробно место – 
продубљено и проширено 
копање

 8.578,70 857,87 9.436,57

14 Сахрањивање у гробницу  7.407,41 740,74 8.148,15

15 Дизање плоче     

  – бетонске  3.622,22 362,22 3.984,44

  – мермерне  5.691,67 569,17 6.260,84

16 Полагање урне у гробно 
место/гробницу  1.890,00 189,00 2.079,00

17 Сахрањивање у гробницу са 
ископом (поткопавање)  11.029,63 1.102,96 12.132,59

18
Закуп за 5 година за гроб-
ницу II реда (капацитет до 4 
сандука)

 8.064,82 806,48 8.871,30

19
Закуп за 5 година за гробни-
цу III реда (капацитет до 9 
сандука)

 10.759,26 1.075,93 11.835,19

20

 Закуп по 1 години (проте-
кло време и након 5 година)     

a) за гробно место по 1 
години  475,00 47,50 522,50

б) за гробницу I  806,48 80,65 887,13

в) за гробницу II  1.612,96 161,30 1.774,26

г) за гробницу III  2.150,93 215,09 2.366,02

21

Одобрење – давање саглас-
ности за извођење грађевин-
ских радова – по објекту 
(подразумева коришћење 
воде – електричне енергије)

 1.096,30 109,63 1.205,93

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 10% УКУПНО

22

Одобрење за место и за из-
раду гробнице (подразумева 
коришћење воде – електри-
чне енергије)

 3.290,74 329,07 3.619,81

23

Годишње одржавање 
гробног места (регулише 
се међусобним уговором у 
складу са Одлуком о уређи-
вању, одржавању гробља и 
сахрањивању, члан 10)

 2.393,52 239,35 2.632,87

24

Одобрење за вршење ек-
схумације и надзор гробног 
места – преко 5 година од 
дана сахране

 13.416,67 1.341,67 14.758,34

25

Одобрење за вршење ек-
схумације и надзор гробног 
места – до 5 година од дана 
сахране

 18.398,15 1.839,82 20.237,97

26 Закуп гробног места за 5 
година  2.375,00 237,50 2.612,50

27
Закуп за 5 година за гроб-
ницу I реда (капацитет до 3 
сандука)

 4.032,41 403,24 4.435,65

ЦЕНОВНИК
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ГРОБЉУ

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. Цена ПДВ 10% УКУПНО

1 Израда бетонског опсега за 
једну особу  10.560,19 1.056,02 11.616,21

2
Израда бетонског опсега за 
једну особу са терацом са 
горње стране

 12.210,19 1.221,02 13.431,21

3

Израда бетонског опсега за 
једну особу са терацом са 
горње стране а са спољне 
прани кулир

 14.027,78 1.402,78 15.430,56

4 Израда бетонског опсега за 
две особе  16.500,00 1.650,00 18.150,00

5 Израда бетонског опсега за 
три особе  20.309,26 2.030,93 22.340,19

6
Израда бетонског опсега 
за две особе са терацом са 
горње стране 

 17.491,67 1.749,17 19.240,84

7

Израда бетонског опсега 
за две особе са терацом са 
горње стране а са спољне 
прани кулир

 21.449,08 2.144,91 23.593,99

8 Израда бетонске надгробне 
плоче за једну особу  6.851,85 685,19 7.537,04

9
Израда бетонске надгробне 
плоче за једну особу са 
терацом

 10.560,19 1.056,02 11.616,21

10 Породичне гробнице (до 4 
места) 2,5 Х 2,1 Х 1,8 m  86.250,00 8.625,00 94.875,00

11 Породичне гробнице (5-9 
места) 3 Х 3 Х 2,5 m  165.600,00 16.560,00 182.160,00

 ЦЕНОВНИК
НАКНАДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАНАТСКИХ РАДОВА У КРУГУ ГРОБЉА 

ОД СТРАНЕ ЗАНАТСКИХ РАДЊИ 
Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 10% УКУПНО

1 За монтажу споменика  2.069,44 206,94 2.276,38
2 За израду облоге (спољне)  2.587,04 258,70 2.845,74
3 За израду опсега  1.437,04 143,70 1.580,74
4 За реконструкцију гробнице  3.302,78 330,28 3.633,06

5 За реконструкцију гробног 
места  1.101,85 110,19 1.212,04

6 Накнада за монтажу по 
објекту / гробно место  1.761,11 176,11 1.937,22

7 За израду облоге (унутра-
шње)  2.644,44 264,44 2.908,88

8 За монтажу јастучета (до 
0,25 m²)  517,27 51,73 569,00

ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА 
Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО
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Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 10% УКУПНО

 Услуге рада и техничких 
средстава (дин/час)     

1 Рад НК радника час 205,04 41,00 246,04
2 Рад ПК радника час 281,93 56,39 338,32
3 Рад КВ/ССС радника час 358,83 71,77 430,60
4 Рад ВКВ радника час 410,09 82,02 492,11
5 Рад ВСС/ВС радника час 804,86 160,97 965,83
6 Рад мини ровокопача час 2.563,05 512,61 3.075,66
7 Рад FAP-a кипера – 9 t. час 3.203,81 640,76 3.844,57

8 Употреба ПИК – АП-а по 
интервенцији  543,01 108,60 651,61

9 Ангажoвање трактора час 1.194,64 238,93 1.433,57

10 Изнајмљивање грајфера 
(физичка лица) час 2.920,25 584,05 3.504,30

11 Изнајмљивање грајфера 
(правна лица) час 4.088,35 817,67 4.906,02

12 Изнајмљивање заштитних 
оградица по дану ком 648,95 129,79 778,74

13 Изнајмљивање грајфера 
(правна лица ) по дану дан 14.330,88 2.866,18 17.197,06

14 Изнајмљивање платформе 
за орезивање час 2.631,36 526,27 3.157,63

15 Рад МАН кипера – 15 t час 3.559,32 711,86 4.271,18
16 Рад комбинирке/ЈЦБ час 3.559,32 711,86 4.271,18

17

Коришћење хидрантске 
мреже за прање спец.возила 
за истовар отпада и других 
возила трећим лицима

1прање 833,33 166,67 1.000,00

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 10% УКУПНО

 Услуге рада и техничких 
средстава (дин/тури)     

18 Изношење смећа аутоподи-
зачем за правна лица     

  Обреновац до 5 km.  6.208,28 620,83 6.829,11
  од 5 до 10 km  6.709,77 670,98 7.380,75
  од 11 до 15 km  7.210,48 721,05 7.931,53
  од 16 до 25 km  7.711,22 771,12 8.482,34

19
Изношење смећа аутопо-
дизачем за физичка лица за 
период до 48 сати 

    

 Обреновац до 5 km.  3.605,25 360,53 3.965,78
 од 5 до 10 km  3.905,69 390,57 4.296,26
 од 11 до 15 km  4.206,13 420,61 4.626,74
 од 16 до 25 km  4.506,57 450,66 4.957,23

20 Лежарина за контејнер од 5 
m³ после 48 сати по дану  250,13 25,01 275,14

21 Лежарина за контејнер од 5 
m³ на месечном нивоу  3.805,55 380,56 4.186,11

22 Лежарина за контејнер од 5 
m³ на годишњем нивоу  38.054,47 3.805,45 41.859,92

23 Пражњење контејнера 1,1 
m³ по позиву (до 5 km)  946,10 94,61 1.040,71

24 Пражњење контејнера 1,1 
m³ по позиву (од 5–10 km)  1.419,16 141,92 1.561,08

25 Пражњење контејнера 1,1 
m³ по позиву (од 11–15 km)  1.643,23 164,32 1.807,55

26 Пражњење контејнера 1,1 
m³ по позиву (од 16–25 km)  1.892,22 189,22 2.081,44

27
Привремено складиштење 
споредних производа живо-
тињског порекла

kg 15,00 1,50 16,50

28 Депоновање неопасног 
отпада kg 5,56 0,56 6,12

29 Депоновање комуналног 
отпада тона 700,00 70,00 770,00

30
Депоновање грађевинског 
отпада ( шут мешан са оста-
лим грађ.отпадом)

тона 300,00 30,00 330,00

31 Истовар земље на депонију тура 1.000,00 100,00 1.100,00
Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Осн. цена ПДВ 10% УКУПНО

 Коришћење полигона за 
ауто школе     

1 

Месечна надокнада по 
школском месту     

– за „В” категорију  6.638,99 1.327,80 7.966,79
– за „В” и „С” категорију  8.299,16 1.659,83 9.958,99

Ред.
број НАЗИВ врс. суда

Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО
 Давање услова за евакуацију 

отпадака  

1
Индивидуални стамбени 
или стамбено пословни 
објекат

канта 1.296,61 259,32 1.555,93

2 Стамбени објекат колекти-
вног становања конт. 1,1 3.244,07 648,81 3.892,88

3 Стамбено-пословни објекат 
колективног становања конт. 1,1 3.784,75 756,95 4.541,70

4 Пословни простор – локал 
до 50 m² канта 1.838,14 367,63 2.205,77

5 Пословни простор – локал 
од 50-100 m² канта 2.162,71 432,54 2.595,25

6 Пословни простор – локал 
преко 100 m² канта 2.702,54 540,51 3.243,05

7 Посл. простор, маркети, ма-
гац., складишта, погони и сл. конт. 1,1 4.325,43 865,09 5.190,52

8
Посл. пр., марк., магац., 
скл., пог. и сл. (зависно од 
врс. дел.)

контеј. 
5–7 m³ 5.406,78 1.081,36 6.488,14

9 Установе (школе, обда-
ништа, суд и сл.) конт. 1,1 2.702,54 540,51 3.243,05

10 Здравствене 
установе,кланице и сл. конт.1,1 4.325,43 865,09 5.190,52

11 Спортски објекти конт.1,1 3.244,07 648,81 3.892,88

12 Бензинске пумпе, гасне 
станице и сл. конт.1,1 3.244,07 648,81 3.892,88

 

Давање сагласности на гл. 
арх. прој., извед. стање обј. 
који се граде, дограђ. или 
за постој. обј. – по захтеву 
инвеститора 

 

1
Индивидуални стамбени 
или стамбено пословни 
објекат

канта 1.296,61 259,32 1.555,93

2 Стамбени објекат колекти-
вног становања конт.1,1 3.244,07 648,81 3.892,88

3 Стамбено-пословни објекат 
колективног становања конт.1,1 3.784,75 756,95 4.541,70

4 Пословни простор-локал 
до 50 m² канта 1.838,14 367,63 2.205,77

5 Пословни простор-локал од 
50–100 m² канта 2.162,71 432,54 2.595,25

6 Пословни простор-локал 
преко 100 m² канта 2.702,54 540,51 3.243,05

7 Посл. простор, маркети, ма-
гац., складишта, погони и сл. конт.1,1 4.325,43 865,09 5.190,52

8
Посл. пр., марк., магац., 
скл., пог. и сл. (зависно од 
врс.дел.)

контеј. 
5-7m³ 5.406,78 1.081,36 6.488,14

9 Установе (школе, обда-
ништа, суд и сл.) конт.1,1 2.702,54 540,51 3.243,05

10 Здравствене 
установе,кланице и сл. конт.1,1 4.325,43 865,09 5.190,52

11 Спортски објекти конт.1,1 3.244,07 648,81 3.892,88

12 Бензинске пумпе,гасне 
станице и сл. конт.1,1 3.244,07 648,81 3.892,88

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ КУПАТИЛА У ОБРЕНОВЦУ

Ред.
НАЗИВ

Јед.
Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

број мере

1 Коришћење бањског купати-
ла по 1. купању  262,50 52,50 315,00

Председник Надзорног одбора
Горан Јовановић, ср.
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Председник градске општине Обреновац, дана 29. децембра 2015. године, на основу члана 52. Статута Градске општине 
Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), а у вези члана 29. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), по прибављеном мишљењу Већа Градске општине Обреновац на седни-
ци одржаној 29. децембра 2015. године, донео је 

ЗА КЉУЧА К 
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У 

ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ

I. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем текс-
ту: Закључак („Службени лист Града Београда”, бр. 17/11 – пречишћен текст, 27/11, 55/11, 16/12, 40/12, 45/12, 46/12, 51/12, 
69/12, 11/13, 37/13, 43/13, 4/14, 31/14, 67/14, 1/15 и 38/15), у тачки 2. речи: „до 31. децембра 2015. године”, замењују се речи-
ма: „до 30. јуна 2016. године”.

II. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/ 115, 29. децембра 2015. године 

Председник
Мирослав Чучковић, ср.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На основу члана 18. став 1. тачка 3. и члана 50. Закона 

о јавним предузећима („Службени гласник РС” бр. 20/13 – 
аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) а у вези члана 19. 
став 1. тачка 3) Статута Јавног предузећа „Пословни прос-
тор – Вождовац” („Службени лист Града Београда”, број 
18/2014), Надзорни одбор ЈП „Пословни простор – Вождо-
вац”, на 35. седници одржаној 22. дедембра 2015. године, до-
носи

ПР ОГРАМ ПО С ЛОВА ЊА 1 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВОЖДО-

ВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

– Пословно име: Јавно предузеће за управљање и ко-
ришћење пословним простором Пословни простор – 
Вождовац Београд (Вождовац);

– Седиште: Београд, Вождовац, Устаничка бр. 125ц;
– Претежна делатност: изнајмљивање властитих или 

изнајмљених некретнина и управљање њима, шифра делат-
ности: 6820;

– Матични број: 06030017;
– ПИБ: 102010996;
– ЈББК: 09442;
– Надлежни орган јединице локалне самоуправе: 

Скупштина општине Вождовац;
– Надлежно министарство: Министарство привреде.

Садржај
1. Мисија, визија, циљеви;
2. Организациона структура и законски оквир;
3. Основе за израду Програма пословања за 2016. годину;
4. Планирани физички обим активости за 2016. годину;
5. Финансијске пројекције;
6. Политика зарада и запошљавања;
7. Планирана финансијска средства за набавку добара, 

услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвести-
ционо одржавање и средства за посебне намене;

8. Цене;
_______________
1 Скупштина Градске општине Вождовац дала је сагласност на овај програм 28. де-

цембра 2015. године Решењем I број 020-52/2015 („Службени лист Града Београ-
да”, број 84/15)

9. Управљање ризицима;
10. Прилози.

1. Мисија, визија, циљеви

Мисија

Јавно предузеће „Пословни простор – Вождовац” (у 
даљем тексту: предузеће), са седиштем у Београду, Уста-
ничка бр. 125ц, основано је одлуком Скупштине општине 
Вождовац 14. јула 1992. године.

ЈП „Пословни простор – Вождовац”, регистровано је код 
Агенције за привредне регистре Републике Србије Решењем 
под бројем БД 43181/2005 од 1. јула 2005. године и Закључ-
ком број 4433/2007 од 22. јануара 2007. године. Подаци о 
претходној регистрацији: бр. Регистарског улошка 1-34997-
00 Трговински суд. 

ЈП „Пословни простор – Вождовац” има својство пра-
вног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђе-
ним законом.

Претежна делатност ЈП „Пословни простор – Вождовац”, 
је изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и 
управљање њима, шифра делатности је 6820. Послове из ос-
новне делатности, предузеће врши у складу са Одлуком о 
оснивању („Службени лист Града Београда” број 41/13), Ста-
тутом („Службени лист Града Београда” број 18/014), другим 
актима предузећа и у складу са законским прописима.

Предузеће је основано за обављања делатности издавања 
некретнина (пословног простора). Од 2002. године делатност 
предузећа је почела да се проширује, преношењем у надлеж-
ност права изградње, постављања, управљања и коришћења 
привременим покретним објектима-тезгама. 2007. годи-
не општина Вождовац пренела је на предузеће и право из-
градње, постављања, управљања и коришћења привремених 
објеката – киоска. Предузеће је на основу Плана постављања 
привремених објеката на јавним површинама у Београду – 
подручје општине Вождовац („Службени лист Града Београ-
да”, број 15/07) изградило 71 киоск, а поставило 67 киоска.

Предузећу је сходно Плану постављања привреме-
них објеката на јавним површинама у Београду – подручје 
општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 
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23/13) одобрено управљање са 66 локација са 77 привреме-
них објеката – киоска. Проширивање основне делатности 
Предузећа, је основна стратегија деловања предузећа. Циљ 
је увећање пословног фонда предузећа, повећање броја 
привремених и привремених-покретних објеката, већа рен-
табилност, тржишна конкуренција, већи приход, што отва-
ра могућност за нова радна места, а све то је велика мотива-
ција и покретачка снага за рад запослених у предузећу.

Унутрашња организација предузећа омогућава тимски 
рад, ланац деловања у обављању послова који захтевају 
стручност и ажурност и која доприноси позитивној атмос-
фери рада, која је покретач успешности рада предузећа.

Визија
Планом постављања привремених објеката на јав-

ним површинама у Београду – подручје градске општине 
Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 23/13), 
повећан је број локација за постављаљање киосака и број 
објеката који се постављају, на територији градске општине 
Вождовац. Планом је предвиђено да предузеће управља са 
77 објекта на 66 локација. 

У наредном периоду планирају се активности на демонта-
жи киосака са локација које нису предвиђене важећим пла-
ном, као и са оних локација где нема заинтересованих понуђа-
ча за закуподавни однос, и транспорт и постављање истих на 
локације према усвојеним микролокацијским разрадама где 
има интересената. Транспорт, демонтаже и монтаже у активи-
рању локација, прате административни послови око добијања 
сагласности на локацију и одобрења за прикључење објеката 
на електродистрибутивну мрежу од стране ЕПС-а са специ-
фикацијом радова и услуга. Предузеће ће анализом тржишта, 
понуде и тражње, предложити и нове локације за постављање 
киосака на територији општине Вождовац, као и укидање 
постојећих локација за које нема заинтересованих понуђа-
ча. Овакво деловање има за циљ да све постојеће локације за 
постављање киоска као и новопредложене локације, буду у 
функцији, те да предузеће и Општина Вождовац оствари што 
већи приход, што је основ успешности даљег пословања. 

Предузеће је своје активности усмерило ка анализи и 
испитивању локација на територији општине Вождовац, 
у циљу доношења Плана постављања тезги и других при-
времених покретних објеката. Локације које ће бити пред-
ложене планом, подразумевају детаљну аналитику места 
постављања објеката, на основу захтева грађана о потреби 
постављања тезги и других привремених-покретних објека-
та, локацијску разраду, пројекат типа и изгледа тезги, наме-
ну делатности, сређивање локације, прикључење локације 
на инфраструктуру, набавку и израду тезги, и низ других 
активности које прате обим овог дела посла. 

У 2016. години планира се сређивање – репарација пре-
осталих објеката на скуповима пијачних тезги, на терито-
рији општине Вождовац којима управља предузеће, како би 
се уредио изглед тезги, које су услед употребе, хабања и вре-
менских прилика, временом изгубиле на квалитету. 

Активности предузећа, усмерене су на свакодневно 
обилажење киоска, тезги и пословног простора, како би 
се спречила евентуалана несавесна понашања корисника, 
и како би се закупци увели у токове преузетих уговорних 
обавеза, од одржавања објеката који су им дати у закуп до 
редовног измирења закупнине и обављања уговорене де-
латности. Врши се контрола намене делатности, односно 
упоређује се уговорена делатност са делатношћу коју заку-
пац фактички обавља у простору. 

Преко АПР и НБС проверавају се подаци о закупцима, 
односно ажурирају се све промене везане за правни статус 
закупца, промене заступника, блокада рачуна и сл.

Свакодневно се излази у сусрет закупцима, од пружања 
правних инструкција у погледу подношења захтева одређе-
не садржине, до изласка на терен по позиву Закупца како 
би настали проблем био решен и како би се одржавао кому-
нални ред. 

Интезивно се ради на усаглашавању општих и поједи-
начних аката предузећа са законским прописима.

Проширењем делатности, добром пословном полити-
ком, Општина Вождовац и предузеће би дошло до нових 
прихода. 

Циљеви
Заједнички циљ ЈП „Пословни простор – Вождовац” и 

Градске општине Вождовац подразумева:
– да сви привремени објекти и сви покретни привремени 

објекти на Вождовцу буду у функцији закупа и да сви заку-
пци буду регистрован у форми предузетничке радње или пре-
дузећа односно регистрованог пољопривредног газдинства,

– да се дефинишу нове локације односно прошире-изме-
не постојеће локације за постављање киосака кроз доноше-
ње новог плана,

– да се донесе план постављања привремених покретних 
објеката – тезги,

– да сав пословни простор који остане у фонду ЈП „По-
словни простор – Вождовац”, односно који не буде враћен у 
поступку реституције, буде грађевински снимљен и да се над 
истим предузму неопходне мере санације, по приоритетима, 
ради даљег континуинираног издавања у закуп, 

– да се сходно Уредби о евиденцији непокретности у јав-
ној својини („Службени гласник РС”, бр. 70/14, 19/15, 83/15) 
усклади програм аутоматске обраде података за вођење 
посебне евиденције непокретности у јавној својини са web 
апликацијом Дирекције за имовину Републике Србије, и да 
се сви подаци о непокретности достављају на обрасцу НЕП-
ЈС у писаној и електронској форми, у законским роковима.

– да се континуирано ради на сталном стручном и еду-
кативном усавршавању кадрова у предузећу. 

Кроз остваривање основних циљева предузећа, што 
подразумева проширење и повећање обима делатности, ак-
тивност ће бити усмерена и на побољшању пословног ок-
ружења, што аутоматски подразумева и повећање прихода. 
У реализацији основног циља предузећа, активно учествује 
како директор, Надзорни одбор и запослени, тако и осни-
вач предузећа.

Добра пословна клима је основ успешности пословања 
предузећа, у којој су првенствено укључени сви људски ре-
сурси са којима предузеће располаже. Задати циљеви пред-
стављају примарни циљ у поступку развоја предузећа и 
ефикасности рада.

Услов за реализацију циља ЈП „Пословни простор – 
Вождовац” је безусловна сарадња са надлежнима у Општи-
ни Вождовац и Граду Београду који се огледа у:

– доношењу – измени Плана постављања привремених 
објеката-киоска за подручје општине Вождовац

– доношењу Плана постављања тезги и других покрет-
них привремених објеката – за подручје општине Вождовац

– проширењу пословног фонда ЈП „Пословни простор – 
Вождовац”

– брзо и законито деловање свих општинских и град-
ских служби у увођење комуналног реда.

Људски ресурс је поље у које константно треба улага-
ти, а стручно усавршавање је основ за функционисање и 
унапређење пословања.

Жељени исход је да предузеће послује на основама тр-
жишне економије, уређеним локацијама за постављање 
киосака и других привремених покретних објеката на те-
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риторији општине Вождовац, што ће знатно допринети 
успостављању комуналног реда, коме грађани и држава у 
целини тежи. С друге стране повећањем обима делатности, 
повећава се и број корисника услуга, што отвара и могућ-
ност повећања броја лица која могу да заснују радни однос. 
Циљ је да се добром пословном организацијом уведу заку-
пци у легалне токове трговине, што је и примаран задатак 
друштва у целини.

За реализацију овако постављеног циља неопходна је 
мобилност свих ресурса у предузећу и окружењу. Актив-
но учешће у ланцу одлучивања, базирано је на савесности, 
стручности и тимском раду.

Ефекат постављене визије и цељева, и успешна реали-
зација истих, реализоваће се кроз усвојене и постављене 
стандарде којима предузеће тежи, кроз низ планираних ак-
тивности које доводе до резултата у пословању.

Сваки постављени циљ, и реализација истог, је мерљива 
кроз остварене резултате, који се манифестују у обиму пру-
жене услуге, оствареном вредношћу, оствареним приходом 
које Предузећу отвара могућности за нове активности.

Видљиви резултат пословања, покреће запослене и укљу-
чује их у нове пројекте, мотивише рад, повећава стандард 
и културу понашања како у предузећу тако и у окружењу, 
и ствара слику општег задовољства свих учесника у оства-
рењу основног циља, ради кога је предузеће и основано. 

2. Организациона структура

Законски оквир

Директор предузећа Зоран Иваниш представља и за-
ступа предузеће. Надзорни одбор је формиран је у складу 
са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. 
закон). Председник Надзорног одбора је Љиљана Маслова-
рић, а чланови Надзорног одбора су Јелена Цветановић и 
Томислав Бабић.

Предузеће је организационо подељено на четири службе 
и то: 

1) Служба за финансијско-рачуноводствене послове;
2) Служба правних општих и кадровских послова;
3) Служба закупа и 
4) Служба развоја. 
У оквиру служби су систематизована радна места. Ра-

дом служби координира секретар предузећа.
У ЈП „Пословни простор – Вождовац” има укупно 11 за-

послених лица на неодређено време, двоје је запослено на 
одређено време и једно лице је ангажовано на привременим 
и повременим пословима.

Осам запослених има високу стручну спрему, вишу 
стручну спрему имају два запослена и са средњом стручном 
спремом је троје запослених.

Поред директора (запослен на одређено време), секре-
тара предузећа, у Служби за финансијско-рачуноводствене 
послове запослено је четири лица. У Служби правних опш-
тих и кадровских послова, запослена су два лица. У Служби 
закупа запослена су три лица. У Служби развоја запослено 
је једно лице. Једно лице је у радном односу на одређено вре-
ме, до истека рока/разлога за рад на одређено време односно 
до истека одсуства по основу Решења за посебну негу детета. 
Актом о унутрашњој организацији и систематизацији по-
слова, систематизовано је петнаест послова (радних места). 

Табела у прилогу (прилог бр. 2.) – структура запослених 
по секторима/организационим јединицама.

ЈП „Пословни простор – Вождовац” у свом пословању 
примењује следеће законе, подзаконска акта и интерна акта:

1) Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
119/2012, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон);

2) Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14);

3) Закон о порезу на додату вредност („Службени гла-
сник РС”, бр. 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
6/14 – усклађени дин.изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15 – 
усклађени дин. изн. и 83/15);

4) Закон о привременом уређивању основица за обра-
чун и исплату плата, односно зарада и других сталних при-
мања код корисника јавних средстава („Службени гласник 
РС” број 116/14);

5) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 
108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон);

6) Закон о буџету Републике Србије за 2015. („Службени 
гласник РС”, бр. 142/14 и 94/15);

7) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/14, 14/15 и 68/15) и подзаконска акта и Правилник о бли-
жем уређивању поступка јавне набавке у ЈП „Пословни прос-
тор – Вождовац” бр.361-521/2014 од 28. фебруара 2014. године;

8) Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 
66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);

9) Закључак владе 05 број: 120-4780/2008 од 6. новембра 
2008. године;

10) Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зара-
да у Јавним предузећима („Службени гланик РС”, број 27/14);

11) Уредба о условима прибављању и отуђењу непокрет-
ности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јав-
ној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 24/12 и 
48/15);

12) Одлука о начину коришћења и управљања послов-
ним простором на територији општине Вождовац („Служ-
бени лист Града Београда”, бр.10/05 и Одлука о измени 
одлуке о начину коришћења и управљања пословним прос-
тором на територији општине Вождовац („Службени лист 
Града Београда”, број 41/11);

12) Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 
72/11, 88/13 и 105/14);

13) Закон о основама својинско-правних односа („Служ-
бени лист СФРЈ”, бр. 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ”, бр. 
29/96 и „Службени гласник РС”, број 115/05 – др. закон);

14) Закон о враћању одузете имовине и обештећењу 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14 и 88/15 – 
одлука УС);

15) Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени 
гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15) и Правилник о безбедности 
и здрављу на раду бр. 361-625/2009 од 25. марта 2009. године;

16) Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС”, 
бр. 111/09 и 20/15) и Правила заштите од пожара бр. 361-
89/2012 од 24. јануара 2012. године;

17) Закон о облигационим односима („Службени лист 
СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Служ-
бени лист СРЈ”, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 
– Уставна повеља);

18) Статут ЈП „Пословни простор – Вождовац” („Служ-
бени лист Града Београда” број 18/14);

19) Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање 
и коришћење пословним просторијама „Пословни простор 
– Вождовац” („Службени лист Града Београда”, број 41/13);
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20) Правилник о организацији буџетског рачуноводства 
бр. 361-450/2014 од 21. фебруара 2014. године;

21) Правилник о унутрашњој организацији и система-
тизацији послова у Јавном предузећу „Пословни простор 
– Вождовац” (пречишћен текст) бр.361-1832/2015 од 1. ок-
тобра 2015 године;

22) Правилник о давању у закуп привремених објеката 
– киосака на јавним површинама који су у својини ЈП „По-
словни простор – Вождовац” („Службени лист Града Бео-
града”, број 1/10);

23) Одлука о утврђивању закупнине за привремене објек-
те – киоске постављене на јавним површинама у Београду 
– подручје градске општине Вождовац бр. 361-2723/2013 од 
6. децембра 2013. године и Закључак Већа Градске општине 
Вождовац I број: 400-23/II14 од 12. фебруара 2014. године;

24) Одлука о утврђивању цена закупа за коришћење 
привремених покретних објеката тезги на локацијама – 
скуповима пијачних тезги на територији градске општине 
Вождовац бр. 361-2604/2013 од 22. новембра 2013. године и 
Закључак Већа Градске општине Вождовац I број: 400-23/14 
од 12. фебруара 2014. године;

25) Одлука о преносу права управљања и коришћења 
над скуповима пијачних тезги по локацијама на територији 
градске општине Вождовац бр.361-2603/2013 од 22. новем-
бра 2013 године и Закључак Већа Градске општине Вождо-
вац I број: 353-9/14 од 12. фебруара 2014 године;

26) Правилник о раду ЈП „Пословни простор – Вождо-
вац” бр. 361-2784/2014 од 26. новембра 2014. године и прва 
измена и допуна Правилника о раду ЈП „Пословни простор 
– Вождовац” бр.361-1710/2015 од 2. септембра 2015. године;

27) Одлука о одређивању висине закупнине за пословни 
простор којим управља ЈП „Пословни простор – Вождовац” 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 68/15) Одлука за летње 
баште бр. 361-315/2009 од 25. фебруара 2009. године и Одлука 
о измени одлуке бр. 361-510/2011 од 8. априла 2011. године;

28) Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник 
РС” бр. 128/2014) и Правилник о поступку унутрашњег уз-
буњивања бр.361-1878/2015 од 12. новембра 2015. године;

29) Закон о агенцији за борбу против корупције („Служ-
бени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – одлука УС, 67/13 – 
одлука УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – одлука УС);

30) Интерне процедуре бр.361-1275/2015 од од 10. јуна 
2015. године;

31) Правилник о условима и начину коришћења мобил-
них телефона бр. 361-81/2015 од 23. јануара 2015. године;

34) Правилник о условима и начину коришћења служ-
бених возила у ЈП „Пословни простор – Вождовац” бр. 361-
3106/2014 од 25. децембра 2014. године;

35) Пословник о раду Надзорног одбора бр. 361-
1766/2014 од 26. јуна 2014. године;

36) Правилник о канцеларијском пословању бр. 361-
1360/2009 од 16. јула 2009. године;

37) Правилник о начину и роковима вршења пописа 
имовине и обавеза корисника буџетских средстава Репу-
блике Србије и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем („Службени гласник РС”, број 33/15);

38) Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о 
реализацији годишњег програма пословања јавних преду-
зећа („Службени гласник РС”, бр. 36/13, 27/14 и 38/15);

39) Закон о роковима измирења новчаних обавеза у ко-
мерцијалним трансакцијам („Службени гласник РС”, бр. 
119/12 и 68/15);

40) Закон о регистру запослених,изабраних,именовани
х,постављених и ангажованих лица код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС”, број 68/15).

3. Основе за израду Програма пословања за 2016. годину

Процењени физички обим активности у 2015. години

Крајем 2015. године на 55 локација налази се 65 киосака. 
Један киоск налази се на локацији која је планом из 2013. 
године угашена. један киоск лагерован је код закупца Мој 
Киоск д.о.о. због репарације. Издатих киоска има укупно 
58. За две локације које су одлуком додељене у закуп, чека 
се Решење о одобрењу ЕПС-а за прикључење објекта на 
електро мрежу, те се очекује и премештање киоска на те две 
локације. Неиздато је пет киоска. Четири киоска налази се 
на плацу Интергранд д.о.о. у Бачком Добром Пољу и у току 
је поступак за преузимање киоска и постављање истих на 
територији општине Вождовац.

У 2015. годину било je повећањe цене закупа пословног 
простора за 5,5%. Цена закупа киоска и тезги није се мењала. 

На дан 31. децембар 2014. године по извршеном по-
пису у фонду ЈП „Пословни простор – Вождовац” је било 
14.832,61 m² односно 216 пословних простора. У 2015. го-
дини, до данашњег дана, у поступку реституције изузето је 
девет пословних простора површине 562,66 m². Делимичим 
Решењима Агенције за реституцију током 2015. године изу-
зета је површина од 290,47 m² за 16 пословних простора. 
С обзиром да још сви захтеви пред Агенцијом за реститу-
цију нису обрађени очекује се према доступним информа-
цијама да ће из фонда ЈП „Пословни простор – Вождовац” 
бити изузето још 2.779,90 m², што значи да се тенденција 
враћања пословног простора очекује и током 2016. године.

Према садашњим подацима неиздато је 25 пословних 
простора. Од тога 16 пословних простора је у поступку рес-
титуције. 

Проблем са којим се и даље суочава ЈП„Пословни прос-
тор Вождовац” приликом издавања пословних простора у 
закуп је изузетно „лоше” стање објеката. Као што смо на-
вели и у прошлогодишњем Програму пословања, објекти 
су углавном изграђени у периоду између два Светска рата 
без прописно урађене хидро и термичке заштите што је до-
вело до великих оштећења и пропадања, влаге у темељима, 
подовима, зидовима, столарији... Већим делом простори 
су без санитарног чвора, са старом водоводном и канали-
зационом мрежом, заједничким водомерима, лошим елек-
тричним инсталацијама и монофазним прикључцима. Све 
побројано као и дугогодишња експлоатација без државног 
улагања има за последицу све већи број пословних просто-
ра који се не могу издати. Општа оцена објеката који су у 
фонду „Пословног простора” је да су у грађевинског сми-
слу запуштени, јер су годинама неодржавани, а инвести-
ционо одржавање сведено је на улагање самог закупца. ЈП 
„Пословни простор – Вождовац” располаже пословним 
простором разврстаним у три зоне и утврђеном наменом 
делатности. Највећа површина расположивог пословног 
простора налази се у првој и другој зони, а највеће учешће 
у укупној површини имају простори са наменом–локала. 
Предузеће се током 2015. године придржавало планираног 
нивао цена услуга. Током године настављена је тенденција, 
као што је дефинисано у Програму пословања за 2015. годи-
ну, да се у постојећим отежаним условима пословања, на-
стави са закључивањем споразума о плаћању дуга на рате 
са закупцима, што је донело очекивано побољшање у погле-
ду наплате. 

Током године планским теренским обилажењем лока-
ција, вршена је контрола начина коришћења пословног 
простора, стања пословног простора у циљу ажурирања 
евиденције за сваку локацију. За већи део пословног прос-
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тора извршен је премер и идентификација а подаци су уне-
ти у базу графичких и алфанумеричких података. На осно-
ву утврђеног стања на терену усклађивани су закључени 
уговори о закупу пословног простора са стварним-утврђе-
ним стањем објеката. Обилажењем пословног простора, 
констатовано је да је неопходно извршити улагања како би 
се елементарни услови коришћења пословног простора по-
бољшали, чиме би се вредност и квалитет укупног фонда 
пословног простора повећао и смањио број неиздатих по-
словних простора. 

Данас предузеће управља са 14 локација – скупова пијач-
них тезги, од тога на 12 локација распоређено је 107 тезги, 
а једна кућица за чувара налази се на локацији МЗ „Браће 
Јерковић” ул. Мештровићева бр. 34, плато ка парку. Од 107 
привремених покретних објеката – тезги, на 12 локација, из-
дато је 87 тезги. Закупци свих издатих тезги имају регистро-
ване радње или предузећа, односно регистрована пољопри-
вредна газдинства. Током 2015. године рађена је репарација 
30 тезги који су услед дугогодишње експлоатације пропале. 

Реконструкција Улице војводе Степе почела је током јула 
2014. године а завршила се у августу 2015. године. Одлуком 
основача цена закупа пословног простора коју су закупци 
плаћали за време извођења радова износила је 50% од уго-
ворене цене закупа. 

Корисници киосака такође су плаћали цену закупа у ви-
сини 50% од уговорене закупнине, а када су се радови из-
водили на деоници где се киск налази за тај период исти је 
био ослобођен плаћања закупа. Умањени закуп закупци су 
плаћали на име отежаног обављања Делатности док трају 
радови на реконструкцији Улице војводе Степе. 

3. јула 2015. години, ЈП „Пословни простор – Вождовац” 
је након спроведеног поступка јавне набавке мале вреднос-
ти, закључило са ЕПС Снабдевањем д.о.о., уговор о јавној 
набавци добара – лектричне енергије, са роком важности 
од једне године.

31. јула 2015. године, ЈП „Пословни простор – Вождовац” 
је закључило уговор о одржавању и чишћењу локација са 
покретним привременим објектима – тезгама који су у фон-
ду предузећа, са роком важности до 31. маја 2016. године.

26. августа 2015. години, ЈП „Пословни простор – 
Вождовац” је након спроведеног поступка јавне набавке 
мале вредности, закључило уговор за текуће поправке и 
оджавање киосака, са роком важности од једне године.

Закључно са даном усвајања овог програма пословања у 
ЈП „Пословни простор – Вождовац”, кроз деловодну књигу 
заведено је 1.712 писмена. Примљено је 420 захтева, донето 
је 300 одлука/решења, урађено је 380 уговора/анекса, спора-
зума, закључака, уређено је 612 дописа, извештаја, предлога 
одлука и сл.

Заштита правних интереса оснивача и предузећа у вези 
са употребом пословног простора, киосака и тезги, оства-
рује се и оствариваће се у свим поступцима пред надлеж-
ним правосудним и другим органима, у споровима ради 
наплате дуга, исељења, сметања поседа и друго. Предузеће 
излази у сусрет нередовним платишама, уговарањем репро-
грама дуга, имајући у виду врло тешко стање у привреди. 
Репрограмирање дуговања је последња радња пред уту-
жење, што је увек дуг и неизвестан процес. 

Предузеће благовремено у складу са законом предузима 
све правне радње у свим судским поступцима који су току 
и у започетим споровима, било да се налази у положају ту-
жиоца, туженог, умешача, повериоца или дужника у изврш-
ном поступку, као и повериоца у поступку стечаја над дуж-
ником – закупцем. Укупно се води 30 судска поступка, од 
тога 15 парничних и 15 извршних поступака. Од тога броја 
током 2015. године четири поступка су парнична а пет из-
вршних. Закључно са 2015. годином адвокату ЈП „Пословни 

простор – Вождовац” дато је 12 налога за покретање посту-
пака пред судовима против дужника. Током 2015. године на 
наплату потраживања преко Привредног суда пуштено је 
шест меница. Преко НБС пуштено је пет меница.

У 2015. години, планирана је набавка појединих про-
грамских пакета и дела рачунарске опреме према потреба-
ма процеса рада, што је делом и реализовано. Предузеће ко-
ристи програм Paragraf Lex, IPC, пакет Sirius за финансије и 
књиговодство. Набављен је и антивирус програм Kaspersky. 

У 2015. години обновљен је мањи део канцеларијског на-
мештаја.

Током 2015. године наставило се са сређивањем архивс-
ке грађе.

Почетком 2015. године у радном односу на неодређено 
време је 10 запослених. Поред директора, током 2015. годи-
не у радном односу на одређено време, на замени одсутног 
запосленог до његовог повратка на рад, је два лица. У 2015. 
години једном лицу на замени одсутног запосленог је прес-
тао радни однос, а друго лице на основу Решења о посебној 
неги детета, је још увек у радном односу.

Током године предузеће је запослило још једно лице 
на неодређено време а на основу закључка комисије за да-
вање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава – 51 број: 112-
3366/2015 од 1. априла 2015. године. 

У току године ангажовано је једно лица на привременим 
и повременим пословима, све у складу са Уредбом за приба-
вљање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава („Службени 
гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15). 

Процена финансијских показатеља за 2015. годину

Процена реализације расхода и прихода за 2015. годину 
урађена је на бази остварења до 25. новембра и процене до 
31. децембра 2015.

Финансијски план за ЈП Пословни простор Вождовац, 
као индиректног буџетског корисника буџета ГО Вождо-
вац, за период 1. јануара 2015. до 31. децембра 2015. усвојен 
је у оквиру Одлуке о буџету ГО Вождовац за 2015. године. 
Приходи које предузеће остварује из сопствених ресур-
са (издавањем у закуп сопствених привремених и покрет-
них објеката) су приказани у буџету као један од класич-
них буџетских прихода – мешовити приходи (конто 745). 
Приходи од издавања у закуп пословног простора (742) 
представљају и даље наменска средства у буџету и деле се 
у одређеном односу између буџета општине и града – тре-
нутно 55:45.

Наплата закупнине од издавања привремених и покрет-
них објеката је ефикасна, тако да ће реализација ових при-
хода бити 100% у односу на планирани износ, без обзира на 
умањено фактурисање у првој половини године за објекте у 
Војводе Степе због реконструкције улице. 

Што се тиче прихода од издавања у закуп пословног 
простора, процењујемо да ће остварење бити око 90% у од-
носу на план. То сматрамо врло задовољавајућим, посеб-
но посматрано у склопу околности које су објективне али 
неповољне – општи пад економских активности, смањење 
укупног износа који се фактурише због изузимања из фон-
да пословног простора предузећа национализоване имо-
вине, умањење фактура за локале и киоске који се налазе 
у Војводе Степе, због реконструкције улице.Тај ниво реа-
лизације је резултат активније комуникације са закупцима 
и додатних, повољнијих мера стимулисања дужника да 
измирују своје обавезе: репрограми, умањење старог дуга, 
умањење фактуре за плаћање у валути.
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Процењујемо да ће укупни расходи бити реализовани 
са око 94,5% у односу на планиране. Значајно је да скоро 
50% укупних расхода чине порези (ПДВ, порез на имо-
вину и остали порези) и таксе (локалне за заузеће јавних 
површина,општинске административне и судске), од-
носно средства која се поново враћају у буџет-републички 
и локалне. Бруто зараде чине око 27% расхода, а остало су 
трошкови услуга, опреме и материјала неопходних за функ-
ционисање предузећа. 

Реализација расхода у односу на план приказана је по 
врстама и распоређена на економским класификацијама 
(контима). Плате, порези и доприноси (конта 411 и 412) 
биће реализовани око 95%. Са ових економских класифика-
ција је исплаћена зарада за стално запослене као и за лице 
запослено на одређено време (замена до повратка са боло-
вања). и додаци за рад дужи од пуног радног времена.

Социјална давања (414) су реализована са 80%.
Стални трошкови (421) су трошкови неопходни за 

функционисање предузећа, комунални трошкови, осигу-
рање, пошта и телефон, платни промет и др. У просеку, они 
су остварени са 96%. 

На класификацији 423 се налазе разне уговорене услуге 
(одржавање софтвера, рачунарске и друге опреме), прав-
но заступање у судским споровима, стручно усавршавање, 
репрезентација, чишћење канцеларија, накнаде чланови-
ма Надзорног одбора, објављивање огласа за привремене 
објекте и за локале. Ови расходи су у односу на план реали-
зовани са око 90%. 

Средства на класификацији 425 су утрошена (60% у од-
носу на план) за одржавање, уређење и поправке простора 
који користи предузеће али и осталих објеката, одржавање 
возила и остале опреме неопходне за рад. У овој години су 
издвојена средства само за текуће, неопходно одржавање 
опреме, као и за одржавање привремених објеката и лока-
ција на којима се налазе покретни објекти-тезге. Поред ово-
га издвојена су и средства за кречење пословних просторија 
предузећа

Материјали (426) су канцеларијски и остали админи-
стративни материјал, бензин и слично, а утрошено је 90% у 
односу на план.

На класификацији 482 се налазе све врсте пореза и так-
си. Ова група расхода чини скоро половину укупних, због 
веома великог износа пореза на имовину за пословни прос-
тор који као корисници издајемо у закуп, али и пореза на 
додату вредност и судских и других такси. 

И у овој години није вршена никаква значајнија набавка 
основних средстава, па је реализација расхода испод 50%

ПРИЛОГ 1.
Процена реализације Финансијског плана ЈП „Пословни 

простор Вождовац” за 2015. године.

РАСХОДИ

Р.Б Кон-
то ОПИС План-Реба-

ланс
Процена 

остварења %

1 2 4 5 6 7

1 411 Плате, додаци и накнаде 
запосл.
Свега 411 15.436.549,00 114.737.649,00 95

2 412 Соц. доприн. на терет пос-
лодавца
Свега 412 2.710.118,00 2.623.577,00 97

3 465 Остале текуће дотације по 
закону
Свега 465 1.583.208,00 1.525.000,00 97

4 413 Накнаде у натури

1 2 4 5 6 7
Свега 413 80.000,00 80.000,00 100

5 414 Социјална давања запосле-
нима
Свега 414 300.000,00 264.169,00 88

6 415 Накнаде трошкова за 
запослене
Свега 415 710.000,00 400.000,00 57

7 416 Награде и накнаде
Свега 416 759.216,00 711.850,00 94

8 421 Стални трошкови
Свега 421 8.278.901,00 7.999.901,00 97

9 422 Трошкови превоза и путо-
вања
Свега 422 375.000,00 182.344,,00 49

10 423 Услуге по уговору
Свега 423 4.391.784,00 3.938.000,00 90

11 424 Специјализоване услуге
    Свега 424 186.000,00 130.000,00 70

12   425 Текуће поправке и одржа-
вање
Свега 425 4.490.000,00 2.660.000,00 59

13   426 Материјал
    Свега 426 940.000,00 850.000,00 90

14  482 Порези, обавезне таксе и 
казне
Свега 482 24.515.000,00 24.324.466,00 99

15 511 Зграде и објекати
    Свега 511 1.779.000,00 0,00 0

 16 512 Машине и опрема
    Свега 512 500.000,00 325.000,00 65

 17   515 Нематеријална имовина
Свега 515 150.000,00 77.500,00 52
Укупни текући расходи 67.245.000,00 63.557.537,00 94

Пренета средства из претх.
година 2.692.349,81 0,00 0

4. Планирани физички обим активности за 2016 годину

У 2016. години предузеће планира активирање и ста-
вљање у функцију свих локација – места постављања ки-
осака предвиђених важећим планом, за које локације има 
заинтересованих понуђача. Динамика постављања киосака 
на локације условљена је низом административних радњи. 

Активности предузећа ће бити усмерене и на спро-
вођењу Плана постављања привремених објеката, који је у 
процедури усвајања.

Активности треба усмерити и на доношење новог акта о 
коришћењу и управљању киосцима. 

Након усвајања плана постављања привремених покрет-
них објеката – тезги у 2016 години, потребно је донети и акт 
о коришћењу и управљању истим. Такође је неопходно из-
вршити репарацију преосталог броја постојећих тезги.

Током 2016. године евидентно је да ће доћи до смањења 
фонда пословног простора, услед враћања непокретности 
власницима национализованих локала. То подразумева низ 
активности према Агенцији за враћање одузете имовине. 
ЈП „Пословни простор – Вождовац” ће своје активности у 
2016. години усмерити на повраћај дела пословног просто-
ра из Града, првенствено за пословне објекте који се налазе 
на локацијама Устаничка бр. 63 и бр.64.

Планираном динамиком, наставиће се са сталним оби-
ласцима пословног простора, киосака и тезги и вођењем 
евиденције о затеченим стањима.

Тренутно у предузећу је запослено 11 радника на не-
одређено време. Планира се у 2016 години запослење једног 
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лице на неодређено време, због повећања обима посла који 
се очекује кроз пребацивања у фонд предузећа, свих објека-
та Месних заједница на територији општине Вождовац и по-
словних просторија у тим објектима. Општина Вождовац има 
24 МЗ, од тога у фонду предузећа налази се тренутно 6 МЗ . 

Уколико дође до повећања пословног фонда Предузећа у 
2016 години, сходно одлуци оснивача планираће се додатна 
нова запошљавања, кроз измену Програма пословања. 

То све с разлога одржавања нивоа постојећег обима 
посла и очекиваног повећања обима посла. Планира се и 
ангажовање лица на привременим и повременим послови-
ма. Ангажовање новозапослених лица, на привременим и 
повременим пословима или лица по основу уговора о делу, 
спровешће се по процедури сходно Уредби о поступку при-
бављања сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава („Службени 
гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15) као 
и у складу са новим законским прописима у најави који ће 
регулисати максималан број запослених у јавном сектору.

Планира се набавка пакета Microsoft Office.
Предузеће има статус учесника на тржишту који има 

конкуренцију, на основу Уредбе о критеријумима и ме-
рилима за утврђивање конкурентности у јавном сектору 
(„Службени гласник РС”, број 103/12).

5. Финансијске пројекције (планирани финансијски по-
казатељи за 2016. годину)

Финансијски план за 2016. годину 

ЈП ПП се финансира из буџета. Иако више од полови-
не укупних прихода предузеће остварује издавањем у закуп 
сопствених привремених и покретних објеката, та средства 
се уплаћују у буџет (градски и општински), а предузећу се 
враћају као трансфер из буџета, на основу захева, специфи-
кација и документације, за покриће текућих трошкова по-
словања. Финансијски план предузећа је саставни део буџе-
та ГО Вождовац као један од програма локалне самоуправе.

Економске пројекције дате у Фискалној среатегији и 
Упутству Министарства финансија за израду буџета локал-
них власти за 2016. годину су нешто повољније него за пре-
тходну : благи раст свих привредних активности, а посеб-
но промета услуга, ниска и релативно стабилна инфлација, 
пац цена нафте и деривата, заустављање пада куповне моћи 
становништва. У тим условима би се могло очекивати из-
весно побољшање наплате закупнина и споредних трошко-
ва закупа, односно повећање прихода. Негативан утицај на 
реализацију прихода ће имати смањење фонда пословног 
простора због реституције (још увек не знамо прецизно ко-
лико ће локала бити изузето), али и спор и неефикасан сис-
тем принудне наплате, било средствима обезбеђења напла-
те или судским путем. У циљу повећања прихода и даље ће 
се примењивати стимулативне мере: бонуси за за – купце 
који пре рока измире обавезу и одобравање репрограма за 
закупце који су запали у привремене тешкоће у пословању. 

У вези са приходима од пословног простора не плани-
ра се повећање цене закупа. Расходи су планирани у скла-
ду са Фискалном стратегијом, Закључком Владе 05 Број: 
023-11810/2015, односно Смерницама за израду годишњих 
програма пословања за 2016. годину, Упутством Министар-
ства финансија, реализацијом плана за 2015. годину, очеки-
ваним приходима и активностима садржаним у програму 
пословања и законом који уређује основицу за зараде. Пла-

те, порези и доприноси (411 и 412), као и остали расходи 
за запослене (413, 414, 415, 416) су планирани према наве-
деним документима и упутствима. И остали текући трош-
кови пословања-административни материјали, уговорене 
услуге и остали пратећи трошкови планирани су рационал-
но, поштујући критрријуме из упутстава. Трошкови текућег 
одржавања објеката (425) су планирани нешто више него 
у претходној години због неопходности улагања у празне 
и руиниране пословне просторе, а који нису обухваћени 
реституцијом, како бисмо их оспособили за издавање. као 
и у одржавање и поправку привремених и покретних обје-
ката и одржавање и уређење локација на којима се налазе 
покретни објекти – тезге. Планирана су такође значајнија 
средства за трошкове ангажовања извршитеља и за судске 
таксе, што у крајњој линији има за циљ повећање наплате 
односно буџетских прихода. Порези (ПДВ и порез на имо-
вину) су планирани у складу са очекиваним обимом фак-
турисања, односно динамиком враћања национализованог 
пословног простора, а комуналне таксе за постављене при-
времене објекте на јавним површинама у складу са град-
ским одлукама о тарифама 

Накнаде за чланове Надзорног одбора ће се обрачуна-
вати и исплаћивати у складу са Законом о привременом 
утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава. Месечни бруто износ је непромењен у односу на 
претходну годину – 149.384,00 динара

Што се тиче улагања у основна средства предвиђена је, у 
зависноти од остварења прихода и набавка рачунарске оп-
реме и софтвера (512 и 515). 

Неутрошена средстава из претходних година (која су 
пренета на рачун оснивача) резервисана су за уређење и 
одржавање објеката. 

ПРИЛОГ 2.
Финансијски план ЈП „Пословни простор – Вождовац” 

за 2016. годину

РАСХОДИ

Р.Б Кон-
то ОПИС Финансијски 

план. буџет
Остали 
извори

1 2 4 5 6

 1 411 Плате, додаци и накнаде запосл.

Свега 411  16.132.016,00

 2 412 Соц. доприн. на терет послодавца

Свега 412 2.832.073,00

 3 465 Остале текуће дотације по закону

Свега 465 1.706.695,00

 4 413 Накнаде у натури

Свега 413  80.000,00

 5 414 Социјална давања запосленима

Свега 414 650.000,00 300.000,00

 6 415 Накнаде трошкова за запослене

Свега 415 350.000,00

 7 416 Јубларне награде

Свеге 416 619.216,00

 8 421 Стални трошкови

Свега 421 3.190.000,00

 9 422 Трошкови превоза и путовања 

Свега 422 320.000,00

 10  423 Услуге по уговору

    Свега 423 5.350.000,00
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1 2 4 5 6

 11  424 Специјализоване услуге

    Свега 424 270.000,00

 12 425 Текуће поправке и одржавање

Свега 425 4.365.000,00

 13  426 Материјал

    Свега 426 990.000,00

 14 482 Порези, обавезне таксе и казне

Свега 482 30.030.000,00

 15 511 Зграде и објекати

    Свега 511 275.000,00

 16  512 Машине и опрема

    Свега 512 390.000,00

 17 515 Нематеријална имовина

Свега 515 150.000,00

Укупни текући расходи 67.700.000,00

Средства из претходних год. 2.692.349,81

425 Поправка и одржавање објеката 2.692.349,81

Укупно остали извори 2.992.349,81

6. Политика зарада и запошљавања

Програмом пословања предузећа за 2015. годину плани-
рано је да процес рада у предузећу обавља 15 лица, по осно-
ву закључених уговора. 

Календарска 2015 година завршава се са 13 запослених 
лица и то: директор, 11 запослених лица на неодређено вре-
ме и једно запослено лице на одређено време (на замени 
привремено одсутне запослене) односно до истека рока/
разлога за рад на одређено време тј. до истека одсуства по 
основу Решења за посебу негу детета. Једно лице је ангажо-
вано на привременим и повременим пословима. 

Структура запослених по службама приказана је у та-
бели, план за 2016. годину. За 2016 годину планира се да у 
радном односу за несметано обављање процеса рада, поред 
Директора (запослен на одређено време) буде 12 стално за-
послених лица. 

Уколико дође до повећања пословног фонда предузећа 
у 2016. години, сходно одлуци Оснивача планираће се нова 
запошљавања кроз измену програма пословања. 

У табели није исказан планирани број запослених на 
привременим и повременим пословима. Потребан кадар за 
несметано обављање процеса рада утврђен је Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији послова, 
којим су дефинисани организациони делови Предузећа – 
службе, систематизација послова, одређени услови за њи-
хово обављање, опис послова, делокруг рада и обавезе из-
вршиоца посла.

Табела запослених по службама на неодређено време.
Ред.
бр. Службе План 2016
1. Директор 1
2. Секретар 1
3. Служба за финансијко рачуноводствене послове 4
4. Служба закупа 3
6. Служба развоја 1
7. Служба правних општих и кадровских послова 3
 8. УКУПНО 13

7. Планирана финансијска средства за набавку доба-
ра, услуга и радова за обављање делатности, текућег и 
инвестиционог одржавања и средства за посебне намене. 
(табела у прилогу).

8. Цене

У 2016. години не планира се повећање цена закупа 
пословног простора. Праћењем стања на тржишту током 
2016. године, могуће је и одређено одступање у погледу 
постојећих цена закупа. Потреба за повећањем цене закупа 
привремених покретних објеката-киосака и тезги, анализи-
раће се током године, у зависности од понуде и тражње. 

9. Управљање ризицима

Управљање ризицима као основ успешног пословања. 
Управљање ризицима омогућава одвијање процеса упра-
вљања пословањем предузећа у целини, није само по себи 
циљ, већ је средство за остваривање циљева. Основни циљ 
пословања јавног предузећа

„Пословни простор – Вождовац” је управљање ризи-
цима који могу утицати на ефикасно и економично оба-
вљање поверених послова од општег интереса на којима 
је Предузеће надлежно. Управљањем ризицима смањују се 
изненађења и губици у пословању, као потенцијалне опас-
ности од штета, усклађује се пословна стратегија и могући 
ризици, обезбеђују се благовремено превентивне и дуго-
рочне мере и активности за смањење вишеструких ризика, 
оптимално се користе расположива финансијска средства, 
стручни капацитети, знања и искуства запослених.

Управљање ризицима у пословању предузећа је уско 
везано за процес корпоративног управљања тако што ру-
ководиоцима обезбеђује информације о најзначајнијим 
ризицима и о томе како се њима управља. Управљањем ри-
зицима обезбеђује се усклађеност пословања са законима 
и прописима, очување репутације и елиминише негативна 
изненађења.

Предуслов за управљање ризицима је процена свих врс-
та ризика са којима се може суочити предузеће, не само у 
текућој пословној години већ и дугорочно. „Пословни 
простор – Вождовац” препознаје ризике који проистичу 
услед вишегодишњег тренда не улагања у пословне објекте. 
Враћање национализоване имовине у поступку реституције 
је такође један од ризика пословања.

За управљање ризицима у „Пословном простору – 
Вождовац” које управља пословним простором, киосци-
ма и тезгама, најважније је дефинисати јасну и ефикасну 
пословну политику која мора бити заснована на анализи 
ефикасности пословања у претходном периоду, на препо-
знавању лоше и добре праксе у области пословних објеката.

Пословна политика предузећа мора бити заснована на 
стратегији управљања пословним објектима, што ће омо-
гућити препознавање ризика и ограничења за развојне пла-
нове.

У наредном периоду предузеће мора усклађивати по-
словање тако што ће све своје капацитете ангажовати за 
процену свих ризика, а пре свега највећих проблема, тако 
што ће препознати мере и програмирати приоритетне ак-
тивности усклађујући их са расположивим средствима. У 
текућој години, у циљу минимизирања ризика, предвиђено 
је да се акценат стави на апсолутне приоритете. 

10. Прилози

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор – Вождовац”
Број 361-2219/2015, 22. децембра 2015. године

Председник 
Љиљана Масловарић, ср.
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